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De N-VA had in haar verkiezings-
programma ingeschreven om 
bij deelname aan het beleid, als 
vorm van besparing, één schepen-
mandaat af te schaffen tijdens de 
huidige legislatuur. De nieuwe 
meerderheid van verliezers wilde 
hier echter niet van weten. Ook 
niet nu Vlaanderen dat oplegt.

Weet u het nog? Op 10 oktober 
2012 werd de N-VA de grootste 
partij in Mol. Door de slechte score 
van CD&V en sp.a konden zij hun 
voorakkoord voor een coalitie niet 
ten uitvoer brengen. Beide partijen 
hadden afgesproken  om de posten 
onder mekaar te verdelen maar ze 
hadden een derde partij nodig om 
aan een meerderheid te komen. 

Niet winnaar N-VA werd gevraagd, 
wel het kleine Open Vld. De libe-
ralen kregen één schepenmandaat 
voor de volle zes jaar en nog eentje 
extra vanaf 1 januari 2016.

BESPARING OP SCHEPEN ZOU  
BEVOLKING TEN GOEDE KOMEN

Koen Dillen: “Vanaf 2019 verplicht 
Vlaanderen de gemeentes noch-
tans om één schepenmandaat af te 
schaffen. Tijdens de gemeenteraad 
van oktober vroeg ik aan de meer-
derheid om dit nu al te doen. Dat 
kan bijdragen aan de belangrijke 
besparingen die nodig zijn om de 
begroting in evenwicht te brengen. 
Of om de 150 ondernemers die de 
taks op drijfkracht betalen 500 euro 
per jaar minder te belasten.”

Maar na de weigering in 2013 om 
de zitpenningen voor de gemeente-
raadsleden niet te indexeren (zoals 
N-VA Mol gevraagd had) werd ook 
deze besparingsmaatregel verwor-
pen door de meerderheid.

Meerderheid houdt vast  
aan schepenpost 

  

MOSSELFEEST

Zondag 29 
november
11.30 uur tot 14 uur
16.30 uur tot 19 uur

Parochiecentrum  
Ginderbuiten 
Kapellestraat 90, Mol

Op 29 november organiseert N-VA 
Mol haar eerste groot mosselfestijn. 
De mosselen zijn van prima kwali-
teit, maar ook wie liever iets anders 
eet, hoeft zich geen zorgen te 
maken. Voor de kleintjes zijn er ook 
curryworsten met frietjes voorzien.

Om organisatorische redenen 
vragen wij u om op voorhand in te 
schrijven. Dat kan u op drie manie-
ren doen:

•  Geef de ingevulde strook op 
pagina 3 af aan een van onze 
bestuursleden

•  Bel naar 0497 47 17 79
•  Stuur een mailtje naar:  

marc.vanroy@n-va.be

Wij hopen van harte u, uw vrienden 
en familie op die dag te mogen 
verwelkomen.V.
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Vorig jaar vroeg gemeenteraadslid Koen Dillen tij-
dens de gemeenteraad om wandelaars toe te laten op 
het oude stort van ’t Rauw. Ook een zebrapad aan de 
Lidwinastichting om de werknemers veiliger te laten 
kruisen, plaatste hij op de agenda. Met succes.

Koen Dillen: “Het oude stort 
langs de Postelsesteenweg is een 
prachtig natuurgebied. Maar voor 
de Mollenaar is het al jaren verbo-
den terrein. Op mijn vraag sprak 
het gemeentebestuur daarom 
met  Natuurpunt. Ze namen het 
besluit om wandelaars voortaan 
toe te laten op een mooi pad over 
het domein. In augustus werd dat 
pad geopend.”

ZEBRAPAD AAN DE LUDWINASTICHTING

De N-VA-vraag voor een zebrapad aan de Lidwina-
stichting werd aanvankelijk negatief onthaald.  

De werknemers, allemaal personen met een beperking, 
moeten een gevaarlijke weg oversteken om hun  
werkplaats te bereiken. Uiteindelijk zag het gemeente-
bestuur in dat de beslissing foutief was en kreeg de 
Lidwinastichting toch een zebrapad.

“Ik ben zeer tevreden met de acties van het gemeentebe-
stuur’, besluit  Koen Dillen. “ En ik hoop ook nog op een 
constructieve beslissing voor de Oude Wilg in ’t Rauw. 
Die locatie (momenteel totaal verloederd) moet in ere 
hersteld worden om het Rauw op te waarderen.”

N-VA vraagt  
positief advies 
voor windmolens 
aan Berkebossen
Raadsleden Hans De Groof en Koen 
Dillen waren aanwezig op de infover-

gadering over de vergunning voor de  
bouw van windmolens op het industrie-
gebied van de Berkebossen. Hans De 
Groof was alvast gerustgesteld door de 
plannen van de projectontwikkelaar.

“De invloed van de slagschaduw wordt 
tot een minimum beperkt door een in-
ventief computerprogramma”, zegt Hans. 
“De high-techwieken veroorzaken een 
beperkt aantal decibels en de houders van 
zonnepanelen zullen geen vermindering 
van rendement ondervinden.”

INZETTEN OP GROENE ENERGIE
Koen Dillen voegt toe: “ Om de gezond-
heid van onze kinderen en kleinkinderen 
te vrijwaren, moeten we inzetten op groe-
ne energie. Met alle gemeenteraadsleden 

wordt momenteel gewerkt aan de aanpas-
sing van het windmolenplan. Meerder-
heid en oppositie werken in constructieve 
sfeer een plan uit dat 
de windmolenbouwers 
stimuleert en de bewo-
ners beschermt.” De 
N-VA verneemt ook dat 
de bestendige depu-
tatie van de provincie 
Antwerpen de aan-
vraag voor de bouw 
van de drie windmolens 
goedgekeurd heeft. Het 
gemeentebestuur had 
hierover vooraf geen ad-
vies gegeven. N-VA Mol 
is tevreden met de beslis-
sing van de deputatie.

Vorig jaar werden de belbussen in Mol afgeschaft. Maar 
mede op vraag van N-VA Mol legt De Lijn nu ‘centrum-
expressbussen’ in die de gehuchten elk uur verbinden 
met het centrum.

Tijdens de gemeenteraad van september sprak raadslid 
Koen Dillen zijn tevredenheid uit over het initiatief. Hij 
vroeg echter ook om het parcours op ’t Rauw te verleggen 
van de Hovenierstraat naar de Heistraat. Via deze route 
worden 300 inwoners meer bereikt. 

EXTRA STOPPLAATSEN OP DE AGENDA
Schepen Vanhoof gaf hem gelijk maar De Lijn kon zijn 
vraag voorlopig niet uitvoeren. Er werd wel beslist om 
een extra stopplaats te voorzien op het kruispunt Hove-

nierstraat-Distel-
straat. Hierdoor 
zijn de inwoners 
van de Heistraat 
sneller aan een 
opstapplaats.

Raadslid Mia 
Belmans vroeg 
bovendien een 
stopplaats in de 
Kapellestraat. 
Paul Janssen zette dan weer een verbinding met de wijk 
van het SCK op de agenda. We houden u op de hoogte 
van de vorderingen in dit dossier!

Gehuchten kunnen weer met bus naar centrum

Wandelaars welkom in Molse natuur

Er is nu een mooi 
wandelpad aan 
het oude stort. -  
Gemeenteraadslid 
Koen Dillen

De slag-
schaduw zal 
amper voor 
overlast  
zorgen. - 
Hans De Groof, 
gemeente-
raadslid

N-VA-mosselfestijn

JA, ik kom op 29 november naar 
het mosselfestijn op het volgende 
tijdstip:

 tussen 11.30 uur en 12.30 uur

 tussen 12.30 uur en 14 uur

 tussen 16.30 uur en 18 uur

 tussen 18 uur en 19 uur

JA, ik wil smullen van de volgende gerechten:

Mosselen met frieten of brood  .....................................  personen x 19,50 euro =   .......................................................  euro

Stoofvlees met frieten of brood  ...................................  personen x 15 euro =   .......................................................  euro

2x curryworst met frieten of brood  ...........................  personen x 7,50 euro =   .......................................................  euro

TOTAAL  ....................................................... euro

Naam:  _________________________________________________________________________________________________________________________

Adres:  _________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail/telefoonnummer:  _________________________________________________________________________________________________



De wijkverantwoordelijken luisteren naar u!
Een vraag? Een suggestie? Een dringend probleem? De wijkverantwoordelijken van N-VA 
Mol bieden en luisterend oor en zoeken samen met u naar een oplossing!

Heidehuizen/Hutten Jan Vangheel jan.vangheel1@pandora.be   0477 39 32 16
Rauw en Postel Koen Dillen koen.dillen@n-va.be   0477 55 83 52
Ginderbroek Michel Hus michel.hus@telenet.be   0475 61 40 60
Wezel Jimmy Jaenen  jimjaenen@gmail.com   0498 79 98 82
 Vic Van Hees  victor.van.hees@telenet.be  0486 91 37 70
Centrum Maarten Van Camp maartenvancamp@gmail.com     0496 03 88 72
Millegem Marc Van Roy   marc.vanroy@skynet.be                 0497 47 17 79
Ginderbuiten Mia Belmans  belmans.mia@telenet.be              0497 27 32 14
Ezaart Marc Smets marc.smets68@gmail.com         0472 43 62 31
Achterbos Bart Duchateau  bartduchateau@me.com         0496 47 02 20
Sluis Dirk Verreyt dirk.verreyt@telenet.be                0497 42 09 91
Gompel Jan Van Dael  j_van_dael@hotmail.com      0478 88 57 01
Donk André Verbeke   verbekeandreas@dommel.be   0497 27 32 14



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


