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Herfst!
De natuur transformeert langzaam naar het meest kleurrijke 
seizoen. Hét ideale moment om te genieten van een van de vele 
mooie plekjes die je in onze gemeente kan ontdekken. Fietsen 
langs de kanalen, de Snuffeltocht langs De Maat en de Rauwse 
Put of de stilte ervaren in de Oude Bleken.

Wat corona betreft, zijn we de zomer in Mol goed doorgekomen. 
Dankzij de hoge vaccinatiegraad in onze regio normaliseert 
het leven. Het is een verademing om opnieuw wat meer sociale 
contacten te hebben. Met vrienden en familie, maar ook in het 
verenigingsleven. Zo ook bij N-VA Mol. Het aanpakken van de 
coronacrisis vergde een pak energie van onze mandatarissen 
en zette de normale werking van de politiek op zijn kop. Nu de 
situatie eindelijk wat stabieler is, kunnen we weer met volle focus 
werken aan de veranderingen die onze gemeente nodig heeft.

Denk maar aan mobiliteit, waar we volop werken aan een 
fietsbeleidsplan, dat het kader moet vormen om Mol écht 
fietsvriendelijk te maken. We zetten volop in op het creëren 
van fietsstraten en aanleggen van fietspaden. Ook initiatieven 
zoals de deelfietsen van Bluebike en het installeren van 
openbare fietspompen en reparatiezuilen dragen bij aan onze 
toekomstvisie.

Ook de kleine dingen mogen we niet uit het oog verliezen. Bij 
problematieken zoals zwerfvuil en sluikstorten kijkt men vaak 
richting ‘de politiek’ om voor een oplossing te zorgen. Toch 
begint de echte oplossing bij respect en verantwoordelijkheidszin 
van elke burger. Ook daar kunnen we ons steentje bijdragen. 
Meld je daarom zeker aan bij de zwerfvuilactie van de gemeente 
en ruim het zwerfvuil in je straat drie keer per jaar op. Inspireer 
anderen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Zo werken 
we samen aan een mooi Mol en een mooi Vlaanderen!

De Gele Doos
Onze schepenen zijn zeer tevreden over de intrede van ‘de Gele Doos’ in onze gemeente. 

Dit levensreddend project kwam tot stand 
dankzij een intensieve samenwerking 
tussen de eerstelijnszone BalDeMoRe, de 
seniorenraden en -verenigingen, het Regio-
naal Platform Ouderenbeleidsparticipatie 
(RPO) Kempen. Het initiatief wordt nu 
én in de toekomst stevig verankerd. Ook 
de volgende jaren kunnen onze inwoners 
van 65 jaar een gele doos afhalen. Dat kan 
vanaf 1 oktober, de Internationale Dag 
van de Oudere.

Snelle en effi ciënte hulpverlening
Senioren (65-plussers) en mensen met een 
chronische ziekte of een beperking kregen 
intussen een gratis exemplaar. Het is de 

bedoeling om belangrijke en levens-
reddende medische informatie in de doos 
te verzamelen. Je bewaart ze in de koel-
kast en hangt een sticker aan de binnen-
kant van je voordeur. Zo vinden hulp-
diensten de info snel terug in geval van 
nood en kunnen ze gepaste hulp bieden.

Uniek aan dit project in onze regio is dat 
we ons niet enkel richten tot 65-plussers. 
Ook voor chronisch zieken en mensen 
met een beperking is het van cruciaal 
belang dat persoonlijke medische info 
snel terug te vinden is bij een noodgeval. 
Daarom krijgen ook zij de kans om een 
doos af te halen. We werken verder aan 
een zorgzaam en gezond Mol.

Mia Belmans, 
schepen van Senioren

N-VA Mol gaf het goede voorbeeld: we 
gingen zwerfvuil rapen aan de Zilvermeerlaan.
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Nieuwe Blue-bikelocatie 
aan parking Den Uyt
Om ervoor te zorgen dat Mol een echte fietsgemeente wordt, 
werd begin september een tweede verhuurstation van Blue-bike 
geopend op parking Den Uyt. We hadden ook al een uitleenpunt 
aan het station. Mensen die meerdere uren naar onze gemeente 
komen of werken in het centrum, kunnen gratis parkeren op de 
randparking en vervolgens met een Blue-bike naar hun bestemming 
fietsen.

Blue-bikes zijn deelfietsen die in heel België voor jou klaarstaan 
aan 65 trein-, tram- en busstations en enkele parkings. In Mol 
vind je een Blue-bikelocatie aan het station en op randparking 
Den Uyt in de Rode-Kruislaan. De nieuwe fietsautomaat voorziet 
acht Blue-bikes, aan het station zijn er zestien exemplaren 
beschikbaar.

Eenrichting tijdens Mon Mol Martre

Een aantal jaar geleden stelde gemeenteraadslid Jan Vangheel 
de vraag om in de toekomst de bezoekersstroom langs de 
Nete tijdens Mon Mol Martre in eenrichting te leiden. De 
toenmalige meerderheid vond dat geen goed idee.

Jan Vangheel: “Al jaren bezoek ik Mon Mol Martre en ik vond 
het, net als vele bezoekers, moeilijk om alle verkoopstanden 
rustig te bekijken. Er ontstonden vaak files door mensen die 
staan te wachten om elkaar te kruisen op de smalle stukken.

Ik stelde op de gemeenteraad voor om een lus te maken en 
éénrichting in te voeren. Dit jaar heeft men dit idee toegepast 
als covid-maatregel. Van de bezoekers hoorde ik enkel 
positieve reacties. Ik verwacht dan ook dat het bestuur na een 
evaluatie het éénrichting behoudt.”

Zomerscholen een groot succes
Voor het tweede jaar op een rij organiseerde het provinciebestuur 
tijdens de zomervakantie zomerscholen. Vooral kinderen in moeilijke 
thuissituaties volgden er spelend en lerend lessen om de achterstand van 
het covidschooljaar weg te werken.

Er was bijna een verdubbeling van het aantal bereikte leerlingen in onze 
provincie ten opzichte van vorig jaar. Dat waren er zo’n 4.000. Het aantal 
bereikte gemeentes steeg van 21 naar 31. Onze provincie was koploper in 
Vlaanderen met 37 procent van het totaal aantal leerlingen. Het bestuur 
organiseerde opleidingssessies voor de coördinatoren, stelde gratis 
materiaal ter beschikking, deed de werving van vrijwilligers enzovoort. De 
samenwerking met de gemeentebesturen, Huizen van het Kind en OCMW’s 
verliep voortreffelijk. Als gemeente streven we naar een kindvriendelijk 
beleid waarin maximale kansen voor alle kinderen centraal staan. In Mol 
namen voorbije zomer een honderdtal kinderen deel aan de zomerschool.

Gemeenteraadslid Jan Vangheel

Mobiliteitsschepen André Verbeke

 Provincieraadslid Koen Dillen en schepen van Onderwijs 
Hilde Valgaeren.

mol@n-va.be
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Mobiel zorgwonen
Het gemeentebestuur onderzoekt samen met 
IOK de mogelijkheden om een ‘tijdelijke 
zorgunit’ in je tuin te plaatsen. Daarbij blijft 
de zorgbehoevende dichtbij, maar toch zelf-
standig wonen. De woonformule kan een aan-
vulling vormen op het bestaande zorgaanbod.

Zo hopen we meer kansen te creëren om aan 
een tijdelijke zorgvraag te voldoen. Het is één 
van de manieren om kwalitatieve zorg in de 
eigen vertrouwde omgeving te organiseren. 
Voor je ouders of kind zorgen moet bereik-
baarder worden. Daarom wordt de procedure 
om een tijdelijke zorgunit te plaatsen in veel 
gevallen eenvoudiger. Met dit initiatief zetten 
we een duidelijke stap naar een warm en 
zorgzaam Mol.

Voorontwerp 
Provinciaal 
Beleidsplan 
Ruimte is klaar
Tijdens een verenigde raadscom-
missie in september werd het 
provinciaal ruimtelijk beleidsplan 
voorgesteld door onze gedeputeerde 
Luk Lemmens en enkele mensen van 
de administratie. Nadien werden 
de gemeentes ingelicht en is de 
adviesronde gestart. De uitvoering 
van het definitieve Beleidsplan 
Ruimte (vanaf 2024) zal veel invloed 
hebben op ons wonen, ontspanning, mobiliteit, detailhandel, klimaat 
en energietransitie.

Wandeling rond de Put van Rauw krijgt facelift
De Put van Rauw, een van de grootste binnenmeren van Vlaanderen, is een toeristisch uithangbord voor onze gemeente. 
Maar wel eentje waarvan we het toeristisch potentieel nog niet volledig benutten.

De Put van Rauw moet hét 
uithangbord worden van Mol 
als toeristische trekpleister. 
De waterplas is strategisch 
gelegen in de nabijheid van 
drie recreatieparken en is 
onlosmakelijk verbonden met 
de toeristische identiteit van 
onze gemeente: water, zand 
en natuur. Het is de bedoeling 
om meer bezoekers aan te 
trekken en hun beleving 
verbeteren.

Wandeling naar hoger 
niveau tillen
Het gemeentebestuur wil de 
wandeling rond de Put van 
Rauw naar een hoger kwali-
teitsniveau tillen. De bezoekers 
moeten tijdens de wandeling 
verrast worden door onze 
prachtige natuur, het water 
van dichtbij ‘beleven’, kunnen 
genieten van de rust en de 
verbazingwekkende zichten. 

Tegelijkertijd willen we hen 
het verhaal over de zand-
ontginning, en dus het ont-
staan van de waterplas, op een 
boeiende manier meegeven.

Volgende zaken nemen we al 
zeker mee in het project:
•  Meer rustpunten aan het 

water en een aantal uitkijk-
punten op en aan het water 
als blikvangers.

•  Oude, vervallen stijgers en 
andere storende elementen 
weghalen.

•  Openwerken van zichten 
naar het water.

•  Kwalitatieve en attractie-
vere oplossing voor de toe-
gankelijkheid en ontsluiting 
van de wandeling door het 
Verkallenbos (rekening 
houdend met de beperkingen 
tijdens het broedseizoen).

•  Het verhaal van de zand-
ontginning op een creatieve 
manier mee vorm geven op 
de wandeling.

•  Verschillende ‘onthaal-
poorten’ creeëren, instap-

plaatsen voor de wandeling 
met aandacht voor parkeer-
gelegenheid en vuilnisbakken.

Om dit project mee vorm te 
geven, sloten we in september 
een samenwerkingsovereen-
komst af met Regionaal 
Landschap Kleine en Grote 
Nete. Zij krijgen de opdracht 
om de verschillende betrok-
kenen binnen het gebied van 
de wandeling bij elkaar te 
brengen en een plan uit te 
tekenen waarin de verschillende 
noden worden samengebracht. 
We willen daarvoor ook 
een sterke samenwerking 
op poten zetten met onder 
andere Sibelco, SunParks 
Kempense Meren, Natuur-
punt, de wandelpeters en de 
Rauwse gemeenschap. Kom 
de vernieuwde wandeling in 
2023 zeker ontdekken!

Schepen van Toerisme Hans De Groof

Provincieraadslid Koen Dillen

Schepen van Senioren Mia Belmans
Schepen van Welzijn Wendy Soeffers

www.n-va.be/mol
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30
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“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

014229


