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Schepen Mia Belmans zorgt 
voor sterk seniorenbeleid
Onze gemeente maakt volop werk van een ambitieus meerjarenplan 
dat de beleidsdoelstellingen voor de komende jaren vastlegt. Ook 
seniorenbeleid krijgt daarin een belangrijke plaats. Daar zorgt  
schepen van Senioren Mia Belmans wel voor.

Hoe verliepen je eerste maanden als schepen van Senioren?
“Wat me meteen opviel, is dat we zeer 
sterke adviesraden hebben voor de be-
leidsdomeinen senioren en personen met 
een beperking. Ze leveren inhoudelijk 
heel goed werk en ik ervaar er de kracht 
van positieve samenwerking. Intussen 
trekken we samen met de seniorenraad en 
de sportraad volop de beweegkaart via het 
project ‘Lekker Actief ’. Voor senioren is 
blijven bewegen van kapitaal belang. Het 
geeft je een goed gevoel en helpt je een 
goede lichamelijke en mentale conditie te 
behouden. Zo blijf je langer zelfredzaam.”

Zijn er al concrete projecten opgestart?
“We bereiden volop het project ‘BOEBS-gemeente’ voor. BOEBS staat voor Blijf Op Eigen 
Benen Staan. Het is een fantastisch project dat de zelfstandigheid van senioren stimu-
leert. Alle senioren hebben er baat bij. Je hoort er de volgende jaren zeker meer over.”

Hoe ervaar je de contacten met de Molse senioren?
“Die verlopen zeer positief. Zo werd ik warm onthaald op het ontmoetingsmoment 
‘Oud lief, ik hou van jou’, waar 220 senioren een gezellig samenzijn vierden. Er zijn 
in Mol tal van feestelijke en ontspannende momenten voor onze oudere inwoners. 
Zoals de uitstap naar Bokrijk, die 170 deelnemers telde. Ook de bezoeken aan onze 
jubilarissen vind ik heel fijn. Het doet me plezier om zoveel actieve senioren met een 
berg aan levenservaring te ontmoeten. 

En bij mooi weer genieten we samen van de vernieuwde petanquebanen aan het  
lokaal dienstencentrum. Mijn dank gaat uit naar alle senioren die meehielpen om  
ze in orde te krijgen. En natuurlijk ook naar de gemeentelijke diensten voor hun 
schitterende werk. 1 000 maal dank!”
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  Bij mooi weer genieten we samen van de 
vernieuwde petanquebanen.

Beste Mollenaar

Na een deugddoende zomer gaat 
N-VA Mol er weer vol visie tegen-
aan. Met onze bezoeken aan de 
gehuchten willen we alle inwoners 
een stem geven. Hebt u een vraag, 
opmerking of suggestie? Spreek 
ons dan zeker aan. Dat deed ook 
onze mede-inwoner Jos, die de 
tijd nam om heel gedetailleerd een 
aantal pijnpunten bloot te leggen en 
meteen ook mogelijke oplossingen 
aan te reiken. Bedankt daarvoor, 
Jos!

Ieder van ons heeft hoge verwach-
tingen voor Mol, en dat is maar 
goed ook. Maar Rome is niet in één 
dag gebouwd, en Mol dus ook niet. 
Veranderingen vragen nu eenmaal 
tijd. Als bestuurspartij respecteren 
wij ook de inbreng van onze  
coalitiepartner en van betrokkenen 
uit de private of publieke sector.  
Wij roepen iedereen op om con-
structief mee te werken aan het 
beleid, want ons mooie Mol heeft 
heel veel troeven.

N-VA Mol is vastberaden om  
elke dag opnieuw haar stempel  
te drukken op het beleid in Mol, en 
dat ten gunste van elke Mollenaar. 
Want Mol verdient dat!

Jan Van Dael
Voorzitter  
N-VA Mol 
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Bezoek aan Kara Kara
Wist u dat onze gemeente een zustergemeente heeft in Niger, een van de 
armste landen ter wereld? Onze zustergemeente heet Kara Kara. Begin juli 
trokken vier vrijwilligers van het Kara Karacomité erheen, in het gezelschap 
van schepen van Ontwikkelingssamenwerking Hilde Valgaeren.

De vrijwilligers gingen na hoe het gesteld is met de projecten die Mol er onder-
steunt. Die projecten hebben betrekking op gezondheidszorg, watervoorziening, 
onderwijs en de vrouwenemancipatie. De hulp die Mol geeft, helpt de inwoners 
van Kara Kara om uit hun spiraal van armoede te raken. De delegatie kwam tot 
de conclusie dat er de laatste jaren één en ander verbeterd was, maar dat de 
uitdagingen nog gigantisch groot blijven.

Schepen fietst rond Mol
In zijn vrije tijd kruipt schepen van Sport Hans  
De Groof al eens graag op de koersfiets. En omdat  
het niet altijd té serieus moet zijn, had hij afgelopen 
zomer een wel heel speciaal tochtje gemaakt voor  
zijn wielerclubje. Ze fietsten bijna 82 kilometer  
mooi langs de grenzen van onze gemeente.

‘Onbeperkte Oktobermaand’  
in Mol
Oktober is de maand met onbeperkte moge-
lijkheden. In oktober organiseren we speci-
aal voor mensen met een beperking tal van 
activiteiten en dienstverleningen. Het doel 
is drempels voor mensen met een beperking 
zoveel mogelijk weg te werken. We doen dat 
samen met de adviesraad voor personen  
met een beperking, tal van organisaties  
en handelaars. Ontdek het aanbod op  
www.gemeentemol.be/onbeperktemaand.

Bonnenblad met kortingen en extraatjes
Een aantal Molse handelaars toont zijn hart 
voor mensen met een beperking. Ze krijgen 
kortingen of extraatjes. U kan uw ‘bonnen-
blad’ afhalen aan de balie van Ten Hove (Ja-
kob Smitslaan 28) op vertoon van bewijs ‘er-
kend als persoon met een handicap’ of bewijs 
‘begeleiding in functie van een beperking’.

  Schepen Hilde Valgaeren bracht samen met  
vier vrijwilligers een bezoek aan de Nigerese 
gemeente Kara Kara.

  Schepen Wendy 
Soeffers en haar 
zoontje gaan voor 
een ‘onbeperkt 
Mol’ waar toegan-
kelijkheid in elk 
beleidsdomein aan 
bod komt.

  Schepen van 
Sport Hans De 
Groof fietste met 
zijn wielerclub 
langs de grenzen 
van Mol.

Steun onze afdeling en word 
lid via N-VA Mol 
Wilt u ook deel uitmaken van de grote N-VA-familie? Word lid via de 
lokale afdeling. 

Contacteer ons via mol@n-va.be of spreek onze bestuursleden aan. 
Hoofdleden betalen 12,50 euro per jaar, bijleden 2,50 euro. Bent u jonger 
dan 30 jaar? Dan betaalt u 5 euro. 

Het juiste bedrag stort u op rekeningnummer BE36 4133 1487 4181.
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“Mol op de kaart zetten als toeristische topper”
Mol trekt met bijna 870 000 toeristische overnachtingen per jaar, op de stad Antwerpen na, het  
grootste aantal verblijfstoeristen aan in onze provincie. Dit naast de duizenden dagjesmensen die  
tijdens de zomermaanden onze witte zandstranden bezoeken. Toch willen we als gemeente onze  
toeristische troeven nóg meer uitspelen. Toerisme is een belangrijke economische sector en die  
moeten we blijven koesteren.

Het toeristisch potentieel van Mol is heel groot. Met de abdijsite 
in Postel, de Molse Meren en ons handelscentrum beschikken 
we over drie grote toeristische kernen. Daarnaast zijn er nog 
tal van andere interessante plekjes te ontdekken. Denk maar 
aan het Jacob Smitsmuseum. Het is zaak deze toeristische 
troeven te versterken en optimaal tot hun recht te laten ko-
men in ons toeristisch beleid.

Toeristisch ontwikkelingsplan
Daarom maakten we in 2018 een toeristisch ontwikkelings-
plan op voor Mol. Het plan kwam tot stand in een samenwer-
king tussen de gemeente, Toerisme Provincie Antwerpen, een 
aantal toeristische actoren en een studiebureau. Nu zetten 
we de kansen die het plan aanreikt om in een toekomstvisie 
en een toeristisch beleid. Zo kunnen we verder groeien als 
toeristische topper in de regio.

Natuur, water en zand
Het ontwikkelingsplan schuift drie troeven naar voren waar-
op we ons kunnen profileren: natuur, water en zand.  
In onze toekomstvisie willen we die troeven beter uitspelen. 
Zo willen we ze beter tot uiting laten komen bij (nieuwe) 
fiets- en wandelroutes en inzetten op natuurbeleving.  
Daarnaast kunnen we met onze meren en kanalen een topper 
worden op het gebied van waterrecreatie door de uitbouw 
van watersport en avontuurlijke waterbeleving.

Ondernemerschap stimuleren
De toeristische ontwikkeling van onze gemeente moet ook 
het ondernemerschap stimuleren. We hebben natuurlijk  
al onze drie grote recreatieparken: Resort De Kempen,  
Sunparks Kempense Meren en het Zilvermeer. Maar op  
kleine schaal kan het aanbod in Mol nog groeien. Naast  

onze B&B’s en onze twee hotels, kunnen we bijvoorbeeld  
ook denken aan een groepsaccommodatie waar families samen  
kunnen verblijven. Daar zit zeker nog groeipotentieel.

Samen sterk
Uiteraard kunnen we dat alles als gemeente niet alleen. Daar-
om blijven we inzetten op onze goede contacten met Toeris-
me Provincie Antwerpen en de grote recreatieparken. Maar 
we willen ook andere toeristische spelers meer betrekken bij 
de realisatie van het toeristische ontwikkelingsplan Samen 
zetten we Mol nog meer op de kaart als  
dé toeristische topper in de regio.

  Natuur is een van de toeristische troeven die Mol nog beter 
kan uitspelen.

Schepen van Toerisme 
Hans De Groof geniet 
samen met zoon Lio van de 
bruisende, Molse zomer.

N-VA Mol maakt werk van 
sterk cultuurbeleid
Een stevige N-VA-delegatie zetelt in het bestuursorgaan van de EVA 
Cultuur om een bruisende cultuurtoekomst te garanderen. 

V.l.n.r.: Jan Kretzschmar, Wendy Soeffers, Anneleen Dom, Jan Van 
Dael, Hilde Valgaeren, Greet Van Tiggelen, Hans De Groof, Jan  
Vangheel (ontslagnemend). 
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


