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Dienst Toerisme zet Mol op de kaart (p. 3)Vrijwilligers gezocht voor een toegankelijk Mol (p.2)

Beste Mollenaar

De zomervakantie zit erop. 2020 zal nog 
zéér lang in ons geheugen blijven.

We trachten in de mate van het mo-
gelijke het ‘normale’ leven terug op te 
pikken. Zeer positief is de heropening 
van de schooldeuren. Geef toe, we 
hebben gewoon sociale contacten nodig. 
We kunnen niet zonder of we worden 
eenzaam, vervreemden, worden harder 
in onze standpunten en communicatie, 
onverdraagzamer.

Mol was een voorbeeld wat de aanpak 
van corona betreft, en dit mede dankzij 
onze N-VA-verkozenen. Toch valt het 
mij op dat sommigen zeer hardleers 
zijn als het aankomt op het respecteren 
van de wetgeving en het naleven van de 
afspraken. 

Zoals het ernaar uitziet, zal deze crisis 
ons nog wel enige tijd achtervolgen. Dat 
zet druk op de samenlevingsvormen die 
wij kennen en zal van ons allen nog vele 
aanpassingen én inspanningen vragen.

Vandaar mijn oproep om respect te  
hebben voor elkaar. Want zonder  
respect komen we nergens.

Zaterdag 24 oktober van 14 tot 16 uur

Baron van Eetveldeplein

Of u nu lid bent van onze partij of niet, we hebben zeker één zaak 
gemeen: Mol is onze gemeente en onze thuis. N-VA Mol wil daarom 
luisteren naar élke Mollenaar. 

Ook dit jaar gaan we verder met onze samenkomsten in alle Molse 
gehuchten. U kan ons daar vragen stellen of suggesties doen voor 
het beleid. Of kom gewoon samen met ons iets drinken in het 
gezellige N-VA-tentje.

Jan Van Dael
Voorzitter N-VA Mol

onder  

voorbehoud 

door corona

N-VA Mol komt naar u

Meer mogelijkheden voor  
onze schoolgaande jeugd
Goed nieuws voor onze schoolgaande jeugd: het kleuterschooltje in Heidehuizen wordt 
uitgebouwd tot een volwaardige school voor kinderen tot en met het zesde leerjaar. En 
het ‘kanjerkamp’ van deze zomer krijgt wellicht een vervolg volgend jaar.

Ook lager onderwijs in Heidehuizen
Binnenkort kunnen kinderen in Heidehuizen terecht voor hun volledige loopbaan in het 
kleuter en lager onderwijs. De beslissing kwam er na een grondige analyse, waarbij ook alle 
betrokkenen geraadpleegd werden. De opstart verloopt gefaseerd: leerlingen voor het eerste 
leerjaar zijn al welkom vanaf september 2021.

Zomerschool was groot succes
Intussen organiseerde het gemeentebestuur deze zomer ook een zomerschool, onder de 
noemer ‘kanjerkamp’. Door corona kregen heel wat leerlingen die al met een achterstand 
kampten het nog eens extra moeilijk. Daarom nam het gemeentebestuur dit initiatief, in 
nauwe samenwerking met alle onderwijsnetten en met heel wat vrijwilligers. Voor een  
100-tal kinderen werden het tien leerrijke dagen. Gezien het grote succes komt er wellicht 
ook volgend jaar een ‘kanjerkamp’.

 Schepen van onderwijs Hilde  
Valgaeren is blij met de kleuter- én 

lagere school voor Heidehuizen.
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Oproep: vrijwilligers ‘On Wheels’

Help de toegankelijkheid van Mol in kaart te brengen
Hoe toegankelijk zijn de gebouwen in onze gemeente voor wie minder mobiel is of met een buggy of rolstoel op pad moet?  
Dat brengen we graag in kaart met het project ‘On Wheels’. We zoeken vrijwilligers die de komende maanden op pad gaan om 
dat samen met ons uit te pluizen. 

Met het project ‘On Wheels’ brengen we – samen met de Molse 
adviesraad voor personen met een beperking en hun werkgroep 
toegankelijkheid – in kaart welke handelszaken en gebouwen 
toegankelijk zijn. We willen niemand met de vinger wijzen, wel 
duidelijkheid scheppen voor de gebruikers. De resultaten zullen 
verwerkt worden in een app zodat de info voor iedereen beschik-
baar wordt. 

Vrijwilliger worden, iets voor u?
Gewapend met een rolmeter en een invulfiche bezoekt u als 
vrijwilliger alle openbare panden in het centrum. U kiest zelf 
hoeveel tijd u daarvoor vrijmaakt. U gaat op pad van oktober tot 
april en krijgt van ons alle nodige materialen om juist te kunnen 
opmeten. We zijn op zoek naar mensen die:

 durven te communiceren met de handelaar
 ervaring hebben met een verminderde mobiliteit
  zich ofwel als ervaringsdeskundige ofwel als begeleider  
kunnen aanmelden (wij matchen dan elke ervarings- 
deskundige met een begeleider)

 een digitale foto kunnen maken

Interesse? Meld u aan via www.gemeentemol.be/vrijwilligeronwheels.

Toegankelijke gebouwen
Het ‘On Wheels’-project focust enerzijds op de ervaring van de 
gebruikers, die moeten kunnen rekenen op een vlotte toegang 
tot gebouwen, toiletten … en op duidelijke communicatie.  
Maar we staan ook klaar met tips en advies voor eigenaars  
van handelspanden die graag aanpassingen doorvoeren in  
hun gebouw.
 

Gratis ‘plaspunten’
Daarnaast brengen we ook de gratis ‘plaspunten’ in onze  
gemeente in kaart. ‘Plaspunten’ zijn handelszaken waar u tijdens 
de openingsuren gratis het toilet kunt gebruiken. Ze maken het 
voor onze oudere mensen, zwangere vrouwen, mensen met een 
beperking of aandoening makkelijker om  
zorgeloos van onze gemeente te genieten.

 Met uw hulp willen schepen Wendy Soeffers en schepen  
Mia Belmans Mol nog toegankelijker maken.

Meer info: 
Dienst seniorenplus, 014 33 16 00
personenmeteenbeperking@gemeentemol.be

Eendjes voeren: liever niet
Het lijkt heel onschuldig: de eendjes aan de Nete wat extra eten toewerpen.  
Maar de beestjes worden er niet beter van, integendeel. Het maakt hen ziek en  
de restjes trekken ongedierte aan.

Gemeenteraadslid Jan Vangheel vroeg 
dan ook om de Mollenaars er nog eens op 
te wijzen dat eendjes voeren niet mag. Zo 
staat het in het GAS-reglement van onze 
gemeente. Belangrijk is ook dat iedereen 
goed begrijpt waarom je aan de Nete geen 
eenden mag voeren. 

Zieke eendjes en ratten
Schepen van Dierenwelzijn Hans De Groof 
liet daarom informatieve borden plaatsen 

waarop Eendje Sam de uitleg doet. Eenzij-
dig voedsel zoals oud brood maakt eenden 
ziek en de restjes trekken ratten aan. 
Die kunnen we aan de wandelweg zeker 
missen. Samen maken én houden we Mol 
mooi! #mooimol

Gemeenteraadslid Jan Vangheel en schepen 
Hans De Groof namen het initiatief om met 
een infobord te verduidelijken waarom je de 
eenden aan de Nete beter niet voert. 
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ZEN in Mol
Met onze ‘ZEN in Mol’-campagne 
konden we heel wat toeristen over- 
tuigen om hun vakantie in Mol door 
te brengen. Schepen van Toerisme 
Hans De Groof blikt tevreden terug.

“Het was een rare zomer. ‘Staycation’ 
werd het nieuwe modewoordje als  
het over vakantie ging. Heel wat  
Vlamingen maakten van de gelegen-
heid gebruik om de vele mooie plekjes 
die Vlaanderen rijk is te ontdekken. Er 
werden tot 50 procent meer overnach-
tingen in eigen land genoteerd.

Onze gemeente sprong snel op de kar 
met de zomercampagne ‘ZEN in Mol’. 
Het doel was om verblijfstoeristen 
naar onze gemeente te halen en hen te 
prikkelen met kleine gelukmomentjes: 
zenmomentjes.

Mooie cijfers voor dienst Toerisme
De inspanningen van onze toeristische 
dienst hebben Mol zeker geen wind- 
eieren gelegd. We konden als toeristische 

regio heel mooie cijfers optekenen. In 
vergelijking met vorig jaar ontving de 
dienst Toerisme tot vijfmaal meer  
brochureaanvragen en dit van over heel 
Vlaanderen en zelfs een groot deel van 
Nederland. Ook de bezoekerscijfers van 
de toeristische website www.visitmol.be 
stegen in sommige periodes met meer 
dan 10 procent. De fietspagina  
www.visitmol.be/fietsen kreeg  
80 procent meer bezoekers over de vloer.

Ongetwijfeld kwam u ook zelf in aan-
raking met onze campagne. De prach-
tige luchtbeelden van onze natuur-
gebieden en toeristische trekpleisters 
werden op sociale media gretig geliket 
en gedeeld. En aan de reuzenletters 
voor het oud gemeentehuis en op de 
kanaalplas werden talrijke leuke foto’s 
gemaakt.

Aandacht voor de kinderen
Ook de kinderen kwamen aan bod: 
ze kregen een vakantieboek op maat 
met leuke spelletjes en puzzels en een 
pak tips voor uitstapjes. In een aantal 
handelszaken wachtte er ook een klein 
cadeautje op hen. Meer dan 5.000  
kinderen zijn er eentje komen halen.

We mogen als Mollenaar terecht fier 
zijn op onze gemeente en haar talrijke 
troeven. We mogen er ‘fier op zen van 
Mol te zen’.”

Anticonceptie is een recht
Wie door financiële of andere problemen een moeilijke  
periode doormaakt, moet zelf kunnen bepalen wanneer het 
een geschikt moment is om een kind te krijgen. Anticonceptie 
is dan ook een belangrijk onderwerp in de hulpverlening door 
de sociale dienst van het OCMW. Met een campagne maakten 
we het thema makkelijker bespreekbaar. 

Dat het niet voor iedereen even makkelijk is om over anticon-
ceptie te spreken, hoeft niet te verbazen. Dat blijkt ook uit de 
ervaringen van onze raadsleden in het bijzonder comité voor de 
sociale dienst. Voor sommige cliënten is het thema taboe, maar 
soms kampen mensen ook gewoon met zoveel andere problemen 
dat anticonceptie over het hoofd wordt gezien.

Posters maken het thema bespreekbaar
Daarom lanceerden we een campagne om het thema bespreek-
baar te maken. Overal in de gebouwen van de zorgsite werden 
er posters opgehangen. Mét resultaat, want heel wat mensen 
vroegen spontaan naar condooms. Vaak was de campagne ook 
een aanzet voor de maatschappelijk assistenten om het over 

anticonceptie te hebben. Een goede zaak, want het onderwerp 
is een volwaardig onderdeel van de hulpverlening die de sociale 
dienst biedt.

 Mol kon deze zomer heel wat toeristen 
verleiden tot een uitstapje.

 Met een postercampagne vestigden onze raadsleden Nelly Eyckmans en  
Greet Van Tiggelen en schepen Wendy Soeffers de aandacht op het thema  
anticonceptie.

Hans De Groof
Schepen van 

Toerisme
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Samen maken we Antwerpen groener

Hebt u een
goed idee en wiltu mee de handen uitde mouwen steken? 
Mail dan naar meerbos@vlaanderen.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 

Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuur-

verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 463 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 921 hectare 

natuurreservaat toegankelijker,

• investeren we in een van onze oudste natuurgebieden, De Liereman, nadat het vorige zomer 

door een grote bosbrand getroffen werd, 

• maken we werk van een aaneengesloten grensoverschrijdend natuurgebied van 1.000 hectare 

in de vallei van ’t Merkske in Zondereigen (Baarle-Hertog),

• verhindert Zuhal het kappen van een bos van 14 hectare in Herentals waar men een 

waterverslindend golfterrein wou uitbreiden.

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie Antwerpen ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.” 

“

Samen maken we Antwerpen groener

014229


