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Met deze uitgave tonen wij aan dat CD&V Malle een partij is met een hart 
voor anderen en aandacht voor sociale noden. Samen met alle inwoners 
van Malle kijken wij uit naar de lente en het lengen van de dagen 
waardoor er weer meer kansen komen om elkaar te ontmoeten.

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

BETAALBAAR WONEN
SITE HERFSTZON

SCHOOLOMGEVING 
SMEKENSTRAAT



BETAALBAAR 
WONEN
SITE 
HERFSTZON
ARRO heeft ondertussen de 
bouwvergunning voor dit 
project ontvangen en de 
aanbestedingsprocedure werd 
gestart.

Wat planning betreft zullen eerst de be-
staande gebouwen afgebroken worden, 
hierna zal de onder- fundering van de 
wegenis aangebracht worden om het 
terrein berijdbaar te maken. Vervolgens 
start het optrekken van de gebouwen.
Tenslotte zal de wegenis zijn toplaag 
krijgen. Het geheel der bouwwerken zal 
ongeveer een tweetal jaren in beslag ne-
men.
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Het schepencollege besliste om de straat 
door te knippen ter hoogte van de Oude 
Meirstraat.
Dit stuitte op protest van de buurtbe-
woners. Tesamen met andere opposi-
tiepartijen klaagden we dit aan op de 
gemeenteraad. Uiteindelijk stemde het 
gemeentebestuur in met de organisatie 
van een nieuwe enquête. 
Jammer genoeg heeft het college van 
burgemeester en schepenen met de uit-
slag van deze enquête niks gedaan. Ze 
bleven ontzettend vaag over de uitslag 

van deze enquête, legden het resultaat 
naast zich neer en behielden hun oor-
spronkelijke beslissing. De voornaamste 
reden zou zijn dat bij wijziging van de 
plannen de werken minstens 2 jaar uit-
gesteld zouden worden. De toekomst 
zal uitwijzen of  deze nieuwe verkeerssi-
tuatie de beoogde doelstellingen bereikt.
Op vlak van communicatie was dit dos-
sier absoluut ondermaats. Net zoals de 
buurtbewoners werd de oppositie maar 
al te vaak met een kluitje in het riet ge-
stuurd.

VERKEERSSITUATIE 
ONZE-LIEVE-VROUWESTRAAT

In het kader van de weg- en rioleringswerken in deze 
straat werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de 
verkeerssituatie in deze omgeving te evalueren in functie van 
de veiligheid.

De campagne “Met Belgerinkel naar de 
Winkel” is een initiatief  van Bond Beter 
Leefmilieu Vlaanderen. Ook Malle doe 
dit jaar terug mee!!
Vorige jaar werden er 12 540 loten in 
Malle gegeven aan allen die met de fiets 
of  te voet naar de winkel gingen bij één 
van de deelnemende handelaars. Dat is 
een hele prestatie. Voor dit jaar hopen 
we stilletjes op een beter resultaat.
CD&V Malle doet  alvast mee, u toch 
ook?
De campagne loopt van 25 april tot 30 
mei. Meer info vindt je de loop van april 
bij de deelnemende handelaars.

BELGERINKEL 
NAAR DE 
WINKEL
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CD&V Malle vindt een degelijke 
huisvesting voor elke inwoner 
belangrijk.

Tijdens de vorige legislatuur, waarin 
CD&V Malle mee bestuurde, werd de 

aanzet gegeven tot de bouw van sociale 
huurwoningen aan De Notelaar. Hier-
voor ging de gemeente in zee met De 
Ideale Woning. De hogere overheid had 
bovendien per gemeente normen opge-
legd op vlak van sociale woningbouw.

Met de realisatie van dit project voldoet 
de gemeente Malle ruimschoots aan de 
gestelde normen. Wij zijn terecht fier 
dat de huidige meerderheid kan pron-
ken met dit resultaat. Ongetwijfeld heeft 
u dit recent kunnen lezen in de pers.

VERKEERSSITUATIE 
ONZE-LIEVE-VROUWESTRAAT

De chaos van de eerste schooldag was 
wellicht niet volledig te vermijden. Een 
nieuwe verkeerssituatie vergt immers 
van éénieder de nodige flexibiliteit.
CD&V Malle had de meerderheid noch-
tans tijdig gewezen op enkele pijnpun-
ten.
Ondertussen hebben wij mogen vast-
stellen dat de verkeerssituatie al een stuk 
verbeterd is, zoals bvb de oversteek-
plaats aan de Hoogstraatsebaan.
CD&V Malle heeft echter nog verschil-
lende andere suggesties gedaan waar de 
meerderheid nauwelijks iets mee gedaan 
heeft, zoals ondermeer degelijke signali-
satie, uitbreiding zone 30, fietssuggestie-
stroken in de Slachterijstraat.

In het kader van deze problematiek wil-
len we nog eens onze waardering uit-
drukken voor alle gemachtigde opzich-

ters die dagelijks, in weer en wind, onze 
schoolgaande jeugd extra veiligheid bie-
den.

SOCIALE WONINGEN   
DE NOTELAAR

SCHOOLOMGEVING SMEKENSTRAAT

STEUN AAN VZW FEESTVARKEN
Na afloop van de gemeenteraad van januari organiseerde het gemeentepersoneel een verkoop per opbod van de 
laatste personeelskalender. We trokken hierbij aan het kortste  eind. Desondanks deden wij een mooie bijdrage 
aan dit prachtige initiatief. www.feestvarkenvzw.be
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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  
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/ lid-worden

Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/cdenv

COLOFON

 WWW.CDENV.BE

OUDJAAR
Naar jaarlijkse gewoonte trakteerde 
CD&V Malle de nieuwjaarszangers op 
een cadeautje. De volwassenen konden 
genieten van een hartverwarmend bor-
reltje.

LEDENWERVING
Als lid van CD&V Malle bevestigt u uw 
vertrouwen in onze partij. Interesse?
Neem dan contact op met Martine 
Wilms (GSM 0472 48 12 99) of  één 
van onze andere bestuursleden.
Heb je ook iets te melden wat al lang 
niet opgelost is in Malle? Aarzel niet 
om één van onze bestuursleden te 
contacteren.
Meer informatie vind u op
 www.malle.cdenv.be of  
http://facebook.com/cdenvmalle

PAUL & MARTINE 
Omdat Zofia Mezeyova niet langer in 
onze gemeente woont, heeft zij haar 
mandaat als gemeenteraadslid neerge-
legd.
Paul Wens legde op zijn beurt de eed af  
als gemeenteraadslid op 31 maart 2014.
Martine Wilms zetelt sinds 2 september 
2014 in de OCMW-raad.

Daar waar andere partijen slechts in verkiezingstijd activiteiten organiseren,  
gaat CD&V Malle trouw door met haar vaste terugkerende initiatieven!

HOGER LAGER 
Tijdens de avondmarkt in Oost en de braderij in West hebben heel wat bezoekers 
het HOGER-LAGER spel gespeeld in het CD&V-tentje. Dankzij de steun van alle 
deelnemers is de opbrengst van dit spel verdeeld over 2 projecten.
Anouk Vervecken overhandigde in Togo een voedingspakket. De bewoners en be-
geleiders van Huize Walden kregen een zwemabonnement.


