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VLAAMS BELANG

Laat ons met de deur in huis vallen: 
In tijden van Corona moeten we 
kunnen rekenen op onderlinge 
solidariteit en discipline, iets wat 
ons als vlamingen zeker eigen zijn. 
Samen zullen we deze moeilijke 
periode doorkomen, samen kijken 
we de horizon tegemoet! Met een 
hart voor onze mensen staan we 
samen sterk.
 
Eerst en vooral wensen wij iedereen 
een goede gezondheid in deze 
moeilijke tijden. Ondertussen heeft  
iedereen al wat vrienden en famillie 
mogen verwelkomen. Daarom geen 

al te lang voorwoord deze keer. 
Geniet van het samenzijn met je 
geliefden en geniet van de tijd die je 
met elkaar kan doorbrengen.
 
Tip: Vlaanderen vakantieland.
 
Deze zomer zal het voor velen 
Vlaanderen vakantieland zijn. Ga 
op ontdekkingstocht in het mooie 
Vlaanderen met zijn vele mooie 
trekpleisters en steun onze lokale 
handelaars.
 
Ook in Malle zijn er verscheidene 
plaatsen te bezoeken. Denk aan de 

Trappisten, Park De Renesse, de vele 
fiets- en wandelroutes en proef alle 
lekkernijen van onze gemeente. 
 
 
 

Wim 
Vervloet
Voorzitter 
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MALLE

EEN HART VOOR ONZE MENSEN!

VLAAMS



Al in 2018 werd door Vaams 
Belang de vraag gesteld om 
verlichting te plaatsen in de 
Voetbalstraat. In deze straat 
passeren dagelijks veel kinderen 
met de fiets om zich naar de 
voetbaltrainingen te begeven. 
Zeker in de wintermaanden 
wanneer het vroeger donker is, 
doen er zich hier levensgevaarlijke 
situaties voor.

 
Toen we dit de eerste maal 
voorstelden werd door de 
meerderheid gesteld dat 
verlichting in de voetbalstraat niet 
nodig was. In december 2019 
stelden we daarom nogmaals 
deze vraag.
 
Nu men in Malle via Fluvius 
begonnen is aan het verledden 
van de verlichting heeft het 
gemeentebestuur dan toch zelf 
het licht gezien! Wat volgens hen 
eerder niet nodig was kan nu wel. 
Het gemeentebestuur heeft nu dan 
toch de opdracht gegeven aan 
Fluvius om werk te maken van 
ledverlichting in de Voetbalstraat.
 
Wij hopen dan ook dat het 
gemeentebestuur de nodige 
inspanningen levert en tegen 
het volgende voetbalseizoen de 
nodige maatregelen treft om deze 
verlichting te kunnen plaatsen.
 
Vlaams Belang zal dit zeker op 
de voet volgen. De veiligheid van 
onze jongeren komt hier op de 
eerste plaats.

Vervloet Wim
Gemeenteraadslid

Maandag 2 december 2019 
werd de fietsverbinding tussen de 
Hallebaan en de Moerdreef officieel 
geopend. Een goed initiatief 
deze fietsverbinding, met mooie 
ledverlichting en een mooie brug. 

Maar toch een opmerking:  bij de 
inhuldiging verwachtten wij een 
volledig afgewerkte fietsverbinding! 
Dit wil zeggen, geen uitstekende 
ijzeren profielen naast het fietspad, 
geen beken die na één week al 
inkalven, geen riolen die na 1 
week al bijna dichtslibben! Op de 
gemeenteraad stelden wij daarom 
alvast enkele vragen hierover en 
verwachten wij dat dit zo snel 
mogelijk opgelost zal worden. 

Onze conclusie: Meer doordacht te  
werk gaan, had hier op zijn plaats 

geweest. De afwerking van de 
beek, riool en het pad hadden veel 
beter gekund. Daarnaast stel je pas 
iets open wat volledig afgewerkt 
is. Veiligheid voor onze Mallenaar 
komt ook hier op de eerste plaats!

Vervloet Wim
Gemeenteraadslid

Vlaams Belang Malle gaat voluit 
voor het behoud en waardering van 
onze trage of buurtwegen. 

Trage wegen zijn paden en of 
wegen die bestemd zijn voor niet 
gemotoriseerd verkeer en meestal 
worden gebruikt door fietsers, 
wandelaars en ruiters. Deze zijn 
voornamelijk verbindingswegen 
tussen bepaalde wijken of 
verkaveling, industrie of doorsteken 
naar dorpskernen. 

Het Vlaams Belang wil deze trage 
wegen de (h)erkenning geven 
die ze verdienen en ze voorzien 
van naamborden. Zo passen ze 
in het landelijk karakter van onze 
gemeente Malle en zorgen we 
ervoor dat ze niet verdwijnen door 
de bouwwoede of ontwikkeling van 
nieuwe verkavelingen. 

Deze trage wegen zijn ook van 
belang als ecologische verbinding 
tussen natuurgebieden en als 
veilig alternatief voor verplaatsing 
voor onze jeugd van en naar de 
scholen op het grondgebied van 
onze gemeente. Vaak hebben deze 

paden of wegen historische roots en 
hangt er bij het onstaan ervan een 
heel verhaal aan vast. 

Daarom pleiten wij ook voor  
aansluiting bij 'vzw trage wegen' 
(die in tal van vlaamse gemeente al 
actief is). Jaarlijks brengen zij deze 
onder de aandacht en benadrukken 
ze de waarde ervan. Wat is er 
leuker dan deze te gebruiken voor 
een wandeling met de hond, een rit 
te paard of een fietstocht. U krijgt 
er gratis een geweldig zicht op het 
prachtig landelijk karakter van onze 
gemeente Malle bij.
  

Tom Lauryssen 
Gemeenteraadslid 

Eindelijk 
verlichting

in de voetbalstraat!

Fietsverbinding  Fietsverbinding  
Hallebaan - Moerdreef!Hallebaan - Moerdreef!

TRAGE WEGEN IN TRAGE WEGEN IN 
MALMALLE!LE!



Op 7 januari 2019 werd door onze 
schepen van middenstand via de lo-
kale zender ATV een subsidieregle-
ment aangekondigd voor startende 
handelaars in Malle. Met de hulp 
van een detailhandelscoach werd 
er een plan uitgewerkt. In dit film-
pje werd er gesproken over een een 
aanzienlijk bedrag namelijk max  
€ 5.000 per startende handelaar.
 
Het Vlaams Belang kreeg melding 
van een aantal mensen die hierover 
gingen informeren. Zij bleven in de 
kou staan en krijgen geen deftig 
antwoord op hun vragen. Wij bon-
den de kat de bel aan en gingen 
antwoord halen bij het schepencol-
lege... 

Onze vraag: 
Wat is het aantal handelaars dat 
hier al gebruik van heeft gemaakt 
en welk budget is hier al aan ge-
spendeerd?
Het antwoord hierop:
Er is € 20.000 voorzien in het 

meerjarenplan. Het reglement 
is in voorbereiding en moet nog 
goedgekeurd worden.
 

Met andere woorden: de premie 
bestaat dus (nog) niet! Er heeft nog 
niemand beroep kunnen doen aan-
gezien alles nog in voorbereiding is.
 
Raar want in het nieuwsitem werd 
vermeld dat er een plan uitgewerkt 
was en er sprake was van een subsi-
die van maximum € 5.000 per han-
delaar. Als men nu anderhalf jaar 
later vertelt dat een reglement nog in 
voorbereiding is, op wat baseerde 
men zich dan voor die € 5.000 en 
hoeveel handelaars wil men dan on-
dersteunen?
 
Hier klopt gewoon iets niet! Vlaams 
Belang vraagt meer duidelijkheid 
maar krijgt deze niet!
 
Antwoorden als personeelstekort 
vinden wij een zwak excuus en kan 
op een veel snellere manier opge-

lost worden.Dit hoeft geen anderhalf 
jaar te duren. Daarnaast kom men 
pas naar buiten met een subsidie 
wanneer deze volledig uitgewerkt 
en goedgekeurd is. Aan aankondi-
gingspolitiek heeft niemand iets, en 
al zeker de startende handelaars 
niet.
 
Een hart voor onze handelaars 
 
Vlaams Belang wil onze lokale 
handelaars in tijden van Covid-19 een 
hart onder de riem steken en vraagt 
dan ook dat het schepencollege per 
direct deze subsidie ter beschikking 
stelt  om onze handelaars door deze 
moeilijke periode te loodsen.
 
Wat bedoelen wij hiermee: Een 
financieel duwtje in de rug voor 
elke handelaar die zijn deuren heeft 
moeten sluiten tijdens de corona crisis. 
Echter, vond het schepencollege dit 
maar niks, en gaan ze niet in op 
het voorstel van het Vlaams Belang. 
Ondertussen werd er al € 10.000 
subsidies geschonken aan enkele 
ngo's in Burkina Fasso en Zuid-
Soedan! Begrijpe wie het kan.
 
Toeval of niet werd er één week 
nadat we dit op de gemeenteraad 
brachten een deskundige lokale 
economie aangenomen en werd er 
nogmaals belooft dat de subsidie 
voor startende ondernemers 
klaarstaat. Hopelijk komt deze 
subsidie er nu wel! Wij zullen dit 
alvast met argusogen opvolgen.
 
 

Vervloet Wim
Gemeenteraadslid

Voor Vlaams Belang is het altijd dui-
delijk geweest: Geen windturbines in 
Malle! De gezondheid van de Mal-
lenaar komt voor ons op de eerste 
plaats!
 
Meer nog, zowel lokaal als natio-
naal staat Vlaams Belang op één 
lijn! Tja wij zijn nu éénmaal niet zo 
goed in bochten nemen. Gelukkig 
zijn de overige partijen in Malle het 

hier meeeens, dat op deze plaats 
geen windturbines horen.
 
De actiegroep Windstil heeft meer 
dan 4500 bezwaarschriften kunnen 
verzamelen zelfs in deze moeilijke 
tijden. Dit geeft duidelijk weer dat er 
geen draagvlak is voor deze wind-
turbines in Malle en Zoersel. 
 

Jens Melis, Bestuurslid

GEEN WINDTURBINES IN MALLE! 

Beloofde subsidies blijken lege doos!

Vlaams Belang wil onze lokale handelaars  
een hart onder de riem steken
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Tom Van Grieken
Voorzitter

Tom Van Grieken
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Ons land is verwikkeld in een zeer grote crisis. 
Een dodelijke ziekte heeft alles verlamd. Allicht 
is dit de grootste ramp voor onze gemeenschap 
sinds WOII. Maar nationalisten onderscheiden 
zich in moeilijke tijden. Nu meer dan ooit, 
ben ik trots om Vlaming te zijn. Ik ben trots 
om Vlaming te zijn net als al onze mensen in 
de zorg, bij de politie en brandweer, bij de 
vuilnisophaling, in de supermarkten, in de 
transport enzoverder. En daarom, voor die 
mensen in het bijzonder, zal het Vlaams Belang 
nooit opgeven.

De Belgische regering Wilmès I beweerde klaar 
te zijn voor deze crisis. De afgelopen weken 
en maanden bewees ze maar één ding: dat ze 
niet klaar was. Intussen is de regering ‘Wilmès 
II’ ingezworen. Ze is gebouwd op achterbaks 
gekonkel en heeft cynische zelfbediening als 
doel. De liberalen hebben zoveel mogelijk 
postjes uit de coronabrand gesleept en de PS 
heeft een regering zonder N-VA gekregen. De 
enigen die achterblijven zijn de Vlamingen en 
de meer dan 800.000 kiezers van het Vlaams 
Belang in het bijzonder. Zij kregen zelfs 
geen erkenning van Wilmès, laat staan een 
uitnodiging om geraadpleegd te worden in 
haar ‘superkern’, een zoveelste ondoorzichtig 
orgaan in het ondoorzichtig kluwen dat België 
is.

Maar tussen al het politieke geknoei en 
opportunisme wil ik ook gebruik maken van dit 
blad om al onze mensen, die ondanks moeilijke 
omstandigheden zijn blijven doorwerken, te 

bedanken en een hart onder de riem te steken. 
Uiteraard de dokters en de verpleegkundigen 
in de zorg, maar ook de gezonde jongeren 
die winkelen voor hun grootouders, de 
vuilnismannen die nog steeds het afval komen 
ophalen, de dokwerkers die de bevoorrading 
in stand houden… De lijst is lang. Allemaal 
zijn ze het hart van Vlaanderen. Het Vlaams 
Belang wil ervoor zorgen dat dit onverminderd 
blijft kloppen.

Daarom blijft onze partij niet stilstaan, zeker 
nu. Onze partij was de eerste die aan de kar 
trok voor een doortastend en duidelijk beleid 
tijdens de coronacrisis om onze mensen te 
beschermen en onze partij zal er ook na de 
crisis zijn om onze mensen te beschermen, ook 
tegen gevaren die niet de vorm van een virus 
hebben. Ondanks deze duistere tijden, of in 
feite zelfs dankzij, durf ik vandaag meer dan 
ooit zeggen dat ik trots ben om Vlaming te zijn. 
Dank jullie allen.

TROTS OM 
VLAMING TE ZIJN, 

NU MEER DAN OOIT
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