
Beste Mollenaar

Zomer. Met volle teugen genieten. 
De voorbije maanden hebben wij, 
Mollenaars, ons van onze beste 
kant laten zien. Diverse initia-
tieven werden georganiseerd 
voor de mensen in Oekraïne. 
Prachtig. We moeten dat blijven 
ondersteunen. De N-VA staat 
voor een sociale en inclusieve 
samenleving. Daarom steunen 
wij met onze eigen middelen elk 
jaar gemiddeld vier Molse goede 
doelen, elk voor een bedrag van 
1.250 euro.

Mol staat/stond op verschillende 
plaatsen in de steigers: waarvoor 
onze verontschuldigingen. Over-
last zal er steeds zijn als je iets 
wil wijzigen. Mol mooier maken 
kan alléén door daadkrachtig 
en gepland te werken. Dat is nu 
eenmaal de realiteit, zoals ook de 
beschikbare beperkte middelen 
soms een vertraging opleggen.

Voor de coronacrisis hielden we 
een viertal keer per jaar een 
‘tentjesdag’ in een van de Molse 
gehuchten. En nu zijn we terug! 
Het mag weer, dus we doen 
verder, consequent zoals we zijn.

Veel leesplezier!

Jan Van Dael
Voorzitter

N-VA Mol schenkt 1.250 euro aan 
‘Actie MIN Mol’
Het bestuur van N-VA Mol schenkt 1.250 euro aan Actie Mensen In Nood Mol vzw. 
Daarmee willen ze de werking van de organisatie, die hulp biedt aan mensen in armoede, 
een steuntje in de rug geven.

“Het zijn moeilijke jaren voor mensen die 
het niet zo breed hebben”, zegt Jan Van 
Dael, voorzitter van N-VA Mol. “De stijgende 
energieprijzen en de inflatie zorgen voor 
nog meer zorgen voor mensen in armoede. 
Actie MIN Mol probeert voor de mensen in 
armoede in onze regio mee naar oplossingen 
te zoeken of hen door te verwijzen naar de 
instanties die hen verder kunnen helpen. 
We willen de organisatie met dit kleine 
gebaar helpen om die kwetsbare groep te 
ondersteunen.”

Samenwerking met het OCMW
“Actie MIN Mol organiseert in onze 
gemeente een wekelijkse voedselbedeling”, 
weet schepen van Sociale Zaken Wendy 
Soeffers. “Voeding is de hefboom om de 
mensen tot bij hen te krijgen met de bedoe-
ling hen kortstondig te ondersteunen en 
samen met hen te zoeken naar voldoende 
financiële middelen, zodat ze weer voor 
zichzelf kunnen zorgen. De laatste jaren 
werd de samenwerking met het OCMW 
versterkt. De wisselwerking tussen Actie 
MIN Mol en de gemeente zorgt ervoor dat 
we de hulp aan mensen in armoede nog 
beter kunnen faciliteren.”

“Het is een mooie steun voor onze organisa-
tie”, zegt Annelies van Riet, bestuurslid van 
Actie MIN Mol. “Wekelijks helpen we zo’n 
250 gezinnen uit Mol, Balen en Dessel. Het 
is ons doel om die gezinnen uit de armoede te 

halen. Al 1.100 families hoeven niet langer 
op onze hulp te rekenen. De centen zullen 
dus zeker goed worden besteed.”

Actie MIN Mol zoekt jou!
“Actie MIN Mol is nog op zoek naar vrij-
willigers voor haar dagelijkse werking”, zegt 
Wally Antonsson, bestuurslid van Actie 
MIN Mol. “Concreet zoeken we mensen die 
mee willen helpen in de winkel ‘Op=Op’ in 
de Sint-Apollonialaan. Het gaat onder meer 
om het uitladen, sorteren en in de rekken 
plaatsen van voedingswaren en bij de be-
deling meehelpen tijdens de openingsuren. 
Ook zoeken we chauffeurs om met een be-
stelwagen voedsel op te halen bij de leveran-
ciers. Ten slotte zoeken we nog vrijwilligers 
voor administratieve ondersteuning.”

Heb je interesse om je te engageren als vrijwilliger? Of heb je bijkomende vragen? Neem dan 
contact op via actiemin1@gmail.com. Meer informatie vind je ook op www.actiemin.be.

Wally Antonsson, Hans De Groof, Annelies van 
Riet, Wendy Soeffers, Maarten Van Camp, Jan 
Van Dael.
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De Vlaamse Leeuw: rood of zwart?
De Vlaamse Leeuw is onlosmakelijk verboden aan onze partij en of haar Vlaams-nationalistische ideologie. Maar wat zijn nu de 
juiste kleuren van de Vlaamse Leeuw? Zijn het de kleuren zwart en geel, met zwarte nagels en tong? Of zijn het de kleuren geel, 
zwart en rood, met rode nagels en tong?

Even wat meer duiding, de vlag met de rode nagels en tong is 
de officiële vlag van de Vlaamse gemeenschap, zeg maar van 
Vlaanderen. Het is onze ‘nationale ‘vlag, zoals de Belgische 
driekleur dat voor België is. De vlag met enkel geel en zwart, 
dus met zwarte nagels en tong wordt gebruikt door de Vlaamse 
Beweging on onze partij, de  N-VA.  Deze vlag, die van lang voor 
de staatshervormingen dateert, wordt ook wel ‘Vlaamse strijd-
vlag’ genoemd.

Onterechte naamgeving
Door sommige groeperingen die het niet zo goed voor hebben 
met de Vlaamse Beweging, wordt die Vlaamse strijdvlag ook wel 
eens ‘collaboratie-vlag’ genoemd. Dat is om het in mooi Neder-
lands te zeggen ‘fake news’. De strijdvlag werd door de Vlaamse 
Beweging al lang voor de oorlog gebruikt en heeft op zich geen 
uitstaan met de collaboratie. Mocht dat wel zo zijn dan is ook de 
Belgische driekleur een collaboratievlag. Die vlag werd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog immers ook gebruikt door collaborerende 
bewegingen in het zuiden van het land.

Minister Weyts investeert miljoen euro in Molse scholen
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert ruim een miljoen euro in scholen in Mol. “Een investering in scholenbouw 
is een investering in onze kinderen en dus in onze toekomst”, zegt Weyts. “Goed uitgeruste klassen dragen bij aan de kwaliteit 
van ons onderwijs.”

Onderwijsminister Ben Weyts investeert deze regeerperiode in totaal drie miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is nog eens 500 
miljoen euro méér dan in de vorige regeerperiode. Al die financiële steun kunnen schoolbesturen goed gebruiken voor bouw- of ver-
bouwingswerken. De investeringsgolf komt ook Mol ten goede. Er wordt geïnvesteerd in het TISP en in de Vrije Basisschool Wezel.

“Goed dat Vlaanderen investeert in twee Molse scholen”, zegt 
schepen van Onderwijs Hilde Valgaeren. “Een leuk extra cadeautje 
voor KSOM Campus Sint-Paulus, die dit jaar hun 100ste ver-
jaardag viert. Met de verhoging van hun subsidiebedrag voor de 
nieuwbouw die ze hebben gerealiseerd, kunnen ze zich verder 
ontwikkelen als een toonaangevende STEM-school in de regio.”

“De Vrije Basisschool Wezel kan dan weer rekenen op een onder-
steuning voor de verbouwingen van een aangekochte woning. Ze 
investeren in een aanpassing van het sanitair en de creatie van een 
polyvalente ruimte. Vlaanderen blijft inzetten op vernieuwing en 
modernisering van onze schoolgebouwen in het belang van alle 
leerlingen en leerkrachten.”

Hilde Valgaeren
Schepen van Onderwijs

Voor echte Vlaamse patriotten maakt het niet uit. Hang op 11 juli de Vlaamse leeuw uit! Rode of zwarte klauwen, het maakt niet uit. 
Heb je nog geen Vlaamse Leeuw? Vraag dan snel (en gratis) jouw exemplaar aan via maarten.vancamp@n-va.be.

Tweede Wereldoorlog immers ook gebruikt door collaborerende 

Maarten Van Camp
Gemeenteraadslid
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Provincie creëert tweede natuurlijke overstromingsgebied in 
onze gemeente: het Gompels Broek
In het verleden kwamen bij overvloedige regens de Gompelbaan, Gompeldijk en Toemaathoek regelmatig onder water te staan. 
Het overtollige water liep dan ook in De Burgemeesterloop die op zijn beurt buiten de oevers trad en tuinen en huizen in 
Gompel onder water zette.

Koen Dillen, Mols provincieraadslid voor de N-VA: “Om dat 
euvel op te lossen, heeft de provincie Antwerpen een natuurlijk 
overstromingsgebied gecreëerd in die zone. Aanvankelijk werd 
de Burgemeesterloop verlegd zodat de waterweg van tweede 
categorie verder van de huizen kwam te liggen.”

Minder water naar de Burgemeestersloop
“Het voorbije jaar werd een groot waterreservoir gegraven in de 
Scheppelijke Nete en werden er twee schotten geplaatst”, gaat 
Koen verder. “Daardoor kan men manueel de hoeveelheid water 
naar de Burgemeesterloop verminderen en laten overlopen in 
het nieuwe, prachtige overstromingsgebied. Het provinciebestuur 
kocht de aanpalende gronden met vijvers aan, er werd een 
verhard wandelpad aangelegd en op zondag 8 mei werd het 
Gompels Broek officieel geopend.”

Schepen van Toerisme Hans De Groof: “Met de aanleg van het 
overstromingsgebied zijn de inwoners van Gompel en verderop 
in het Centrum beter beschermd tegen overvloedige regens. Het 
is bovendien een nieuwe toeristische trekpleister voor iedereen 

die onze mooie gemeente wil bezoeken. Het gebied is het hele 
jaar door toegankelijk. Stevige schoenen zijn wenselijk. De 
ingang vind je in Gompeldijk.

Vijf nieuwe poelen in 
natuurgebied de Ronde Put
Voor veel am� bieën is er in domein de Ronde Put geschikt 
landhabitat aanwezig in de vorm van ruige graslanden, 
rietkragen, bramenstruweel, houtkanten en bosranden. Het 
natuurgebied is daarin vrij uniek. “Doorheen de tijd zijn 
voor die am� bieën veel geschikte leefgebieden verdwenen en 
sterk ingekrompen om tal van redenen. Natuur en Bos neemt 
daarom maatregelen om kwaliteitsvol land- en waterhabitat te 
realiseren door aanleg van nieuw leefgebied en kwaliteitsver-
betering van bestaand habitat”, zegt schepen voor Natuur-
gebieden Hans De Groof. 

In 2020 werden in een bestaande poel in de omgeving van het 
natuurgebied de Ronde Put volgende soorten amfibieën aange-
troffen: bruine kikker, poelkikker, gewone pad, alpenwatersa-
lamander, kleine watersalamander, vinpootsalamander en de 
zeldzame kamsalamander. De zeldzame heikikker zag men de 
voorbije jaren niet meer, al kwam die er tot enkele jaren geleden 
zeker voor. 

Kikkers en salamanders
Het nieuwe habitat zou gestalte krijgen in vijf nieuwe poelen. 
“De poelen worden aangelegd met flauw hellende oevers. Zo 
warmt het water er vlot op en is het geschikt voor eiafzet door 
kikkers en salamanders. Met een deel van de uitgegraven aarde 
maakt ANB in de buurt van de poel een lichte ophoging waarop 
wat takhout en maaisel wordt gestapeld. Zo ontstaat een ideale 
overwinteringsplaats die niet kan overstromen.”

 Door de poelen zal zowel de landschappelijke als ecologische 
waarde van het gebied een flinke boost krijgen. Naast de amfi-
bieën, zouden ook andere soorten er beter gedijen. We hebben 
het dan onder meer over de roerdomp, ijsvogel, bruine kieken-
dief, blauwborst, grote zilverreiger, hazelworm, diverse libellen 
en waterjuffers …

Blue Deal
De werken in natuurgebied de Ronde Put passen binnen de 
Blue Deal, een plan van de Vlaamse Regering in de strijd tegen 
waterschaarste en droogte door ons watersysteem robuuster en 
duurzamer te maken. De aanleg van de poelen past in het voor-
nemen om natuurgebieden te vernatten en de water-
buffering te verhogen.

Provincieraadslid Koen Dillen: “De overtollige 
hoeveelheid water kan door de twee geplaatste 
schotten voortaan overlopen naar het nieuwe 
overstromingsgebied.”

Schepen van Natuurgebieden Hans De Groof

www.n-va.be/mol
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Frieda Gijbels
Kamerlid

Steven Vandeput
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


