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VLAAMS BELANG

... Vlaams Belang helemaal 
terug is?
 
Als het u toch nog zou ontgaan zijn, 
zowel lokaal als nationaal staat 
Vlaams Belang terug op de kaart, 
26 mei 2019 waren legendarische 
verkiezingen. Het is een overwinning 
voor en door de gewone Vlaming en 
een overwinning voor en door de 
Mallenaar. De afgelopen maanden 
hebben we ons constructief opgesteld 
en daar waar nodig stevig oppositie 
gevoerd in de gemeenteraad. Op 
deze manier zullen we dan ook de 
komende jaren blijven verder werken 
aan een mooie toekomst voor Malle.                       
 
... onze Jongeren onze 
toekomst zijn?                       
 
Sinds enkele maanden is ons bestuur 
uitgebreid met Jens Melis (20) en Stijn 

De Kerf (19). Zij zullen een luisterend 
oor zijn voor al onze jongeren en 
weten eveneens wat er onder 
deze jongeren leeft. Zo krijgen 
wij een jonge en gezonde 
kijk op de toekomst van 
onze Malse jongeren. Later 
in dit blad zullen ook zij een 
woordje uitleg geven.                     
 
... ook u om een 'wist u 
datje' kan vragen?
 
Wat zijn die 'wist u datjes' 
nu toch? Wel via onze 
'wist u datjes' laten 
wij jullie weten wat er 
reilt en zeilt in Malle. 
Maar nog beter, ook 
u kan ons een vraag 
stellen die wij zullen 
b e a n t w o o r d e n 
en omzetten in 

een 'wist u datje'. Deze kan u dan 
terugvinden op onze website of 

facebookpagina. Wij kijken alvast 
uit naar welke vragen er zullen 
binnenkomen.             
 

                                                      
Wim Vervloet                         

Afdelingsvoorzitter Malle
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WIST U DAT...



Vlaams Belang heeft al meermaals 
het sluikstorten rond de glascontainers 
aangekaart. Helaas moesten we 
steeds vaststellen dat hier niets aan 
gedaan werd. Na onze laatste 
melding werd dan eindelijk de 
omgeving rond de glascontainers aan 
de begraafplaats netjes opgeruimd. Al 
heeft dit veel te lang geduurd en is er 
geen juiste oplossing voor dit steeds 
weer terugkerend probleem, want 
ondertussen ligt er alweer afval.

Wij, Vlaams Belang Malle, zijn dan 
ook voorstander van glasbakken 
die aan huis worden opgehaald. Zo 
krijgen sluikstorters niet de kans om 
hun afvalberg te ‘verstoppen’ achter de 
glascontainers. Het is niet leuk dat men 
om een geliefde te bezoeken op een 
laatste rustplaats eerst moet passeren 
langs een hoop afval dat rond de 
containers ligt. Maar niet alleen daar 
ligt er afval, ook de glascontainers 
aan de Turnhoutsebaan hebben last 
van sluikstorters. Of ga maar eens 
kijken aan de St.Pauluskerk. Zelfs 
‘borden’ liggen in de struiken achter de 
containers. Meerdere mensen meldden 
ons dat ze hun wagen bewust aan de 
andere kant van de weg parkeren om 
niet in het glas te moeten staan. 

Hier moet verandering in komen! 
De enige echte oplossing volgens 
ons zijn glasbakken, deze worden 
aan huis opgehaald. Tevens kan er 
eens bekeken worden of we papier 
niet beter laten ophalen in een 
container zoals sommige omliggende 
gemeenten al doen. Geen gedoe met 
natte kartonnen dozen bij regenweer, 
of papier dat achterblijft op de straat.        
 
 

 
Tom Lauryssen                              
Gemeenteraadslid 

Ook dit jaar was Vlaams Belang 
2 dagen zichtbaar aanwezig 
op de bradrerij te Westmalle. 
Er werd 200€ ingezameld voor 

het goede doel met 'ratje klop'. 
En meer dan 700 goodiebags 
werden uitgedeeld aan onze 
stand.

Hallo, ik ben Jens Melis, 20 jaar en 
student marketing. Waarom ik gekozen heb 
voor Vlaams Belang? Dit was voor mij geen 
moeilijke keuze. Als student, en dus bijna 
beginnend aan mijn werkcarrière, baart het 
mij zorgen welke maatregelen onze regering 
neemt. Van het langer werken voor een kleiner 
pensioen tot de toegenomen criminaliteit die 
niet wordt aangepakt.             
 
Vaak krijg ik de vraag waarom 
ik lid ben geworden. Hier is mijn 
antwoord altijd luid en 
duidelijk: omdat ik fier ben 
op mijn afkomst en trots 
op ons Vlaanderen, en 
ik mij hier ook voor wil 
inzetten want we mogen 
dit niet verloren laten 
gaan. En samen kunnen 
we er voor zorgen dat ons 
Vlaanderen niet verloren 
gaat. 

Hallo, mijn naam is Stijn De Kerf en woon 
nu ongeveer 2 jaar in Malle. Al geruime tijd 
ben ik geïnteresseerd in politiek, het was 
daarom dus snel duidelijk dat ik hier iets mee 
zou gaan doen.    
 
Ik heb dan ook gekozen om op mijn 
18de verjaardag al een lidkaart aan te 
vragen bij Vlaams Belang, zo ben ik dan 
ook stilletjes aan bij Vlaams Belang Malle 
terechtgekomen.         
 
De reden dat ik voor deze partij gekozen 

heb is omdat wij de enige partij zijn die 
voluit gaan voor onze mensen, de 

mensen die dag in dag 
uit mee werken aan een 
welvarend Vlaanderen, 
bij andere partijen is 
dit niet het geval. Nog 
geen enkele dag heb 
ik spijt gehad van deze 
beslissing.    

GLASBOL OF 
GLASBAK?

Opvallend aanwezig op de braderij!

Onze jongste bestuursleden stellen zich voor

 



Overtuigd van de noodzaak van een sterk Vlaams Belang? Steek je handen dan vandaag nog uit de mouwen 
en bouw mee aan de enige partij die wil dat Vlaanderen ook Vlaanderen blijft. Door hieronder je gegevens in te 
vullen, kan je misschien binnenkort je ideeën, dromen en inzichten voor onze gemeente omzetten in de praktijk.

Ja, ik wil:
O Lid worden van het Vlaams Belang
O Een gratis infopakket

Naam: ............................................................................................ O Man O Vrouw
Straat: ................................................................................................ Nr.: ..............................
Postcode: .................................Gemeente: ...........................................................
Tel.: ......................................................................Geb.datum:...............................................
E-post: ........................................................................................................

Conform de wetgeving worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit 
kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of via info@vlaamsbelang.org. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Reeds op de gemeenteraad van 25 
april 2019 hadden we het over de 
veiligheid rond het laden, lossen en de 
duidelijkheid rond parkeren ter hoogte 
van het Kruidvat in Oostmalle! Naast 
een winkel is dit ook een regionaal 
opslagfiliaal voor 17 andere winkels. 
Op de gemeenteraad van mei kwamen 
we nog even terug op dit punt na 
enkele meldingen van gevaarlijke en 
onduidelijke situaties. We vroegen ons 
af of een opslagfiliaal aan één van 
de drukste kruispunten in Malle moet 
liggen. Wij zijn voorstander om een 

opslagfiliaal te plaatsen in een KMO 
zone. Op deze manier ontlasten we 
de dorpskernen van vrachtverkeer 
en is er meer duidelijkheid, 
parkeergelegenheid en veiligheid voor 
de Mallenaar. Nu zeven maanden later 
is er nog steeds onduidelijkheid want er 
werd een fout verkeersbord opgemerkt. 
Onduidelijkheid troef dus. Al hadden 
we dit in april al voorspeld en voor alle 
duidelijkheid zonder glazen bol.

Vervloet Wim
Gemeenteraadslid

Vlaams Belang Malle vindt de subsidie 
voor inzameling van zwerfvuil 
door verenigingen een zeer mooi 
initiatief. Het stimuleert verenigingen 
om zich in te zetten om zo onze 
bermen mee proper te houden. Het 
leuke voor de verenigingen is dat 
ze er een mooi centje aan over 
kunnen houden. Namelijk 50€/km 
opgeruimde berm (2x per jaar). Toch 
merkten wij iets opmerkelijks op. 
Tussen al deze verenigingen staat 
de politieke partij CD&V Malle die 
15km berm opruimt en zo 15 x 50€ 
= 750€ aan subsidie krijgt! Het is 
mooi dat zij zich inzetten om onze 
bermen proper te houden maar we 
stellen ons daar toch vragen bij. 
Maar als politieke partij moeten wij 

hier niet voor gesubsidieerd worden. 
Wij zullen met Vlaams belang ons 
dan ook gratis ter beschikking stellen 
voor de verenigingen die beroep 
willen doen op onze mensen.Wij 
danken ook al de verenigingen die 
hun steentje al hebben bijgedragen 
en doen een warme oproep 
naar alle andere verenigingen 
om zich nu al in te schrijven 
voor de zwerfvuilactie  2020! 
Aanvraagformulier te bezorgen aan 
de milieudienst, Nijverheidsstraat 7, 
2390 Malle vóór 31 januari 2020, 
e-mail:duurzaamheid@malle.be      
 

Wim Vervloet     
Gemeenteraadslid

Veiligheid en duidelijkheid ter hoogte van 
het Kruidvat in Oostmalle!

Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of info@vlaamsbelang.org of 02 219 60 09

Zwerfvuilactie voor en 
door verenigingen!

Opgeruimd staat 
netjes!



Meer van hetzelfde 

Ondanks het oorverdovende signaal van de kiezer 
koos Bart De Wever voor een Vlaamse coalitie van 
de verliezers. 

Niettegenstaande de kiezer ons tot onbetwiste win-
naar van de verkiezingen en tweede partij van het 
land promoveerde, gooiden de verliezers het op 
een akkoordje waardoor een regeringsdeelname 
vooralsnog uitgesloten is. Bij de Tour de France 
staan de winnaars op het podium, in de Wetstraat 
de verliezers. 

Voorlopig althans. De bereidheid van N-VA om met 
ons te onderhandelen is anderzijds wel een mijl-
paal. Waar vroeger ideologische argumenten wer-
den aangedragen om niet met ons in zee te gaan, 
beperkt zich dat vandaag tot louter mathematische 
redenen. Zo halen Vlaams Belang en N-VA samen 
58 van de 124 zetels in het Vlaams Parlement. Vijf 
te weinig dus voor een meerderheid. 

Zwitserland aan de Noordzee

Concreet gaat het om een tekort van een kleine 
150.000 stemmen. Stemmen die kost wat kost die-
nen te worden verzameld in de komende vijf jaar. 

Het is onze historische taak voldoende Vlamingen 
te overtuigen opdat we in 2024 van Vlaanderen 
het Zwitserland aan de Noordzee kunnen maken. 
Een nog sterker Vlaams Belang kan die klus klaren. 
Dat zegt intussen ook de Waalse denktank ‘Institut 
Destrée’. “Als het Vlaams Belang in 2024 de groot-
ste partij wordt, kan ik me voorstellen dat Wallonië 
zelf de splitsing vraagt”, zei directeur Philipe 
Destatte onlangs in Knack. Laat maar komen. 

Oude wijn 

Maar daar koopt de Vlaming voorlopig niets mee. 
Die krijgt met de nieuwe Vlaamse regering voor-
al oude wijn in nieuwe zakken. Van een op-
lopende rusthuisfactuur over stijgende wacht-
lijsten in de zorg en de sociale huisvesting 
tot de afschaffing van de woonbonus en 
de verhoging van de autobelastingen. 
De citroen moet blijkbaar tot de laatste 
druppel worden uitgeperst. 

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter

WORD LID VAN ONZE BEWEGING!
 SMS "Info + naam en adres" naar 0468 22 11 33 en ontvang een 
 gratis proefpakket met Vlaamse leeuwenvlag.

 Surf naar vlaamsbelang.org/lidworden

 Mail naar info@vlaamsbelang.org

www.vlaamsbelang.org    02 219 60 09    M facebook.com/vlbelang    N twitter.com/vlbelang    P instagram.com/vlbelang


