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Provincieraadsverkiezingen 
Koen Dillen op tweede plaats N-VA-lijst
Mols N-VA-provincieraadslid en gemeenteraadslid Koen Dillen staat op 14 oktober op de tweede plaats van 
de provincieraadslijst. Daarmee wordt hij beloond voor zijn tomeloze inzet de voorbije zes jaar.  
Fractievoorzitter in de provincieraad Mireille Colson uit Herselt trekt de lijst.

N-VA kaart verdwijnen Mierenbrug in Sluis aan
In Sluis lag vroeger een bruggetje met de naam de ‘Mierenbrug’, totdat het enige tijd geleden plots verdween. 
Het bruggetje lag tussen de Diepestraat en Warande en diende om de Waterstraatloop over te steken. Veel 
wandelaars maakten gebruik van de oversteekplaats. Nu moet men over de Waterstraatloop heen springen.

 
Op de gemeenteraad van februari vroeg N-VA-raadslid Jan Vangheel of 
de gemeente weet waarom deze brug verdwenen is en of ze ervoor kan 
zorgen dat de brug terug komt. De schepen antwoordde dat het bruggetje 
op privé-eigendom lag. Maar in het belang van de aanwezigheid van trage 
wegen is de gemeente wel bereid het wandelpad en het bruggetje terug 
aan te leggen. Na het uitvoeren van enkele andere werken (onder meer het 
rioolproject in de Diepenstraat en het ruimen van de Waterstraatloop) 
zou het bruggetje er opnieuw moeten liggen. Als alles volgens plan loopt, 
hoeven wandelaars in 2019 niet meer te springen.

Als ondervoorzitter van de commissie 
samenleving was hij de spreekbuis van 
N-VA Mol in de provincieraad en voerde 
hij debatten met de oppositie over het 
welzijn van alle inwoners van de provincie 
Antwerpen, en hoe we aan een inclusie-
vere provincie kunnen werken. Maar er 
is meer. 

Afslanking provincie: fors minder  
politieke mandaten 

Koen Dillen: “In 2013 zijn we gestart 
met de afslanking van de provincie. Op 
1 januari 2018 werden alle persoonsge-
bonden bevoegdheden overgedragen aan 
Vlaanderen of de lokale overheden. Het 
aantal raadsleden gaat vanaf 2019 van 72 
naar 37 en het aantal gedeputeerden van 

6 naar 4. De N-VA was de motor achter 
deze afslanking.

Met uw steun verder werken voor 
Mol

“Ik hoop in oktober opnieuw verkozen te 
worden zodat ik onze regio de komende 
jaren opnieuw mag vertegenwoordigen. 
Als provincieraadslid probeer ik dan de 
volgende zaken te realiseren: een duurza-
me ruimtelijke ordening, de opwaarde-
ring van het Zilvermeer met een verlaagde 
inkomprijs voor de Mollenaar, de afwer-
king van de fietsostrade Herentals-Balen, 
de verdere uitbouw van sociaal wonen en 
de Kempense economie versterken door 
een vlottere mobiliteit”, besluit Koen. 

Jan Vangheel en Annelies Lenaerts.

De N-VA heeft een            voor Mol.
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Onze fuiven verdienen beter
Voor Jong N-VA Mol-Balen is het van cruciaal belang dat de fuifcultuur in Mol en omstreken in stand 
blijft. Heel wat fuiven zijn de laatste jaren verdwenen, wat een spijtige zaak is voor de Molse jongeren. 
Het huidige beleid schiet hierin tekort.

De laatste jaren is de regelgeving verstrengd, wat een positie-
ve invloed heeft op de algemene veiligheid van fuiven. Het 
gemeentebestuur is deze trend niet gevolgd als het gaat om 
ondersteuning van fuiven en hun organisatoren. Onze buur-
gemeenten kennen talloze initiatieven om die broodnodige 
ondersteuning wel te bieden en een duidelijk en verantwoord 
fuifbeleid te voeren. De Molse fuiven en fuifgangers blijven 
echter op hun honger zitten. In Geel krijgen organisatoren 
van tent- en openluchtfuiven een opleiding tot ‘fuifcoach’. 
Hier leren ze gepast te reageren bij bepaalde problemen, iets 
wat de veiligheid en beleving van de fuifgangers ten goede 
komt. Verder wordt de winstgevendheid van een tentfuif sterk 
ondermijnd door de vaste kosten die jaar na jaar stijgen. 

Een gemeentelijke fuifzaal, zoals bijvoorbeeld in Geel, kan 
voor veel fuiven het financiële risico beperken, is veiliger zon-
der extra kosten voor de organisatoren en is duurzamer. De 
gemeenten Balen en Retie hebben een systeem van leeftijds-
bandjes geïntroduceerd om de toepassing van de alcoholwet-

geving aan de toog te vergemakkelijken en te garanderen. In 
Retie heeft men ook ‘de fuifkoffer’, die verenigingen kunnen 
lenen. Op die manier moeten ze zelf geen walkietalkies, ge-
luidsmeter, munt- en briefjestelmachines … huren of aanko-
pen. In Mol moeten we het tot op heden helaas doen met een 
lege koffer. Tijd voor Verandering!

Twee vragen aan … Wendy Soeffers,  
Laurens Meynen en Jasper Van Buggenhout

Wendy Soeffers
1. Wie is Wendy Soeffers? 
“Ik werd in 1980 geboren in Mol-Rauw, maar woon intussen al tien jaar in 
Ginderbuiten. Ik ben bestuurslid van N-VA Mol en tevens gemeenteraadslid. Ik 
ben van opleiding orthopedagoge en werk al 18 jaar als opvoedster in het diensten- 
centrum De Witte Mol in een leefgroep waar mensen verblijven met een 
niet-aangeboren hersenletsel. Ik ben elke dag getuige van het doorzettingsvermogen 
en de moed van deze mensen. Ook mijn jongste zoontje heeft een ernstige motorische 
en mentale beperking en is volledig rolstoelafhankelijk.”

2. Wat spreekt je zo aan in de N-VA? 
“De N-VA zorgt voor een frisse wind in het politieke landschap. Zo werkt ze, los van de zuilen, in het Vlaams Parlement actief 
mee aan de uitbouw van een inclusieve samenleving. Dat is een samenleving waaraan iedereen, ook ouderen en mensen met een 
beperking, op de meest normale manier kunnen participeren. Dat betekent concreet dat alle publieke voorzieningen (speeltuinen, 
voor- en naschoolse opvang, scholen, academie, sportinfrastructuur, zwembaden…) volledig rolstoeltoegankelijk worden, alsof dat 
de normaalste zaak ter wereld is. Eigenlijk zou ik de rollen willen omdraaien. Ik droom ervan dat we niet naar de beperkingen van 
een persoon kijken, maar vooral naar de kansen. Daar wil ik op gemeentelijk vlak graag mee mijn schouders onder zetten.”

Laurens Meynen
1. Wie is Laurens Meynen?
“Ik ben bestuurslid bij N-VA Mol en Jong N-VA Mol-Balen. Ik groeide op in 
Mol-Achterbos en verdeel nu m’n tijd tussen Mol en Leuven, waar ik een opleiding 
tot handelsingenieur volg aan de KU Leuven. Daarnaast ben ik ook leider bij de 
scouts in Mol-Achterbos, waar ik mede-eindverantwoordelijke ben van onze 
jaarlijkse fuif Come As You Are. Verder speel ik nog voetbal bij GSK 70.”

2. Wat spreekt je zo aan in de N-VA? 
“Als pragmatische Vlaams-nationalist spreekt de communautaire koers die de 
N-VA bewandelt me enorm aan. Verder is de N-VA de enige partij met een visie op 
inburgering waarin het begrip integratie au sérieux genomen wordt. Ik zie het principe van rechten én plichten, waar de N-VA 
sterk op focust in haar inburgeringsbeleid, als basis voor een werkbare, diverse samenleving. Die zaken wil ik mee helpen 
vertalen naar het lokale niveau in Mol. Ik heb de ambitie om op lokaal niveau constructief mee te denken en te werken aan 
oplossingen voor maatschappelijke problemen, om de uitdagingen die ons pad kruisen aan te gaan.”

Jasper Van Buggenhout
1. Wie is Jasper Van Buggenhout?
Ik ben 27 jaar en een rasechte Mollenaar. Al geruime tijd zet ik me in voor Jong 
N-VA Mol-Balen. Naast mijn job als laborant in een chemisch bedrijf in Tessen-
derlo, heb ik ruim acht jaar als bijberoep in de Molse horeca gewerkt. Hierdoor 
ben ik nauw betrokken geraakt bij het welzijn van de lokale horeca en met de 
jongeren uit Mol en omstreken die hiervan willen genieten.”

2. Wat spreekt je zo aan in de N-VA? 
“Mol is een prachtige gemeente met veel groen. Onze gemeente is een geweldige 
omgeving om in op te groeien. Dat moet zo blijven voor de volgende generaties. 
Om dat te verzekeren is het belangrijk om op lange termijn te denken. In het programma en de ideologie van de N-VA vind ik 
de juiste elementen die daar voor kunnen zorgen. Daarom wil ik de N-VA mee ondersteunen.”

Bestuurs- 

leden in  

de kijker!

Lien Mertens, Laurens Meyenen, Jasper 
Van Buggenhout. Jong N-VA Mol-Balen

Burgerparticipatie: wij luisteren naar u
Burgerparticipatie is al een tijdje een heet hangijzer. De besteding van de gemeentelijke budgetten  
gebeurt niet altijd volgens de prioriteiten van de inwoners. En daardoor voelen ze zich onvoldoende  
betrokken bij het beleid. Het gemeentebestuur doet al wat inspanningen om dit te verbeteren, maar N-VA 
Mol ziet nog mogelijkheden om beter te doen.

Recht van spreken
Inwoners met een vraag aan het gemeentebestuur zouden deze 
ook mondeling moeten kunnen toelichten en ze beantwoord 
zien tijdens een ‘vragenuurtje’, voorafgaand aan de gemeen-
teraad. Na een schriftelijke aanvraag zou er dan tien minuten 
voorzien worden voor vraag en antwoord. Enkele andere ge-
meenten geven alvast het goede voorbeeld. 

Wijkraden/dorpsraden
Er kunnen periodieke overlegmomenten in wijken of gehuchten 
georganiseerd worden. Hierbij is er ruimte om in te gaan op de 
specifieke noden en lokale bekommernissen van de verschillen-
de wijken. Deze ‘wijkraden’ kunnen een goede aanvulling zijn 
op de al bestaande adviesraden in onze gemeente. 

N-VA Mol geeft sinds een jaar alvast het goede voorbeeld door 
met onze tent de verschillende gehuchten rond te trekken. We 
luisteren daar naar de lokale bekommernissen en problemen en 
indien nodig nemen we deze mee naar de gemeenteraad.

Burgerbegroting
Laat inwoners zelf een deel van het gemeentelijke budget  
besteden aan thema’s die zij zelf belangrijk vinden. Hoe gaat  
dit in z’n werk? In een startvergadering krijgen burgers uitleg 
over de burgerbegroting en de begroting van de gemeente. 

Samen beslissen de inwoners welke thema’s zij het belangrijkst 
vinden. In een tweede fase wordt beslist aan welke thema’s het 
beschikbare budget besteed wordt. Vervolgens wordt de projec-
tronde gestart. Hierin kunnen inwoners projecten indienen.  
De haalbare projecten kunnen uitgevoerd worden.

Gemeentelijke adviesraden
Onze gemeente telt al tal van adviesraden waarin er de moge-
lijkheid is om te participeren aan het beleid. Denk maar aan 
de seniorenraad, jeugdraad, sportraad, raad voor mensen met 
een beperking ... Deze hebben een goed uitgebouwde overleg-
structuur, maar missen soms wat representativiteit. Vaak omdat 
deze raden nog onbekend zijn voor de bevolking. Tijd om hier 
verandering in te brengen! 

Participatietrajecten bij (grote) werken
Om het draagvlak te vergroten bij ingrijpende werken moet er 
een goed participatietraject met de buurt en de betrokkenen 
opgezet worden. Dit bij aanvang van het project en niet pas in  
de eindfase, zoals vroeger vaak het geval was. Net als bij de 
wijkraden, kan je op deze manier beter inspelen op de effectieve 
noden van de betrokken burgers.

Hans De Groof 
Gemeenteraadslid N-VA Mol



Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


