
Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Peter De Roover
Kamerfractievoorzitter

Annick De Ridder
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022

Mol sluit aan bij UiTPAS Regio Kempen
Vanaf 1 januari 2023 sluit de gemeente Mol aan bij UiTPAS Regio Kempen. De 
gemeentelijke vrijetijdscheques verdwijnen.

Spaar- en beloningssysteem

De UiTPAS is een soort klantenkaart 
voor vrijetijdsactiviteiten. Het is een 
spaar- en beloningsprogramma waarbij 
u bij elke deelname aan vrijetijdsacti-
viteiten punten kan sparen. Die punten 
kan u inruilen voor toffe voordelen: een 
gratis drankje, een gratis zwembeurt, 
korting op een culturele voorstelling, 
enzovoort.

Aangepast tarief

Bepaalde doelgroepen behouden via de 
UiTPAS een aangepast tarief voor 
betalende activiteiten. Zo betalen 
inwoners met recht op verhoogde tege-
moetkoming of vrijetijdskorting slechts 
twintig procent van de standaardprijs. 
Zo houden we vrije tijd toegankelijk 
voor iedereen. Dankzij een adminis-
tratieve vereenvoudiging schiet de 
vereniging het restbedrag voor. Door 
het centrale UiTPAS-systeem krijgen 
verenigingen dat ‘voorschot’ automa-
tisch en structureel terugbetaald.

Schaalvergroting 

Het aanbod van onze verenigingen zal 
niet ontbreken in het UiTPAS-aanbod. 
De omschakeling naar UiTPAS biedt  

trouwens extra voordelen voor vereni-
gingen en organisatoren. Zo komt er 
bijvoorbeeld extra promotie van het 
aanbod. Als lid van de ruime UiTPAS 
Regio Kempen zullen activiteiten niet 
enkel zichtbaar zijn voor onze inwoners, 
maar evengoed gepromoot worden in 
andere steden en gemeenten. Een welge-
kome schaalvergroting.

Hilde Valgaeren
Schepen van Cultuur 

Beste Mollenaar

Het is bijzonder hartverwarmend om 
te zien dat u er – ondanks de huidige 
moeilijkheden – alles aan doet om een 
gezellige eindejaarssfeer te creëren. 
De crisis maakt het ons niet gemak-
kelijk. De gemeentelijke budgetten 
staan zwaar onder druk en we moeten 
ingrijpen. Maar ingrijpen doet pijn. 
Dat weten we. Elke beslissing die 
we als bestuur nemen werd goed 
overwogen en uitgebreid besproken. 
Dat is geen makkelijke oefening. We 
zullen ongetwijfeld zaken uitstellen en 
mensen ontgoochelen. Maar weet dat 
we de impact voor iedere Mollenaar 
zo beperkt en rechtvaardig mogelijk 
proberen te houden.

Anderzijds geeft onze herwonnen vrijheid 
na de pandemie ons de mogelijkheid 
om tal van zaken te doen die we niet 
meer konden of mochten. Mol is een 
mooie gemeente. Geniet ervan!

N-VA Mol is transparant, toegankelijk 
en bereikbaar. Dit blad valt gemiddeld 
om de drie maanden bij u in de bus. 
Daarnaast is iedereen welkom op onze 
wijkbezoeken. Onze mandatarissen 
waren op 5 november aanwezig in 
Achterbos om naar u te luisteren. N-VA 
Mol staat voor aanspreekbaarheid. 
Dat vinden we belangrijk. De volgende 
wijkbezoeken worden al gepland.

Heeft u vragen of bemerkingen? Wilt u 
lid worden? Mail ons dan of contacteer 
een van onze bestuursleden. Onze 
website en sociale 
media zijn ook een 
bezoekje waard.

Jan Van Dael
Voorzitter

Met onze 

wijkbezoeken
komen we naar u toe.
We luisteren naar u.

Met de UiTPAS kan u punten 
sparen telkens u deelneemt 
aan een vrijetijdsactiviteit.

Beste Mollenaar

Na 3,5 jaar het mandaat van ondervoorzitter te hebben 
uitgevoerd heb ik besloten om een stap terug te zetten. Mijn 
professionele ambities zijn niet langer verenigbaar met het 
ondervoorzitterschap en het vertrouwen dat het afdelings-
bestuur mij gegeven heeft.

Ik blijf actief als bestuurslid en ik blijf me met passie en 
overtuiging inzetten om de lokale afdeling met raad en daad 
bij te staan, en om de Vlaamse zaak te bepleiten.
De voorbije 3,5 jaar als ondervoorzitter heb ik enorm veel 
geleerd en daar ben ik bijzonder dankbaar voor. 

Na interne verkiezing heeft de raad van bestuur Mia Belmans 
aangeduid als de nieuwe onder-voorzitster van de Molse 
N-VA-afdeling. Mia is geen onbekende. Ik heb er het volste 
vertrouwen in dat ze die rol met glans zal overnemen.

Maak allen mee het verschil, samen staan we sterker!

Met Vlaamse groet

Dylan Geyzen, bestuurslid N-VA Mol

Buurtweg tussen Zwaluwstraat en Arendstraat opnieuw 
bruikbaar 
Medewerkers van de gemeente maakten enkele weken geleden de o�  ciële buurtweg die de Zwaluwstraat met de Arendstraat 
verbindt opnieuw vrij voor wandelaars. Dit mooie wandelpad in Millegem loopt doorheen de velden en was de afgelopen jaren in 
onbruik geraakt, waardoor het langzaam verdween. 

“We willen trage wegen opnieuw 
opwaarderen. Ze hebben een 
belangrijke functie voor de vele 
wandelaars en voetgangers in onze 
gemeente”, zegt schepen van Sport 
en Toerisme Hans De Groof. “Het zijn 
vaak mooie en veilige verbindingen 
voor de zwakke weggebruikers.” 

Het wandelpad maakt ter hoogte van 
een nieuwe inbuizing de oversteek 
van de Stokteloop. Om te vermijden 
dat het pad opnieuw dichtgroeit, is 
het belangrijk dat zoveel mogelijk 
wandelaars de wandelroute gebruiken. 
Daarom bekijkt onze dienst Toerisme 
of de Streek-GR Mol-Om langs dit 
pad kan worden omgelegd.

Mia Belmans volgt Dylan Geyzen op als ondervoorzitter

Hans De Groof
Schepen voor Toerisme

Bedankt 
Dylan en 
succes 

Mia!
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Groen licht voor nieuw jeugdhuis
Op de gemeenteraad van oktober werd het licht op groen gezet 
voor de bouw van een nieuw jeugdhuis. Met de goedkeuring 
van de opdrachtbeschrijving kunnen we op zoek naar een 
architectenbureau. De start voor de realisatie van een nieuw 
jeugdhuis Tydeeh is daarmee gemaakt. Alweer kunnen we een 
van de zaken uit ons verkiezingsprogramma afvinken.

“Het is belangrijk om ook in budgettair moeilijkere tijden te 
blijven investeren in de toekomst van onze gemeente”, zegt 
schepen van Jeugd Hans De Groof.  “Het nieuwe jeugdhuis 
wordt een plek waar onze jongeren jong kunnen zijn, zonder de 
buren te storen.”

Op dit moment kan de locatie van jeugdhuis Tydeeh in de 
Rivierstraat niet optimaal gebruikt worden. Het jeugdhuis is 
ondergebracht in een oud gebouw, wat door zijn constructie en 
ligging overlast veroorzaakt bij de buren. 

Het bouwen van een volledig nieuw jeugdhuis opent perspec-
tieven. In een online enquête gaven 270 jongeren van gemiddeld 
18 jaar vrijuit hun mening. Ze lieten het gemeentebestuur weten 
waarom ze naar het jeugdhuis zouden komen en hoe ze de 
concrete invulling zien. Belangrijke doelgroepen en organisaties 
waarmee het jeugdhuis samenwerkt, werden extra bevraagd. 
Samen met de jongerenopbouwwerker en de dienst Jeugd en 
Sport ging Tydeeh het gesprek aan met de verschillende 

groepen. “Die belangrijke en ervaringsgerichte input wordt 
meegenomen in het bouwdossier”, besluit Hans De Groof.  “Er 
moet nog een heel traject doorlopen worden om tot een definitief 
ontwerp te komen. De effectieve start van de bouw zal waar-
schijnlijk voor 2024 zijn.”

Beste Mollenaar

De Antwerpse provincieraad heeft 
vooral intergemeentelijke bevoegd-
heden. Die zijn ook belangrijk voor 
u. Ik ben trots om u enkele verwe-
zenlijkingen te mogen opsommen.

Begin volgend jaar wordt de 
Fietsostrade Balen-Herentals vol-
tooid. U kan dan op een snelle en 
veilige manier lange afstanden per 
fiets afleggen. Dat is goed voor het 
klimaat en voor uw gezondheid.

In de provincie zetten we sterk in 
op het klimaat. We hebben een 
klimaatneutraal provinciehuis in 
Antwerpen en ook in Mol werd er 
een belangrijk project gerealiseerd. 
In Gompel werd een overstro-
mingsgebied ‘het Gompels Broek’
gecreëerd. Het beschermt woningen 
die bij stortbuien anders water-
schade oplopen en houdt het water 
ter plaatse, zodat het niet snel via de 
riolering naar de zee stroomt.

Als lid van enkele raden van bestuur 
van sociale woonmaatschappijen 

heb ik me het voorbije jaar sterk in-
gezet voor de noodzakelijke fusies 
van verschillende maatschappijen. 
De overheid wenst een krachtiger 
en efficiënter sociaal woonbeleid te 
starten. Half december zullen alge-
mene vergaderingen van de Molse 
Bouwmaatschappij, de Ark, het 
Sociaal huurkantoor Noorderkem-
pen, de fusie van een nieuwe 
woonmaatschappij, De Woonboog, 
goedkeuren.

Als voorzitter van de commissie 
probeer ik mijn stempel te drukken 
op het dorpenbeleid. De voorbije 
maanden en jaren werd dit project 
al gestart in verschillende van onze 
Molse gehuchten. Op die manier 
wil de provincie de katalysator zijn 
voor mooie en levendige dorpen. 

In mijn commissie doe ik ook jaar-
lijks mijn best om de zomerscholen 
tot een goed einde te brengen. In 
samenwerking met de gemeente 
probeert de provincie de schoolse 
tekorten van duizenden – vooral 
kansarme – jongeren op een speelse 
manier wegwerken.

Investeren in #MooiMol
Om een goede omelet te bereiden moet men eieren durven breken. De komende twee jaar zullen er in Mol veel eieren gebroken 
worden. Er staan immers tal van grote infrastructuurwerken op de planning. Die moeten Mol lee� aarder, veiliger en aantrek-
kelijker maken. 

Centrum West

De grootste werf wordt Centrum West. Daar wordt een ge-
deelte van Mol-Centrum volledig heraangelegd. Het gaat over 
de Collegestraat, Gasstraat, Asstraat, Schansstraat en Sint 
Pieterstraat. In dat project staan leefbaarheid, fietsveiligheid 
en duurzaamheid centraal. We gaan er woonstraten inrichten, 
fietsstraten invoeren en een gescheiden rioleringsstelsel en een 
warmtenet aanleggen. De werken zullen een tweetal jaar in 
beslag nemen.

Fiets- en verkeersveiligheid centraal

In de Sint-Theresiatraat zijn intussen ook werken aangevat. 
Daar zetten we vooral in op verkeersveiligheid. We versmallen 
de rijweg en er komen gescheiden fietspaden. In het najaar 
starten we de werken in de Sint-Apollonialaan: de aanleg van 
een gescheiden rioleringsstelsel en een herinrichting van de 
wegenis. Ook daar zetten we maximaal in op fietsveiligheid 
en leggen we langs beide kanten gescheiden fietspaden aan. De 
aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Diepstraat - 
Hooybergen gaat intussen de tweede fase in.

Op iets langere termijn zal ook de aanleg van het ‘Groen Hart‘ 
een impact hebben op de directe omgeving. Daar streven we 
vooral naar ontharding, klimaatadaptatie door vergroening, 
leefbaarheid en beleving. Dit project omvat de heraanleg van 
het Santo Tomasplein, de Corbiestraat en het Rondplein. 
Daarvoor moeten de nodige vergunningen nog aangevraagd 
worden. 

Hinder beperken

Bij de uitvoering van deze projecten proberen we de ongemak-
ken en de hinder tot een minimum te beperken. Maar dat er 
ongemakken en hinder zullen zijn, kunnen we niet ontkennen. 
Om Mol aantrekkelijker en veiliger te maken zullen we samen 
door de zure appel heen moeten bijten. Ik hoop alvast op uw 
begrip. Het resultaat zal Mol veiliger 
en mooier maken!

André Verbeke
Schepen voor Mobiliteit 

en Openbare Werken

Fakkeltocht tegen armoede
Op maandag 17 oktober stapten we in Mol mee tegen armoede. Het thema van dit jaar was wonen. We hoorden een aantal 
pakkende getuigenissen van mensen die in armoede leven. Zij namen ons mee in hun leefwereld en naar de grenzen waarop zij 
dagelijks botsen. 

In Vlaanderen is er momenteel een 
wachtlijst van 180.000 gezinnen die 
op zoek zijn naar een betaalbare 
woning. In Mol zetten wij actief in op 
kwaliteitsvol wonen. We controleren 
huurwoningen op de wettelijke nor-
men en we zetten in op een verhuur-
promotor. We gaan actief op zoek 
naar huurwoningen om leegstand 
tegen te gaan. De verhuurder wordt 
tijdens het traject begeleid bij het 
aanvragen van subsidies voor 
onder andere het energiezuinig 
maken van de woning. 

Met de fakkeltocht vroegen we 
aandacht voor kwaliteitsvol en 

betaalbaar wonen. Er staan nog te 
veel mensen op een wachtlijst.

Niet meer roken aan scholen, kinderopvang en 
verkeerspark
Vanaf 18 november mag er niet meer gerookt worden in de 
onmiddellijke omgeving van scholen, kinderclubs, kinder-
dagverblijf ’t Molleke en het verkeerseducatief centrum. Zo 
verminderen we dat jonge kinderen geconfronteerd worden 
met rokers en rookgedrag. We hopen dat op die manier de 
aantrekkingskracht van de sigaret daalt. We breiden het 
geldende rookverbod in de school dus uit naar de omgeving 
nabij de schoolpoort. Met dit nieuwe initiatief van Generatie 
Rookvrij breien we een logisch vervolg aan onze rookvrije 
sportsite Den Uyt.

De beweging Generatie Rookvrij wil elk kind geboren vanaf 
2019 rookvrij laten opgroeien. Door niet meer te roken in het 
gezichtsveld van kinderen en kinderen een andere norm rond 
roken aan te leren, maak je hen weerbaarder om later zelf niet te 
roken. Tegelijkertijd willen we rokers stimuleren om te stoppen 
met roken en hen daarbij effectieve hulp aanbieden. De meeste 
rokers willen effectief stoppen met roken en willen niet dat hun 
kinderen later gaan roken.

Met deze actie bewijze we als gemeente dat we het label van 
Gezonde Gemeente Mol – dat we al sinds 2014 fier in ons bezit 
hebben – echt wel verdienen. We streven naar een omgeving  die 
iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om 
gezond te leven.

Oktober (on)beperkte maand: van onbeperkte mogelijkheden
In oktober zetten we aan de hand van boeiende activiteiten 
en infomomenten mensen met een beperking in de kijker. 
In samenwerking met de adviesraad voor personen met een 
beperking, tal van organisaties en gemeentediensten willen we 
op die manier zoveel mogelijk drempels wegwerken.

Ruim aanbod

Wie een beperking heeft, botst sneller dan anderen op obsta-
kels. Een extra helpende hand, financiële steun, aangepaste 
mogelijkheden … zijn vaak welkom. We gaan voor een inclu-
sieve gemeente én een exclusief aanbod voor personen met een 
beperking. Het programma van de onbeperkte maand is heel 
uitgebreid: lezingen over dementie, verkeerslessen voor scoot-
mobielers, een belevingsparcours voor slechtzienden en blinden, 
luisterpuntbibliotheek, spelnamiddag voor kinderen met ASS en 
een filocafé met als thema Leve de imperfectie. 

Infomarkt autisme & inclusieve speeltuigen

Op vrijdag 14 oktober organiseerden we een infomarkt over 
autisme in het lokaal dienstencentrum Ten Hove. Die was voor 
iedereen toegankelijk. Iedereen met vragen over autisme kon 
daar terecht bij een van de ervaringsdeskundigen en professio-
nele ondersteuners.

In de Galbergen werden op 19 oktober door de kinderburge-
meester en schepen voor Mensen met een beperking Wendy 
Soeffers de inclusieve speeltoestellen ingehuldigd. Onder een 
stralende zon konden kinderen die rolstoelgebonden zijn samen 
met andere kinderen de rolstoeldraaimolen uittesten. Hij werd 
unaniem goedgekeurd, alsook de klankmuur.

Hilde Valgaeren
Schepen van 
Volksgezondheid

Hans De Groof
Schepen voor Jeugd

Wendy Soeffers
Schepen voor 
Personen met 
een beperking

Nieuws 
uit de 

Provincie

Koen Dillen
Provincieraad N-VA Mol
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