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Beste inwoner

N-VA Mol wil ook in de 
toekomst werk blijven maken 
van laagdrempelige inspraak- 
momenten. Daarom zetten 
we onze bezoeken aan de 
gehuchten met onze tentjes 
verder. Heeft u goede ideeën 
of verzuchtingen? Kom dan 
zeker langs. Onze schepe-
nen, gemeenteraadsleden en 
bestuursleden staan met een 
luisterend oor klaar. Ook als u 
interesse hebt om ons team te 
versterken, geven we u graag 
een woordje uitleg. Lukt het u 
helaas niet om langs te komen? 
Stuur ons gerust een e-mail via 
mol@n-va.be.

De nieuwe bestuursploeg, die 
in januari aantrad, zit inmiddels 
een half jaar in het zadel. De 
schepenen zijn ingewerkt en 
ook de gemeenteraadsleden 
vinden vlot hun weg. Op dit 
moment zijn ze bezig met de 
opmaak van het meerjarenplan. 
In dat plan leggen we samen 
met de coalitiepartner vast wat 
we de komende zes jaar gaan 
doen voor Mol. De drie N-VA-
accenten veiligheid, 
verantwoordelijkheid en de 
Vlaamse reflex zullen daarin 
tot uiting komen. 

Jan Van Dael
Afdelingsvoorzitter

Koen Dillen haalt  
10 436 voorkeurstemmen
Op 26 mei trok u naar de stembus om uw vertegenwoordigers in het Vlaamse, 
federale en Europese parlement te kiezen. In Mol werd de N-VA de grootste 
partij. Gemeente- en provincieraadslid Koen Dillen haalde met 10 436 voor-
keurstemmen een fantastische persoonlijke score.  

“Ik wil u van harte bedanken voor uw steun en vertrouwen. 
Ook de militanten ben ik bijzonder veel dank verschuldigd. 
Velen hebben spontaan hulp aangeboden door brieven te 
schrijven, te bussen of een affiche op te hangen. Dat heeft zijn 
vruchten afgeworpen”, zegt Koen Dillen. “Ik ben blij met mijn 
mooie persoonlijke score van 10 436 voorkeurstemmen. Dat 
zijn ruim 1 000 stemmen meer dan bij de parlements-
verkiezingen in 2014. Jammer genoeg was het niet voldoende 
om een zetel in de Kamer te bemachtigen. Maar dit resultaat 
is voor mij bemoedigend en bovendien zeer hoopgevend voor 
de toekomst van de N-VA in Mol.” 

Jo Valgaeren
In de ochtend van 15 mei is Jo Valgaeren stilletjes 
van ons heengegaan. Jo Valgaeren werd 86 jaar 
en was een Volksunieman van het eerste uur. In 
die hoedanigheid was hij ooit schepen van 
Onderwijs en de grote gangmaker achter de 
oprichting van het Jakob Smitsmuseum. In 2000 
was hij de drijvende kracht achter de oprichting 
van de Molse N-VA. Jo was een inspirerend man. 

We zullen Jo bijzonder hard missen. 
Langs deze weg betuigen we onze 
deelneming aan de nabestaanden. 
We wensen hen veel sterkte. 

Jo, dank je wel voor alles! 

Koen Dillen
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Het sociale gelaat van N-VA Mol
Drie vragen aan Wendy Soeffers, Nelly Eyckmans 
en Greet Van Tiggelen
Wendy Soeffers, Nelly Eyckmans en Greet Van Tiggelen zetelen namens N-VA Mol in het bijzonder  
comité voor de sociale dienst. Onze redactie stelde het drietal drie vragen. 

Welk mandaat hebben jullie? 
Nelly Eyckmans: Wendy is als schepen voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst. Greet en ik zijn lid van 
het comité. Met z’n drieën vertegenwoordigen we er de N-VA. 

Wat doet het bijzonder comité voor de sociale dienst?
Wendy Soeffers: Het comité behandelt onder meer de individuele 
steundossiers van inwoners in een sociaal kwetsbare situatie. 
We komen tweewekelijks samen. Vooraf krijgen de leden de  
dossiers ter voorbereiding doorgestuurd. Voor Mol gaat het 
telkens over een 60-tal dossiers. De leden krijgen de kans  
om vragen te stellen. Uiteindelijk keurt het comité ook steun-
aanvragen goed of weigert het ze indien nodig.
 
Nelly Eyckmans: Allerlei thema’s komen aan bod. Niet alleen 
leeflonen, maar bijvoorbeeld ook dringende medische hulp-
verlening en de verschillende statuten en arbeidskaarten voor 
vluchtelingen.
 
Greet Van Tiggelen: We krijgen een goed beeld van de sociale 
aandachtspunten in Mol. Die kunnen we overbrengen aan onze 
gemeenteraadsleden en schepenen. Het gemeentelijk beleid 
kan vervolgens afgestemd worden op de werkelijke noden en 
verbeterpunten. Zo hebben we onlangs te kennen gegeven dat 
er in Mol nog veel meer ingezet moet worden op de begeleiding 
van aanstaande ouders in een kwetsbare situatie. Op die manier 
kunnen we maximale kansen creëren voor het (ongeboren) kind.

 
Welke accenten leggen jullie? 
Wendy Soeffers: Vanuit de N-VA proberen we in te zetten 
op een aantal pijlers. Het gaat dan om begeleiding op maat, 
activering en zelfredzaamheid, rechten én plichten, de kennis 
van het Nederlands, inburgering en integratie, het bestrijden en 
vermijden van armoede bij gezinnen met jonge kinderen en een 
kortdate aanpak van misbruik. 

Els Ceulemans volgt Koen 
Dillen op als gemeenteraadslid
Koen Dillen geeft het stokje in de Molse gemeenteraad door aan Els 
Ceulemans. Op die manier kan Koen Dillen zich volledig toeleggen 
op zijn mandaat in de provincieraad. Het bestuur van N-VA Mol 
bedankt Koen voor zijn jarenlange inzet in de gemeenteraad en 
wenst Els veel succes.

“Wat ik doe, wil ik goed kunnen doen”
“Door de halvering van het aantal provincieraadsleden is mijn 
takenpakket als provincieraadslid veel uitgebreider geworden”, 
zegt Koen Dillen. “Het aantal vergaderingen is bijvoorbeeld 
verdrievoudigd. Om mijn mandaat correct en volwaardig in te 
vullen, in combinatie met mijn drukke artsenpraktijk, heb ik 
na de federale verkiezingen mijn ontslag gegeven als gemeente-
raadslid in Mol. Wat ik doe, wil ik goed kunnen doen.” 
 
 

Juriste Els Ceulemans neemt vertegenwoordiging over
“Ik heb het volste vertrouwen in mijn opvolgster Els Ceulemans”, 
gaat Koen Dillen verder. “Els is juriste en vormt met haar  
ervaring in het bedrijfsleven, inzet voor groenbehoud, grondige 
dossierkennis en gedrevenheid een absolute meerwaarde voor 
Mol.” Het bestuur van N-VA Mol wenst Els veel succes en 
bedankt Koen voor zijn jarenlange inzet in de Molse gemeente-
raad. 

Wendy Soeffers, Nelly Eyckmans en Greet Van Tiggelen.

2



www.n-va.be/mol

5 pijlers voor Kinderdagverblijf Molleke 
Gezinnen zijn de hoeksteen van de samenleving. Kinderopvang is daarin 
essentieel. Al 25 jaar lang is Kinderdagverblijf Molleke een begrip voor  
jonge ouders. De N-VA wil dat zo houden en zet daarom in op vijf pijlers: 
 
•  Ouders moeten met een gerust gevoel hun kleine spruit(en) kunnen achterlaten 
• De accommodatie moet veilig en attractief zijn 
• Ruime openingsuren zijn een must 
• De sociale mix moet behouden blijven 
• Het kinderdagverblijf moet een goede en aangename werkplek zijn  
 voor alle medewerkers 

N-VA drukt stempel:
Mol krijgt voor het 
eerst volwaardig  
dierenwelzijnsbeleid
Sinds januari heeft Mol, op aandringen van de N-VA, 
voor het eerst in de geschiedenis een schepen van 
Dierenwelzijn. Schepen Hans De Groof mag de 
komende jaren een volwaardig dierenwelzijnsbeleid 
voor alle Molse dieren uitstippelen. “Het is een goede 
zaak dat dierenwelzijn een aparte bevoegdheid is 
geworden”, zegt Hans De Groof. “Op die manier 
kunnen we het thema hoger op de politieke agenda 
plaatsen.”

Welke acties ondernamen we al?
In het afgelopen half jaar hebben we al enkele stappen gezet: 
• De overeenkomst met verschillende Molse dierenartsen voor  
  de sterilisatie en castratie van zwerfkatten werd verbeterd.     
  Om de overpopulatie van zwerfkatten in te dijken, is een   
  diervriendelijke sterilisatie of castratie van groot belang.
• De samenwerking met Poezencentrale Mol werd hernieuwd   
  en verbeterd. De centrale helpt bij het vangen van zwerf- 
 katten en zoekt, indien mogelijk, een nieuwe thuis voor ze.
• De zwerfkippen op het perceel op de hoek van de Corbie- 
  straat en de Boomgaardstraat werden gevangen en vonden  
  allemaal een nieuwe thuis. We kozen bewust voor een  
  samenwerking met een organisatie die de dieren goed op- 
  vangt, verzorgt en de kippen zicht geeft op een nieuwe thuis.
• We ondertekenden een overeenkomst met VOC Neteland,  
  een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Het    
 centrum vangt inheemse wilde dieren in nood op en  
  verzorgt ze. Na revalidatie worden de dieren weer uitgezet in  
  de vrije natuur. 

Eerder werden ook al volgende zaken gerealiseerd: 
 • De N-VA bracht, toen nog vanuit de oppositie, de huis- 
  dierensticker op de gemeenteraad. Hang deze sticker zicht-    

 baar aan uw raam. Zo weten hulpdiensten hoeveel huisdieren  
 u heeft. Bij noodsituaties kan dat dierenlevens redden. Deze  
 sticker is verkrijgbaar aan het onthaal van ‘t Getouw.
• Achter de Nete aan de kerk werd de eerste hondenweide in  
  Mol geopend. Een plaats waar uw hond los kan lopen,  
  zonder leiband. Op publiek toegankelijke plaatsen moeten    
  in onze gemeente honden immers altijd aan de leiband.

Wat kan u zelf doen?
“Uiteraard begint dierenwelzijn bij jezelf. Je kan al door kleine 
zaken te doen je steentje bijdragen”, zegt schepen van Dieren-
welzijn Hans De Groof. “Zelf heb ik bijvoorbeeld twee honden, 
beide geadopteerd uit een asiel. Daar hebben we nog geen  
moment spijt van gehad. Ik wil alle Mollenaars met een dieren-
wens daarom oproepen om een asiel te overwegen. De keuze 
voor adoptie van een asieldier is een positieve keuze voor een 
dier met authenticiteit en persoonlijkheid. Wie klaar is om  
een dier in huis te halen, moet zeker een kijkje nemen op   
www.adopteereendier.be. Deze website geeft een overzicht van 
alle dieren die in asielen wachten op een warme thuis.” Vlaams 
minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts lanceerde afgelopen  
najaar de website, die alle erkende asielen in Vlaanderen  
samenbrengt in één platform.

Dierenvriend Hans De Groof met zijn twee adoptiehonden 
Fie en Guus: “Het maakt me bijzonder trots dat ik als 
schepen van Dierenwelzijn de komende jaren een 
volwaardig dierenwelzijnsbeleid voor alle Molse dieren 
mag uittekenen.”

 Greet Van Tiggelen, Bart Duchateau 
en Steffy Paskai vertegenwoordigen 
N-VA Mol in de raad van bestuur van 
Kinderdagverblijf Molleke.
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Jan Jambon
Valerie Van Peel
Bert Wollants
Sophie De Wit
Michael Freilich
Yoleen Van Camp

Koen Metsu
Peter De Roover
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Bart De Wever
Liesbeth Homans
Kris Van Dijck
Annick De Ridder
Sofie Joosen
Paul Van Miert

Uw N-VA-verkozenen uit de provincie Antwerpen:

Freya Perdaens
Kathleen Krekels
Manuela Van Werde
Tine van der Vloet
Maarten De Veuster
Philippe Muyters


