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Beste Mollenaar
De laatste maanden werden we
geconfronteerd met een oppositie
die ‘fake news’ als waarheid
verkoopt. Erg jammer. Laat
het duidelijk zijn: er zijn geen
concrete plannen om de afrit van
de Zuiderring af te sluiten. Als
democratische partij staat N-VA
Mol altijd open voor een eerlijk
debat, gebaseerd op correcte,
soms harde feiten. We blijven
de constructieve sfeer uit onze
oppositieperiode koesteren. De
burger verdient eerlijke, volledige
en correcte informatie. Geen
populistische misleiding of
leugens.
Intussen legde het gemeentebestuur zijn meerjarenplan voor
aan de gemeenteraad. In dat plan
komen heel wat N-VA-accenten
naar voren. Denk maar aan de
omvorming van de bibliotheek tot
talenhuis, veiligheid, seniorenbeleid, fietsvriendelijkheid, het
neutraliteitsprincipe binnen de
gemeentediensten …
Heeft u goesting om mee te werken
aan ons verhaal? Mail dan naar
mol@n-va.be. We geven graag
geheel vrijblijvend een woordje
uitleg. Tot snel!

N-VA Mol schenkt 1 250 euro
aan Koala Care Project
N-VA Mol schenkt 1 250 euro aan het Koala Care Project van het H. Hartziekenhuis
Mol. Onder impuls van Dokter Givron werden sinds 2017 drie Koala-kamers in gebruik
genomen op de afdeling neonatologie. Premature baby’s kunnen er verzorgd worden in
een couveuse op een eigen kamer bij de ouders. De gezondheidsvoordelen voor de baby’s
zijn intussen ruimschoots aangetoond. En ook voor een gezonde hechting tussen kind,
moeder en de familiale context biedt deze concrete manier van ‘zorg op maat’ een
bewezen voordeel. N-VA Mol ondersteunt het project ten volle, dat gretig navolging
krijgt bij andere ziekenhuizen.

Dromen van twee extra kamers

“We waren als ziekenhuis aangenaam verrast door de schenking van N-VA Mol”, zegt
initiatiefnemer en kinderarts Givron. Joke Mertens, verpleegkundige op de neonatale
afdeling, beaamt: “Het is een erg mooi gebaar. Het inrichten van een Koala-kamer
is duur. De schenking komt dus als geroepen, want we dromen van twee extra kamers.”

Jan Van Dael
Afdelingsvoorzitter

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 12 januari 2020 om 10.45 uur
Foyer zaal Rex (Smallestraat 2)
Iedereen welkom!
Gastspreker: Vlaams minister van Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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‘Onbeperkte maand’
groot succes
Schepen voor Personen met een Beperking Wendy
Soeffers blikt tevreden terug op de actie ‘Onbeperkte
maand’, die plaatsvond in oktober. Oktober was in
Mol dé maand van de onbeperkte mogelijkheden.
Mensen met een beperking maakten kennis met een
divers aanbod aan toegankelijke activiteiten en met
de uitgebreide dienstverlening die Mol biedt.
Drukke agenda boordevol activiteiten

Met een fluo-editie van Bal Special werd de maand dansend
ingezet. Tien Molse scholen namen deel aan de zestiende editie
van het scholenproject Jeugd en Toegankelijkheid. Mensen met
een beperking deelden er hun ervaringen over de moeilijkheden
die ze dagelijks ondervinden door een onaangepaste omgeving.
Door zelf op pad te gaan met krukken, blindenstok of rolstoel
ontdekten de leerlingen hoe het is om met een beperking te
functioneren. Op de slotdag overhandigden de leerlingen een
rapport met hun bevindingen over hun schoolomgeving aan de
gemeente.

Nieuwe initiatieven op komst

Heel wat nieuwe knelpunten kwamen aan het licht. Schepen
Wendy Soeffers ontdekte dat van de 227 kinderen uit Mol die

Schepen voor Personen met een Beperking Wendy Soeffers met
het fluovestje van ‘Onbeperkte maand’. Heeft u het fluovestje
nog niet in huis? Haal het gratis af aan de balie van het dienstencentrum Ten Hove.
in 2018 een bijzondere kinderbijslag kregen, slechts 70 kinderen
gekend zijn bij onze bevoegde dienst. De gemeente wil in de
toekomst veel meer kinderen uit deze doelgroep bereiken. De
komst van het Huis van het Kind is daarin een eerste stap. Het
nieuwe samenwerkingsproject BalDeMoRe (Balen, Dessel, Mol,
Retie) staat intussen in de steigers. De vier gemeenten slaan de
handen ineen om de dienstverlening en het aanbod voor mensen
met een beperking te verbeteren. Tegelijk werken we door de
schaalvergroting efficiënter.

Binnenkort maar één aanspreekpunt voor water,
riolering en elektriciteit?
Nutsbedrijf Pidpa laat een studie uitvoeren die de mogelijkheid onderzoekt of een samensmelting tot één
groot nutsbedrijf mogelijk is. “N-VA Mol is blij met de studie”, zegt Maarten Van Camp. “We zijn
voorstander van zo’n samensmelting, waarbij alles onder de stoep (water, riolering en elektriciteit)
bij één speler ondergebracht wordt. Dat schept grote voordelen voor de lokale besturen en de burger.
Zij moeten zich bij vragen of problemen maar tot slechts één aanspreekpunt richten. Bovendien zorgt
het samensmelten van intercommunales ervoor dat er minder bestuurders nodig zijn en dus ook
minder vergoedingen voor politieke vertegenwoordigers.”

Maarten Van Camp I Gemeenteraadslid
mol@n-va.be
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Mols ouderenbeleid behaalt topscore
Het ouderenbeleid in Mol werpt z’n vruchten af. Met een uitgebreide dienstverlening
en een gevarieerd activiteitenaanbod klimmen we naar de top in de Kempen. Dat blijkt
uit een enquête van de krant Het Nieuwsblad. Mol behaalt een score van 9,13 op 10, met
stip de hoogste score in de Kempen.
Ook tevredenheid bij 65-plussers scoort goed

Een uitgebreide dienstverlening en de vele seniorenverenigingen liggen aan de basis van de topscore. Maar
ook de tevredenheid van 65-plussers in het algemeen scoort zeer goed. In Mol hoeven de senioren zich geen
zorgen te maken.
Mia Belmans I Schepen voor Seniorenbeleid

StoerToer

Nieuw speel- en beleefparcours in Galbergen
In Mol moeten kinderen en jongeren zorgeloos kunnen spelen
en ravotten. Ze mogen al eens vuil worden en lawaai maken.
Want opgroeien is natuurlijk ook ontdekken. Een uitdagend
speel- en beleefparcours mag in ons groene Mol natuurlijk
niet ontbreken. Naast het Dollemollebos, achter de tuin van
Ecocentrum De Goren, openden we afgelopen herfst nog een
speel- en beleefparcours: de StoerToer in de Galbergen.
20-tal avontuurlijke uitdagingen

De beleefwandeling, die zich richt op kinderen van drie tot twaalf jaar,
telt een twintigtal avontuurlijke uitdagingen voor kinderen. Ze kunnen er
klauteren over takken, lopen tussen de bomen, slingeren over een plas …
Kortom, de ideale manier om wat stoom af te laten en jezelf eens goed uit te
leven.

Schepen van Jeugd Hans De Groof test samen met
enkele kinderen de StoerToer uit.

6,3 miljoen euro extra investeringsbudget voor Mol
dankzij Vlaams regeerakkoord
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra om te investeren
in hun gemeente. Voor Mol betekent dat concreet 6 272 202 euro. Dat is het gevolg van het Vlaamse regeerakkoord. De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de
betaling van de ambtenarenpensioenen over en geeft de gemeenten extra budget voor hun open ruimte.
Gemeenten kunnen blijven investeren

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het
gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron
voor onze steden en gemeenten, de komende jaren
elk jaar met 3,5 procent groeien. De nieuwe Vlaamse
Regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven, zodat ze de komende jaren kunnen
blijven investeren. De Vlaamse Regering komt hen
te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen. “De
extra middelen komen niet alleen de inwoners ten
goede. Ze zijn ook een troef voor onze economie en
het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt schepen
van Financiën André Verbeke.

Investeren in fietsinfrastructuur

“Met het geld kunnen we onze gemeente nog
sterker maken. N-VA Mol wil dat de gemeente met
de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur
investeert in fietspaden, veilige wegen en een
groenere omgeving”, gaat André Verbeke verder.
“Verkeersveiligheid – en meer specifiek
investeringen in een veilige fietsinfrastructuur –
was ook voor de Mollenaars de eerste prioriteit
op de ideeënmarkt. Ook het behoud van de open
ruimte en investeringen in groen in het centrum
vinden wij van groot belang.”

André Verbeke I Schepen van Financiën
www.n-va.be/mol
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