
...is een leuke bende, een goeie mix tussen 
vrouwen en mannen, tussen jong en iets 
minder jong. Samen organiseren we 
informatieavonden, doen we leuke 
activiteiten en luisteren we naar de 
Mallenaren . Dat met 
 één doel voor ogen: het nòg aangenamer 
maken in Malle om te werken, wonen en 
leven.
2016 ligt ondertussen al even achter ons en 
samen met jullie kijken we vooruit naar 
2017. Wil je ons ondersteunen? Dan kan op 
verschillende manieren. Of wil je gewoon iets 
kwijt? We luisteren graag naar jouw vragen en 
bezorgdheden. 

Ook jongeren met een gezonde interesse in 
politiek die hun steentje willen bijdragen, zijn 
steeds welkom bij ons. 
Lid worden? Je kan ook lid worden. Als lid van 
CD&V 
Malle bevestigt u uw vertrouwen in onze 
partij. Interesse ? Neem dan vrijblijvend 
contact op met Martine Wilms (zie  hiernaast). 
Via onze facebookpagina en website blijft u 
op de hoogte van onze inspanningen, 
activiteiten en inzet voor elke inwoner van 
Malle. 
Tot snel in Malle?

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon: Martine Wilms 
GSM 0472 48 12 99 martinewilms@msn.com 
www.malle.cdenv.be
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/
cdenvmalle

in Malle
malle.cdenv.be
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Bij het begin van 2017 onthouden wij 
van het oude jaar alleen de goede 
dingen om met veel goesting aan het 
nieuwe jaar te beginnen!

WIJ wensen iedereen warmte, een 
goede gezondheid en geluk en  hopen 
dat WIJ, verbonden met alle 
Mallenaren, kunnen genieten van wat 
2017 ons zal brengen.
Ferd Struyf

Wat als er een fietspad zou zijn 
in de Slachterijstraat...

de verkeersveiligheid in de straat een 
stuk verbeterd zou worden?
…er VEEL meer kinderen/volwassenen 
met de fiets of te voet naar de school 
zullen gaan?
…heel wat kinderen en ouders heel blij 
zouden zijn?
…dit iedereen ten goede komt: 
kinderen, ouders, scholen, 
automobilisten?

CD&V MALLE...



...WIJ eindelijk slapende honden 
hebben wakker gemaakt               
(zie filmpje op facebook.com/
cdenvmalle        van 3/11/2016) 

Verkeersveiligheid in Malle

                 Een belangrijk item voor CD&V!

CD&V zoekt 
oplossingen!

Door een goede communicatie tussen de 
buurt, De Ideale Woning en CD&V hebben 
wij ervoor gezorgd dat het slib snel werd 
weggevoerd. Maar daar stopte het niet 
voor ons. Ondertussen hebben we ook al 
een vergadering achter de rug met De 
Ideale Woning en de buurt om de verdere 
uitwerking van het groenplantsoen te 
bekijken. 

Verkeerssituatie Slachterijstraat
Wist je dat…

… vanaf 1 september 2016 effectief de 51 
bussen niet meer passeren door de 
Slachterijstraat?
… WIJ daar heel fier op zijn?
… de voorrangsregel geldt aan de 
Zijlhoven in de Slachterijstraat?
…  je daar best je snelheid vertraagt?
… er nog steeds te hard wordt gereden in 
de Slachterijstraat?
… de zwakke weggebruikers zich daar heel 
onveilig voelen?
… het gemeentebestuur niet wil ingaan op 
onze voorstellen?
… WIJ blijven aandringen op snelheid-
remmende maatregelen en een fiets/
voetpad?

Verkeerssituatie Sint-Jozeflei 
Wist je dat …
 
… er op het nippertje een ongeluk is 
vermeden in de ST. Jozeflei met een kindje 
en een autobus?

…  door een zeer vlotte samenwerking met 
een buurtbewoonster en CD&V er heel wat 
gecommuniceerd is met de gemeente?

… er eindelijk een oplossing is gekomen 
door een fietspad door te trekken aan het 
groen plantsoen over de Sint-
Martinuskerk?

... er nog meerdere verbeteringen zouden 
moeten aangebracht worden in de buurt 
van verschillende scholen?

CD&V Malle steunt Zonnekamp! 

Zonnekamp bezorgt elk jaar tientallen 
jongeren met een fysieke en/of mentale 
beperking een superleuke zomervakantie. 
In de zomermaanden organiseren zij een 
zomerkamp waar de jongeren volop 
genieten. CD&V steunde VZW Zonnekamp 
dan ook met volle overtuiging! 

Naar jaarlijkse gewoonte  stond  CD&V Malle 
op de avondmarkt in Oostmalle en de 
braderij in Westmalle waar we 375 euro 
inzamelden. 

Tien dagen worden ze verwend, geanimeerd 
en verzorgd door 50 vrijwilligers. Op hun 
bezoekdag hebben we de cheque 
overhandigd. 

Omdat we hun initiatief zo waardeerden, 
nomineerden we hen ook voor de actie van 
CD&V Nationaal. Ze werden de gelukkige 
winnaars van een weekendje Centerparcs. 
CD&V nationaal drukte ook hun waardering 
uit voor de jarenlange belangeloze inzet 
voor mensen met een beperking!

 zie foto's achteraan

Kerkhoven Oostmalle en Westmalle!

Een onderhouden kerkhof waar inwoners in 
alle rust hun overleden familie en vrienden 
kunnen bezoeken. Tot voor kort   was    dit 
niet zo in Malle,  tot CD&V Malle daar      
verandering   i n  bracht.

Op de gemeenteraad van september 2016 
vroegen we het schepencollege naar de 
toestand van het oude kerkhof in Westmalle. 
Ondertussen werden de kerkhoven 
aangepakt. 

Het schepencollege beloofde het oude 
kerkhof in Westmalle op de planning te 
zetten voor 2017. Wij zijn blij met de werken 
die reeds uitgevoerd werden en  kijken         
uit naar de werken die in 2017 zullen 
uitgevoerd worden.

“Iedereen heeft graag dat begraafplaatsen 
er netjes uit zien. Nabestaanden 
onderhouden ze  en verwachten dat ook van 
het gemeentebestuur" aldus Paul Wens 
raadslid voor CD&V Malle. 

Proficiat aan onze 100 
jarige CD&V lid

Mevrouw barones Michel Van der 
Straten-Waillet werd op 17 januari 100 
jaar. Op zondag 15 januari vierden zij, 
haar familie en de parochie dit in een 
mooie kerkdienst. Tijdens al die jaren 
was mevrouw actief in verschillende 
verenigingen. Vele mochten dit 
ervaren. CD&V wenst haar proficiat en 
wenst haar nog vele jaren in goede 
gezondheid.

                                                            WIJ zijn boos!  Paul Wens, Thierry van der Straten-Waillet, Ingrid Vrints, Martine Wilms

PASTOOR VAN LOENHOUTLAAN
Efficiënte communicatie zorgde voor een snelle oplossing! 
In de Pastoor van Loenhoutlaan bouwde sociale woonmaatschappij De Ideale Woning 
enkele jaren geleden woonblokken. Een leuke, jonge buurt met veel sociaal contact. Enkele 
vrachtwagens stortten er vorig jaar slib en ontsierden de omgeving. Dit bracht ook stank, 
onveiligheid en andere ongemakken met zich mee. 
Ingrid Vrints, Paul Wens en Thierry van der Straten-Waillet
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