
Bedankt!
De seniorenraden- en werkingen van Balen-
Dessel-Mol en Retie overhandigden zelf-
gebakken wafels aan de medewerkers van het 
vaccinatiecentrum De Zwaan en aan het per-
soneel van het Heilig Hartziekenhuis in Mol.

Zomer!

De laatste signalen zijn positief: laat 
ons hopen dat we de pandemie stilaan 
onder controle krijgen. De natuur laat 
zich alleszins van zijn beste kant zien. 
Bomen en planten staan in pracht en 
praal te bloeien en de dieren laten zich 
zien en horen. Je wordt er spontaan 
goedgezind van.

Laat ons ook wat meer respect hebben 
voor dieren. Waarom halen we ze in 
huis als we hen geen mooi leven kunnen 
geven? Waarom worden er steeds meer 
dieren gedumpt? Omdat we toch graag 
op vakantie willen zonder hen? Denk 
dus goed na vooraleer je een huisdier 
neemt. 

De coronacrisis heeft ook een grote 
impact op onze natuur en bossen. 
Wandelen was lange tijd één van de 
enige mogelijke vormen van ontspanning 
die we hadden, maar rondslingerend 
afval is voor iedereen een afknapper. 
Hou onze gemeente proper en neem 
je afval gewoon mee naar huis. Het 
is zoveel aangenamer en slechts een 
kleine moeite. Dat het Ecoduct in Postel 
opzettelijk beschadigd wordt, is al 
helemaal niet te begrijpen.

Intussen werken onze N-VA-schepenen 
in alle luwte verder. Het siert hen dat ze 
volop bezig zijn met ons gemeentelijk 
beleid en hun verantwoordelijkheden.

Tijd voor plezier en vermaak nu. Geniet 
van de zomer!

Jan Van Dael
Voorzitter

Molse vaccinatiecampagne is een groot succes
Wist je dat?

  er sinds 2019 in Vlaanderen 59 eerstelijnszones (ELZ’s) zijn?

  een ELZ een geografi sch afgebakend gebied is, gevormd door één of meerdere 
gemeenten en aangestuurd door een zorgraad?

  de ELZ’s opgericht zijn om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter 
op elkaar af te stemmen?

  Mol behoort tot de ELZ BalDeMoRe (Balen, Dessel, Mol, Retie)?

  de organisatie van het vaccinatiecentrum in handen is van de ELZ?

  het pop-upvaccinatiecentrum gelegen is op site ‘De Zwaan', de thuisbasis van de 
Academie voor Beeldende Kunst (ABK)?

  er kunstwerken van de ABK-leerlingen te bezichtigen zijn in het vaccinatiecentrum?

  er in totaal bijna 1.000 medische en niet-medische vrijwilligers actief zijn in het 
vaccinatiecentrum?

  de vaccinatiegraad in onze gemeente één van de hoogste is in Vlaanderen? 99 procent 
van de 65-plussers zijn gevaccineerd en 76 procent van de 60-plussers.

  Je alle relevante informatie over de vaccinatie tegen COVID-19 kan terugvinden via 
www.laatjevaccineren.be?

 Vaccinatie onze belangrijkste troef is om de coronapandemie achter ons te laten?

“We willen alle Molse burgers bedanken om zich te laten vaccineren. Samen zorgen we 
voor elkaar”, besluiten onze schepen van Volksgezondheid Hilde Valgaeren en Anneleen Dom, 
N-VA-fractievoorzitter en vrijwilliger in het vaccinatiecentrum.

Mia Belmans, schepen van Senioren

Mol
mol@n-va.be N-VA Molwww.n-va.be/mol
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 7 juni.



Een inclusief gemeentelijk beleid
Het gemeentebestuur zet verder in op een inclusief beleid voor mensen met een beperking. We zetten graag een aantal acties in 
de kijker.

•  Elk jaar tijdens de Grote Jaarmarkt trakteren we personen met 
een beperking op een leuke kermisdag op hun eigen ritme 
tijdens ‘kermis en handicap’. Door de coronapandemie kan de 
jaarmarkt dit jaar niet plaatsvinden, maar dat hield de  
adviesraad niet tegen om hun leden toch nog in de bloemetjes 
te zetten. 

Op maandag 15 maart werden alle personen met een beper-
king, die aangesloten zijn bij onze gemeentelijke adviesraad, 
getrakteerd op smoutebollen. Ook de (serviceflat-)bewoners 
van woonzorgcentra Ten Hove, Hemelrijck en de assistentie-
woningen mochten meesmullen. De Molse foorkramers ‘Oud 
Turnhouts gebak’ en ‘Mols gebak’ zorgden voor het lekkers.

•  Naar aanleiding van de Wereld Autisme Dag op 2 april orga-
niseerden onze gemeente, samen met de werkgroep autisme, 
activiteiten voor personen met autisme en hun omgeving. We 
willen iedereen bewust maken van de stoornis en om begrip 
vragen. Op het programma stonden: een online gamework-
shop, online babbelcafé voor (jong)volwassenen met autisme 

en een infosessie over eetproblemen bij kinderen met een 
beperking. We werken verder aan een ‘auti-vriendelijke’  
gemeente.

•  Ook voor ouders met een kind met een extra zorgvraag is 
opvang noodzakelijk. In samenwerking met De Witte Mol is 
er nu ook vakantieopvang voor kinderen met een beperking. 
In de gemeentelijke kinderclubs worden nu ook al kinderen 
opgevangen die extra zorg nodig hebben. 

Sommige kinderen hebben echter een specifieke zorg nodig die 
de gemeentelijke vakantieopvang niet kan aanbieden. Ook zij 
verdienen een leuke vakantie. Daarom willen we hun ouders 
ondersteunen door geschikte opvang aan 
te bieden. Dankzij de samenwerking biedt 
het gemeentebestuur opvang op maat van 
ieder kind.

Wendy Soeffers
Schepen van Sociale Zaken

Cultuurcentrum ’t Getouw gaat voor coronaveilige cultuurzomer
In plaats van de traditionele zomerpauze kiest cultuurcentrum ’t Getouw dit jaar voor een culturele zomer in 
openlucht.

Volledig in lijn met de aangekondigde versoepelingen organiseert het cultuurcentrum een mooi aanbod van culturele  
buitenactiviteiten. Met het zomeraanbod zet het cultuurcentrum een grote stap voorwaarts naar ons vertrouwde normale  
cultuurleven. Nu maar hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn. Wat mag je deze zomer van het cultuurcentrum  
verwachten?
• We trappen de cultuurzomer af met een eerste openluchtactiviteit op zaterdag 12 juni. Verdere informatie volgt op 21 mei, 
waarna je online tickets kan kopen.

•  Voor juli en augustus voorzien we een compleet openluchtprogramma met een afwisselend aanbod van film, muziek, comedy, 
theater- en familievoorstellingen. Het programma wordt bekend gemaakt op maandag 7 juni. Diezelfde dag start de ticket- 
verkoop.

•  Achter de schermen wordt volop gewerkt aan het reguliere programma voor het cultuurseizoen 2021-2022. Het volledige  
programma verschijnt op 5 juli op www.getouw.be. De ticketverkoop gaat van start op 27 augustus.

Meer info: www.getouw.be, 014 33 09 00 of cultuurbalie@gemeentemol.be.

Bestuurslid in de kijker: Tibo Wouters
  21 jaar
  Woont in Mol-centrum
  Werkt als zorgkundige in woonzorgcentrum ‘Wedbos’ in Geel.
  Hobby’s: wandelen, gamen, DJ’en
  Rol: Bestuurslid N-VA Mol en ondervoorzitter Jong N-VA Mol-Balen

mol@n-va.be
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De N-VA maakt werk van een sportieve gemeente

Een kleurrijke en artistieke 
fietstunnel
Onze gemeente heeft  er sinds kort een kleurrijke en artistieke 
trekpleister bij. De grijze en grauwe fi etstunnel onder de 
Zuiderring werd eind april door bijna 100 graffi  tikunstenaars 
onder handen genomen. Jeugdhuis Tydeeh en de dienst Jeugd 
en Sport sloegen de handen in elkaar. Onder de noemer 
‘Tunnelvisie’, werd het één groot en kleurrijk kunstwerk.

“Een honderdtal graffitikunstenaars ging aan de slag om de 
tunnels op te fleuren. Het resultaat is een mooie verscheidenheid 
aan kleuren, stijlen en onderwerpen. Elke keer ontdek je weer 
iets nieuws”, zegt schepen van Jeugd Hans De Groof. “We zijn 
ook het Agentschap Wegen en Verkeer dankbaar dat we de tunnel 
hebben mogen beschilderen. Zij zijn eigenaar van de tunnel en 
hopen op die manier de illegale graffiti, die ze vroeger telkens 
zelf moesten verwijderen, een halt toe te roepen.”

Graffi ti vervangt festival
“Normaal zouden we vorig jaar een heus festival hebben 
georganiseerd met eetkraampjes en muziek. Jammer genoeg 
hebben we dat toen omwille van de coronacrisis moeten uitstellen. 
Gelukkig zorgden de organisatoren dit jaar voor een corona-

proof alternatief. De artiesten waren allemaal zeer tevreden over 
de organisatie en waren vooral blij dat ze hun talent nog eens 
konden tonen aan het grote publiek.”

Je vindt de graffititunnel tussen wandelknooppunt 84 en 85 of 
tussen fietsknooppunt 19 en 56. Wandel of fiets er gerust eens 
door en bewonder het schitterende resultaat. Wat is voor jou het 
mooiste kunstwerk?

Knooppunten werken verbindend
Dat wandelen het afgelopen half jaar volkssport nummer één 
geworden is, is natuurlijk een open deur intrappen.

Het is dan ook fijn dat we enkele mooie stappen hebben gezet 
in het verbeteren van het wandelaanbod in onze gemeente. Ten 
noorden van het centrum kan je gaan wandelen over de 
wandelknooppunten van de Kempense Meren. Het bewegwijzerde 
wandelnetwerk ten zuiden van de Ring kreeg sinds dit jaar een 
nieuwe naam: ‘Het Grote Netewoud’.

In samenwerking met Toerisme Provincie Antwerpen, de 
gemeente Balen en het Agentschap Natuur en Bos legden we 
onlangs enkele mooie verbindingen aan tussen die twee wandel-
knooppuntnetwerken in onze gemeente. 
We namen ook een aantal andere nieuwe 
verbindingen op in de vernieuwde 
wandelkaart ‘Wandelnetwerk Grote 
Netewoud’.

Onze gemeente probeert nog een extra 
verbinding te creëren vanuit Heidehuizen, 
langs het oud stort van Balen tot in de 
Kolkstraat. Daarvoor werken we samen 
met Natuurpunt en bekijken we hoe 
we die verbinding duurzaam tot stand 
kunnen brengen. Wandelaars kruisen de 
Nete op die route en moeten ook de 
Zuiderring onderdoor. Wordt vervolgd ...

Sportsite Den Uyt rookvrij
Vanaf 31 mei, niet toevallig de Werelddag zonder tabak, is de 
volledig site ‘Den Uyt’ rookvrij. Concreet gaat het over het 
skatepark, de sporthal, het zwembad en alle buitenterreinen, 
inclusief de horeca. Toch blijven rokers nog welkom, maar er 
is voor hen slechts één enkele rookzone voorzien, uit het zicht 
van de kinderen.

De actie past in het kader van Mol als ‘Gezonde Gemeente’ en 
in het bijzonder ‘Generatie Rookvrij’. Die laatste actie streeft 
ernaar om elk kind, 
geboren vanaf 2019, 
in een rookvrije 
omgeving te laten 
opgroeien. Want 
zien roken, doet 
roken. Dat wil 
onze gemeente 
voorkomen door 
in te zetten op een 
gezonde, rookvrije 
publieke ruimte.

Hans De Groof, schepen van Jeugd en Toerisme.

Schepen van Volksgezondheid 
Hilde Valgaeren en Hans De Groof, 
schepen van Sport.

www.n-va.be/mol
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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