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Vrijdag 29 januari
20 uur
Corbie Hotel
N-VA Mol houdt ook begin 2016 
weer een nieuwjaarsreceptie om 
met een hapje en drankje onze 
beste wensen over te maken aan u, 
onze leden en sympathisanten. 

Zoals elk jaar geeft N-VA Mol de 
verhoging van de presentiegelden, 
die de huidige meerderheid zichzelf 
toekende, van de gemeente-, 
OCMW-, en politieraden aan een 
goed doel. Dit jaar is dat ‘Ons Huis’, 
een vereniging in Mol die zich inzet 
voor de bestrijding van armoede. 

Dit jaar zal Kris Van Dijck, Vlaams 
Parlementslid en burgemeester van 
onze buurgemeente Dessel, een 
korte toelichting geven over het 
afgelopen politiek jaar.

De receptie vindt plaats in het  
Corbie Hotel en vangt aan om  
20 uur. 

Tot dan! 

Lien Mertens

voorzitter N-VA Mol

NIEUWJAARSRECEPTIE

MOL

Woensdag 18 november 
vond er in de stationsbuurt 
een razzia plaats omwille 
van de vele overlast van 
hangjongeren en drugs- 
dealers. In de politieraad 
drong N-VA Mol er eerder  
al op aan om sterk op te  
treden tegen deze overlast.

Het NMBS-personeel, rei-
zigers en buurtbewoners 
werden namelijk steeds vaker 

geïntimideerd door de hang-
jongeren en drugs-dealers. 
Bovendien kreeg de stations-
buurt een verloederd  
uitzicht. N-VA Mol hoopt  
dat dit optreden van de  
politie – in samenwerking 
met Securail en De Lijn – 
geen eenmalig gebeuren 
was en dat er op regelmatige 
basis controles worden  
uitgevoerd om de overlast  
tegen te gaan. 

Met het oog op de komst 
van vluchtelingen naar Mol 
stelde N-VA-fractievoorzitter 
Andreas Verbeke de vacci-
natiestatus en het gevaar op 
infectieziekten in vraag. Hij 
staafde dit met een toename 
van de cijfers voor tuber-
culose, kinkhoest, difterie 
en mazelen. Groot was dan 
ook de verwondering dat de 
bevoegde schepen hier geen 
enkel zinnig antwoord op 
kon geven. 

Als arts moet ik attesten 
uitschrijven (na grondig 
onderzoek) voor iedereen die 
werkt in voedings- of zorgsec-
tor dat besmettelijke ziekten 
uitgesloten zijn. Hoe moeilijk 
kan het zijn om aan te sluiten 
bij het nationaal programma 
betreffende screening en vac-
cineren van de nieuwkomers? 
Wat mij betreft krijgen vluch-
telingen dezelfde zorgen en 
preventie als mijn andere 
patiënten! 

Jan Vangheel
N-VA-politieraadslid

www.n-va.be/mol
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Razzia aan station pakt overlast aan

Vaccinaties vluchtelingen overbodig in Mol?

Andreas Verbeke
Huisarts
fractieleider N-VA Mol



In december keurde de meerder-
heid van N-VA, CD&V en s.pa 
het provinciebudget voor 2016 
goed. Dat zal volgend jaar een 
kwart lager liggen dan vier jaar 
geleden. Allemaal besparingen 
die zich opdrongen door de af-
schaffing van het provinciefonds 
en van de compensatie voor de 
vermindering van de onroerende 
voorheffing. Beide maatregelen 
werden door Vlaanderen opge-
legd. Ondanks deze besparing is 
het bestuur er toch in geslaagd 
om de dienstverlening naar de 
Antwerpse burger grotendeels te 
behouden.

Vanaf 1 januari 2017 worden alle 
provinciale persoonsgebonden 
bevoegdheden overgedragen aan 
de lokale besturen of aan Vlaan-
deren. Hierdoor zal ik de laatste 
twee jaar van mijn mandaat nog 
weinig bevoegdheden hebben bin-
nen mijn commissie Welzijn. Bin-
nen de commissie Economie zal ik 

wel  blijven werken om de provin-
cie Antwerpen te bestendigen als 
motor van de Vlaamse economie.

PROVINCIE INVESTEERT IN MOL

Voor Mol hebben we nieuwe fond-
sen vrijgemaakt om de fietsostrade 
Herentals-Balen af te werken. Via 
deze succesvolle formule komt 
er een supersnel fietstraject waar 
tweewielers voorrang hebben op 
auto’s. 

Voor het Zilvermeer wordt een 
masterplan uitgewerkt, zodat 
deze Molse trekpleister voor een 
blijvend maatschappelijk belang 
van onze regio kan zijn. Via 
OOG’enblik start de provincie ook 
een project op dat de Molse jonge-
ren via het OCMW snel de juiste 
psychische hulp kan bieden.

De voorbije maand heb ik ook 
een belangrijk persoonlijk succes 
behaald. Ik heb me sterk ingezet 

om de toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg voor de minst-
bedeelden in de zorgregio’s Mol en 
Geel te verbeteren. 

Met provinciaal geld zullen we 
de contacten tussen huisartsen en 
een medewerker van het OCMW 
versterken. Daardoor verlagen 
we de drempel tot de eerstelijns-
geneeskunde sterk.

www.n-va.be/molmol@n-va.be

De N-VA zet zich in om de uit-
stoot van schadelijke stoffen tot 
een minimum te beperken. Koen 
Dillen vroeg in de gemeenteraad 
van oktober daarom om volgend 
jaar mee te doen met de nationale 
actie van de autoloze zondag.

Koen Dillen: “Op die zondag 
maken we het centrum autovrij en 
worden de fietsers en voetgangers 
meester in het verkeer. We kunnen 
workshops geven die informeren 
over het klimaat. Autohandelaars 
kunnen hun elektrische auto’s 
promoten. Tevens kan deze dag 

een goede optie zijn om ons han-
delscentrum nog eens in de kijker 
te plaatsen. Ook een ontbijt op de 
weg in de Stationsstraat of een  
modeshow op het Laar behoren tot 
de mogelijkheden.”

Auto’s zijn de grootste bronnen 
van fijn stof en CO2. Fijn stof zorgt 
voor hart- en vaatziektes en dringt 
diep in de longen om allerhande 
longproblemen te veroorzaken.  
Tevens zorgen de stikstofoxides, 
die vooral door diesels worden 
geproduceerd, voor een belang-
rijke bijdrage tot de zure regen 

diegebouwen en bossen aantast. 
CO2 zorgt dan weer voor de  
opwarming van de aarde.

De bevoegde schepen stond  
positief tegenover het initiatief.  
Hij wil ook andere Kempense 
gemeentes laten deelnemen.

Ook in de opvang  van de vluchtelingen kijken 
onze mensen in de OCMW-raad nauwlettend toe. 
Iedereen menswaardig opvangen is onze eerste 
taak. Daar werken wij aan mee. Intussen wachten 
wij in vertrouwen het oordeel van Fedasil af, dat 
bepaalt wie kan blijven en wie niet. 

N-VA Mol wil er bovendien uitdrukkelijk op wijzen 
dat men vluchtelingen niet moet gelijkstellen met 
(potentiële) terroristen. De vluchtelingen gaan op de 
loop voor hetzelfde geweld dat ons recent, in Parijs, 
heeft getroffen. 

De terroristen komen niet van buiten Europa.  
Ze zijn dikwijls hier geboren en hier opgegroeid. 
Wat de daders van de aanslagen in Parijs betreft 
gaat het onder meer om mensen uit Molenbeek, 

de Brusselse gemeente waar socialist en ‘minister 
van staat’ Philippe Moureaux (PS) twintig jaar lang 
burgemeester was.

N-VA vraagt autoloze zondag De provincie slankt verder af

Vluchtelingencrisis ook voelbaar in Mol

Na het vertrek van de Romeinen bekommerde de 
katholieke kerk zich om de armen en de behoef-
tigen. Elke lokale gemeenschap moest de eigen 
armen en behoeftigen voeden. Vandaag de dag 
neemt het OCMW die taak grotendeels waar. Ook 
de N-VA zet zich in de raad dus in voor de strijd 
tegen armoede.

Om voor hulp in aanmerking te komen stelde de kerk 
eeuwen geleden al drie criteria voorop: onvermogen 
om zelf in het levensonderhoud te voorzien, verblij-
ven in de nabijheid  en ‘meegaandheid’ (lees: zich 
fatsoenlijk gedragen). Tot  op de dag van vandaag 
worden gelijkaardige  criteria door onze OCMW ’s 
vooropgesteld om voor hulp in aanmerking te komen. 

Sociaal werk is dus van alle tijden en het zijn niet de 
socialisten die dit voor het eerst hebben uitgevonden. 
N-VA Mol heeft in de OCMW-raad van Mol drie  
afgevaardigden. Bart Duchateau,  
Marc Smets en Hilde Valgaeren  
onderschrijven de sociale  
doelstellingen van het OCMW en  
letten er in het bijzonder op dat  
het OCMW effectief werk levert  
én kostenefficiënt te werk gaat.  
Sociaal dus, maar niet  
socialistisch!

Sociaal, maar niet socialistisch

Hilde Valgaeren, 
OCMW-raadslid N-VA

Koen Dillen
provincieraadslid N-VA

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




