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Beste Mollenaars

Met trots presenteren wij jullie onze ploeg 
en onze oplossingen voor de problemen 
die er in Mol zijn. Wij krijgen van bezorgde 
mensen, die samen met ons van Mooi Mol 
een Mooier Mol willen maken, regelmatig 
een berichtje over wat er waar afspeelt. Het 
huidig bestuur van de gemeente Mol heeft 
hier geen oog voor of heeft totaal geen be-
sef van wat er zich speelt, omdat ze de voe-
ling met de burger kwijt zijn.

Wij stellen jullie ook de 'Vlaams Belang 
Mol-contactlijn' voor, zodat jullie ons te al-
len tijden een berichtje kunnen sturen over 
zaken die jullie van belang vinden, om 
een luisterend oor te vinden of indien jullie 
hulp nodig hebben om bijvoorbeeld bood-
schappen te doen wanneer u slecht te been 
bent of mobiliteitsproblemen heeft.

Vlaams Belang Mol is er voor jullie, onze 
burgers. Samen maken wij een Mooier 
Mol!

Stef De Keyser
Voorzitter

Een deel van onze Vlaams Belang-ploeg: Mollenaars die onze mensen op de eerste plaats zetten. Gedreven mensen die staan 
te popelen om de problemen in Mol aan te pakken en die hun kop niet in het zand steken voor de uitdagingen die er in onze 
gemeente zijn. Uitdagingen die het huidig bestuur niet aanpakt of gewoon niet kent omdat ze de voeling met de bevolking kwijt 
zijn. Hun Mooi Mol, is vooral om Mol voor zichzelf mooi te maken. Dit gaan wij veranderen!

Vlnr: Vlaams Parlementsleden Anke Van dermeersch en Sam Van Rooy, gemeenteraadslid Nele Van Roey, Vlaams Parlementslid 
Filip Dewinter, gemeenteraadslid Sofie Molenberghs, voorzitter Stef De Keyser en bestuursleden Stijn, Mick en Philippe.
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RESPECTVOL ONDERWIJS IN MOL

EFFICIËNTE MOBILITEIT IN MOL

De omgeving van het Rondplein en de 
Corbiestraat zijn geen plaatsen waar je na 
midernacht voor je plezier rondloopt. De 
rondhangende 'jongeren' met een bijbe-
roep in vooral de handel van verdovende 
middelen maken er dan de dienst uit. Het 
resultaat: heel wat overlast in aanpalende 
straten, gierende banden en rijdende dis-
cobars.

Maar ook overdag kan je in Mol terecht 
voor de nodige 'randanimatie'. De stations-
buurt verandert op het einde van de school-
dag in een verzameplek van allerhande 
bedenkelijke individuen. Regelmatig circu-
leren er op social media filmpjes van vecht-
partijen tussen deze 'jongeren', waarbij het 
gebruikte geweld wordt verheerlijkt. De po-
litie patrouilleert rond het station nadat het 
school gedaan is, maar uiteraard verplaatst 
het probleem zich hierdoor enkel maar.

Een strengere aanpak, in samenspraak met 
de Molse onderwijskoepels, is hier aange-
wezen. Op ongepast gedrag moeten ge-
paste maatregelen en straffen volgen.

Uitgaan in Mol moet zonder zorgen kunnen 
en onze kinderen moeten veilig naar school 
kunnen gaan!

Het onderwijs in Vlaanderen staat onder 
zware druk. De jaarlijks uitval van leer-
krachten moet stoppen. Maar dat kan al-
leen wanneer er vanuit de Vlaamse over-
heid het nodige respect betoond wordt en 
oprechte erkenning uitgaat naar de leer-
krachten toe. De werkdruk moet omlaag en 
leerkrachten moeten simpelweg les kunnen 
geven, in plaats van allerhande administra-
tieve taken uit te voeren, veelal na hun uren.

Een aantal leerkrachten in het Molse secun-
dair onderwijs vertrouwde ons bovendien 
toe dat heel wat 'jongeren' tegenwoordig 
het woord 'racist' te pas en te onpas gebrui-
ken om, naast fysiek en verbaal geweld, le-
raars die hun hart en ziel in hun job steken, 
af te schrikken. Respect voor leraren is blijk-
baar ver zoek. De vraag is natuurlijk wat 
deze leerkrachten nog gemotiveerd houdt, 

als ze dag in, dag uit met zulke zaken ge-
confronteerd worden.

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk. 
Deze jongeren hebben nood aan strengere 
straffen en de ouders moet duidelijk ge-
maakt worden dat de opvoeding van hun 
kinderen niet in de handen ligt van het on-
derwijs, maar in de eerste plaats van hen-
zelf. Normen en waarden, elementaire be-
leefdheid, goed gedrag, ... dat begint thuis!

Laten we samen van de scholen in Mol op-
nieuw een aangename en veilige omgeving 
maken, voor leerlingen én leerkrachten. 
Plaatsen waar lesgeven op de eerste plaats 
komt, waar iedereen respect heeft voor el-
kaar, op basis van onze Vlaamse normen 
en waarden.

Tijdens de spitsuren zit het centrum van 
'Mooi Mol' muurvast. Overdag loopt de 
Molderdijk dan weer vast en ook de Turn-
houtsebaan is geen pretje wanneer je daar 
moet doorrijden. Zowel tijdens de werkuren 
als op zaterdag.

Het openbaar vervoer is enkel alleen druk 
bezet tijdens de gangbare uren wanneer 
de scholen starten en eindigen. Verder rij-
den deze grote, vervuilende bussen quasi 
leeg rond. Het openbaar vervoer in onze 
gemeente moet en kan stipter, efficiënter en 
veiliger.

Het Mols Kwartiertje lijkt dankzij de uitste-
kende parkeergelegenheid in het centrum 
ook niet meer dan een initiatief om de bur-
ger mee uit te lachen. Zou een Mols halfuur-
tje bovendien niet gepaster zijn? Of wordt 
dan een verdienmodel voor parkeerbedrij-
ven weggenomen? De gemeente Mol heeft 
immers centen nodig om hun schuldenput te 
dempen.

Besparen moet de gemeente doen op zich-
zelf en niet op kap van de burger of de toe-
risten die Mol aandoen.

Een beter mobiliteitsplan voor onze ge-
meente dringt zich op. Stilstaan is achteruit-
gaan. In het geval van Mol vertaalt zich dat 
in meer uitstoten en meer verbruiken. Dat 
moet iedereen die begaan is met het milieu 
en met de portefeuille toch begrijpen?

CONTACTEER ONS

FACEBOOK.COM/VBMOL

Vragen?
Suggesties?
Hulp nodig?

Laat het ons weten!

MOL MOET
VEILIGER!



Vlaams Belang Mol heeft geen problemen 
met subsidies voor onze mensen, onze ver-
enigingen en onze handelaars. Wel heb-
ben we bedenkingen bij initiatieven die de 
Mollenaars niet dienen. Een kleine, naïeve 
minderheid in onze gemeente vindt blijk-
baar het welzijn van mensen in verre lan-
den belangrijker dan die van onze mensen. 
Onze mensen die dankzij de verhoging van 
de energiefactuur nog verder de put wor-
den ingeduwd.

Er zijn mosselsoupers of spaghettidagen 
die deze vzw’s kunnen organiseren om geld 
in te zamelen. Deze verenigingen kunnen 
dat geld dan zelf doneren aan wie zij wil-
len. We moedigen dat zelfs aan. Het moet 

Onder de noemer ‘Een hart voor onze men-
sen’ deelden we met het Vlaams Belang 
gratis soep uit en zamelden donaties in voor 
het goede doel. Ook hier is er armoede. En 
die neemt steevast toe, niet in het minst door 
de energiecrisis. Met deze campagne vra-
gen we aandacht voor het fenomeen, leg-
gen we zelf oplossingen op tafel en steken 
we zelf een handje toe.

Er zijn heel wat factoren die kunnen leiden 
tot armoede. Denk maar aan jobverlies, 
ziekte of een ongeval. Als samenleving 
moeten we dit soort ongeluk verhelpen 
voor zoveel mogelijk van onze mensen. 
Maar er zijn ook structurele verklaringen 
van de groeiende energie-armoede, en 
daar laten onze regeringen heel wat ste-
ken vallen.

Het Vlaams Belang is zo bijvoorbeeld te-
vreden dat er na onze immense druk ein-
delijk werk werd gemaakt van de perma-
nente btw-verlaging op energie. Maar 
er moet nog meer gedaan worden. We 

echter gedaan zijn om geld van de Molse 
belastingbetaler zonder verpinken aan pro-
jecten te geven, op duizenden kilometers 
van hier, zonder enige vorm van deftige 
controle of return.

Wij stellen dan ook voor om alle subsidies 
die de gemeente Mol uitdeelt openbaar 
bekend te maken. Zo kan de Mollenaar zelf 
uitmaken of het de moeite is om de ver-van-
ons-bedshow nog langer te subsidiëren.

Daarnaast pleiten wij ervoor om de vele eu-
ro's belastinggeld te investeren in de vorm 
van energiecheques of initiatieven die de 
minst bedeelde Mollenaar vooruit helpen.

kunnen miljoenen en zelfs miljarden op-
halen door te besparen op het systeem: 
onder meer de Senaat, de monarchie, de 
intercommunales en de provinciebestu-
ren kunnen op de schop. De sociale ze-
kerheid kunnen we dan weer afschermen 
van vreemdelingen. Met dit geld en met 
een crisistaks op grote energieproducen-
ten die nu monsterwinsten maken, kunnen 
we de energiefacturen fel doen krimpen.”

INVESTEER IN ONZE MENSEN

EEN      VOOR ONZE MENSEN

"29,75 euro per kW (kilowatt) ongeacht 
de krachtbron waarmee de motoren 
voortbewogen worden." Deze kleine re-
gel op de website van Mol zegt het zwart 
op wit: bedrijven in onze gemeente die 
gebruikmaken van motoren voor de uit-
bating van hun inrichting of de bijgebou-
wen ervan, betalen een extra belasting 
om dit te mogen doen.

Ondanks de zware coronajaren, ondanks 
de energiecrisis ... onze zelfstandigen en 
bedrijven moeten en zullen opdraaien om 
de gemeente er financieel weer bovenop 
te helpen. Het Vlaams Belang vindt deze 
belasting niet meer van deze tijd en vroeg 
daarom in de gemeenteraad om deze af 
te schaffen. U raadt het al, ons voorstel 
werd weggestemd.

Telkens hetzelfde verhaal: de gemeente 
bespaart niet op zichzelf of op bijvoor-
beeld initiatieven ten voordele van mi-
granten zowel in Mol als ver daarbuiten. 
De gemeente laat onze mensen bespa-
ren. Voor ons is het genoeg geweest en 
daarom zullen we op diezelfde nagel 
blijven kloppen, totdat onze mensen op-
nieuw op de eerste plaats komen!

BELASTING OP
DRIJFKRACHT:
AFSCHAFFEN!


