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Nieuwjaarsreceptie

N-VA Mol houdt ook dit jaar een 
nieuwjaarsreceptie om de beste 
wensen over te maken aan  
onze leden en sympathisanten,  
uiteraard met een hapje en 
drankje. 

Dit jaar zal Jan Jambon,  
vicepremier en minister van  
Binnenlandse Zaken, een  
toelichting geven over het  
afgelopen politieke jaar.

Daarnaast hebben we ook  
Joachim Pohlmann te gast.  
Hij zal er spreken over zijn werk 
als N-VA-woordvoerder en 
schrijver.

Tot dan!

Wildgroei reclameborden moet stoppen
Je kan er niet meer naast kijken, ook Mol wordt stilaan overspoeld door 
publiciteitsborden van grote evenementen die niet in onze gemeente 
plaatsvinden. Soms staan ze zelfs in groepjes bij elkaar, met reclame  
voor paranormale beurzen, erotica-evenementen of dance-events.  
Naast de visuele overlast die ze bezorgen – het is tenslotte niet echt netjes 
te noemen – zijn ze naar onze mening ook in strijd met de gemeentelijke  
reglementering.
De geest van het gemeentelijk reglement 
rond de tijdelijke publiciteitsborden stelt 
dat je in onze gemeente ‘toestemming moet 
krijgen van de wegbeheerder’, dat ‘enkel 
activiteiten die in onze gemeente plaats- 
vinden een toelating kunnen krijgen’ en dat 
‘de borden 14 dagen voor het evenement 
geplaatst mogen worden.’

Vaak staan deze borden er al maanden voor 
de activiteit plaatsvindt. Ook het tijdelijke 
karakter van de borden is ver zoek, want de 
borden lijken om de paar maanden gewoon 
overplakt te worden door alweer het volgen-
de evenement. En het is nog maar de vraag 
of er toestemming werd gevraagd voor de 
plaatsing.

Meer ruimte geven aan reclame voor 
Molse activiteiten

Bovendien zijn deze evenementen mogelijke 
concurrentie voor de activiteiten van onze 

plaatselijke verenigingen. Mede daarom en 
omwille van de visuele vervuiling zien wij 
deze borden graag uit het Molse straatbeeld 
verdwijnen.

We vroegen het gemeentebestuur tot twee-
maal toe om actie te ondernemen. Hopelijk 
kunnen in de toekomst ook deze evenemen-
ten zich aan de gemeentelijke reglemen-
tering houden. Zo is er meer ruimte voor 
onze verenigingen om hún evenementen 
reglementair kenbaar te maken.

Hans De Groof, 
N-VA-gemeenteraadslid
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 Meer informatie op  
www.ondernemeninmol.be.

Everzwijnenjacht in Postel p.2 De N-VA: goed voor uw gezondheid p.3



2 DENKEN.DURVEN.DOEN.

mol@n-va.be

Afgeslankte provincie zorgt voor beter beleid
De N-VA beloofde in het begin van de legislatuur om werk te maken van een slagkrachtiger en efficiënter 
overheidsbeleid. Nu de afslanking van de provincies officieel is goedgekeurd, lossen we deze belofte in. 

Vanaf 2019 daalt het aantal provincieraadsleden van 72 naar 
39 en blijven er nog 4 van de 6 gedeputeerden over. Vanaf 1 
januari 2018 zullen de provincies geen persoonsgebonden 
bevoegdheden meer uitoefenen. Welzijn, sport, cultuur en jeugd 
worden overgedragen naar Vlaanderen en de gemeentebesturen. 
Een beleidsniveau minder zorgt voor financiële en bestuurlijke 
efficiëntie. Het personeel en de budgetten worden mee 
overgeheveld. De provinciale belasting wordt evenredig 
verminderd.

Ook mijn mandaat zal vanaf 2018 ingeperkt worden. Als 
ondervoorzitter van de commissie Welzijn behoud ik alleen 
sociaal wonen, sociale economie en vervoer. Het beperken van 
het aantal commissies zal een belangrijke besparing opleveren. 

Ik kan me bovendien verder inzetten voor onder meer een 
bloeiende Antwerpse economie, het masterplan van het 
Zilvermeer en de ontwikkeling van overstromingsgebieden in het 
Netebekken. Deze bevoegdheden blijven allemaal provinciaal.

Everzwijnenjacht in Postel
Eind november werd er in de Postelse bossen een drijfjacht georganiseerd op everzwijnen. Zo willen de 
jagers de zwijnenpopulatie indijken en onder controle houden. Met het oog op de verkeersveiligheid en de 
mogelijke schade aan gewassen van de landbouwers is zo’n drijfjacht niet onbelangrijk.
Het aantal everzwijnen in Vlaanderen is 
de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. 
Dit komt enerzijds door de uitzet van 
everzwijnen en anderzijds door de 

groeiende migratie van het wild vanuit 
Duitsland. Deze toenemende populatie 
zorgt voor aanzienlijk wat overlast zoals 
de vernieling van eigendom of gevaar 
voor verkeersveiligheid. In verband met 
de verkeersveiligheid vroeg onze fractie 
enkele jaren geleden om de snelheid op de 
Postelstesteenweg te verlagen tot 70 km 
per uur. Het gemeentebestuur volgde ons 
daarin.

Goede regels nodig voor drijfjacht
De N-VA is niet tegen de jacht op zich. 
Wij vinden het wel noodzakelijk dat er 
duidelijke regels worden uitgewerkt. 

Niet alleen voor de jacht in het algemeen 
maar ook voor de jacht op specifieke 
diersoorten. In het kader van wildbeheer 
kan het dan ook niet de bedoeling zijn 
om inheemse diersoorten volledig uit te 
roeien. 

Om die reden gaat de N-VA in principe 
niet akkoord met het jagen bij sneeuw 
en harde vorst of in de kweekperiode. 
Ook willen we dat er ingezet wordt op 
technieken die op een diervriendelijke 
wijze de schade aan gewassen en verkeer 
kunnen vermijden.

N-VA houdt contact met leden
Op vrijdag 21 oktober nodigden we onze leden  
uit in Achterbos voor een gezellige babbel. 

Koen Dillen sprak er over ons oppositiewerk in de  
gemeenteraad en Hilde Valgaeren lichtte het harde N-VA-werk 
in de OCMW-raad toe.

Als toemaatje nodigden we Kamerlid Yoleen Van Camp uit.  
Zij gaf een interessante uiteenzetting over onze gezondheids-
zorg en hoe die N-VA die verder wil invullen. Meer daarover 
leest u op pagina 3.

“Dit is niet alleen financieel 
een goede zaak, het maakt 
het ons ook makkelijker om u 
efficiënter te helpen.”
Koen Dillen, N-VA-provincieraadslid
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De N-VA: goed voor uw gezondheid
Yoleen Van Camp uit Herentals is federaal parlementslid voor de N-VA. Als doctor in de Medische 
Wetenschappen liet zij op de recente open-ledenvergadering van N-VA Mol haar licht schijnen over de 
uitdagingen waar onze gezondheidszorg voor staat. 

Bijna 30 miljard euro. Zoveel belastinggeld gaat er jaarlijks naar 
de gezondheidszorg, en de uitgaven nemen jaar na jaar toe. Geen 
probleem als we er als burger een betere gezondheid(szorg) voor 
in de plaats krijgen. Maar dat is niet het geval. Onafhankelijk 
onderzoek wijst uit dat de overheid kwistig is en zo’n 3 miljard 
euro in de vuilbak kiepert door verspilling. Uitgaven voor een 
slechtere zorg, dus. 

Verspilling gezondheidsgeld tegengaan
De verspilling is het grootste in Wallonië. Hoe komt dat? 
Bijvoorbeeld door een bloedonderzoek opnieuw te moeten 
afnemen, omdat de resultaten niet bijgehouden worden. In 
Vlaanderen heeft een ruime meerderheid een globaal medisch 
dossier, waar resultaten van onderzoeken bewaard worden. In 
Wallonië is dat nog niet de helft.

De N-VA vindt dat elke euro belastinggeld van de hardwerkende 
Vlaming tweemaal omgedraaid moet worden alvorens te 
besteden. Elke euro verspild aan medisch niet-noodzakelijke 
behandelingen (zoals aan een onderzoek dat opnieuw moet 
worden afgenomen omdat de resultaten verloren zijn), kan 
immers niet meer aan mij of u besteed worden als we (zwaar) 
ziek vallen. Een goede zaak dus dat er bespaard wordt. Alle 
maatregelen samen wordt er zo in 2016 voor een half miljard 
verspilling aangepakt. 

Kostprijs geneesmiddelen en doktersbezoek verlaagd
Tegelijk wordt de medische rekening van de burger verlaagd 
met liefst 300 miljoen euro, door de prijs van courante 
geneesmiddelen te verlagen en in te zetten op witte producten. 
Verspilling aanpakken, bespaart de burger ook centen – voor een 
bloedonderzoek dat tweemaal afgenomen moet worden, passeert 
de patiënt ook tweemaal langs de kassa. Dankzij de N-VA betalen 
mensen die het financieel moeilijk hebben bij de huisarts nog 
maar één euro, die veel huisartsen zelfs nog laten vallen. Een mooi 
staaltje sociaal beleid, dat in 25 jaar socialistische regering nooit 
verwezenlijkt werd!

Vlotter verkeer dankzij vernieuwd kruispunt Molderdijk
Het verkeer op de Molderdijk staat vaak stil. Door de 
ongebreidelde inplanting van enkele grote winkels op 
deze drukke in- en uitvalsweg is het vaak aanschuiven 
om op de Ring te geraken. 

Maar ook vanuit Balen was het kruispunt niet het meest ver-
keerstoegankelijke. Door enkele recente aanpassingen van het 
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan het kruispunt van de 
Molderdijk met de Ring loopt het verkeer vanuit Balen alvast een 
pak vlotter. Ook de verkeersveiligheid gaat erop vooruit. Nu nog de 
verkeersellende om Mol uit te raken aanpakken!

“De N-VA voert het  
sociale beleid dat u  
elke dag ten goede  
komt.”
Yoleen Van Camp, Kamerlid

 Yoleen Van Camp is het jongste parlementslid in de  
Kamer en erg actief op de sociale media. Je kan haar  
via Facebook (www.facebook.com/yoleenvancamp),  
op Twitter (@YoleenVanCamp) maar ook via e-mail  
(yoleen.vancamp@n-va.be) en gsm (0497 0800 71) 
bereiken. Wie de trein neemt, vindt Yoleen door de week 
op de trein naar Brussel vanuit Herentals. Spreek haar 
gerust aan over de lokale of nationale politiek!
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /


