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informatieblad CD&V jaargang 16 - Januari 19

MALLE
GOED GEZIND 

ONDERWEG

CD&V wenst alle inwoners van Malle dat 2016 een jaar mag zijn waar we 
over 12 maanden met een goed gevoel naar terugblikken !   - Ferd Struyf

Nieuwjaarswensen Ferd

Jammer genoeg hebben wij af-
scheid moeten nemen van Jos 
Keysers geboren op 7 juni 1947 
en overleden op 4 december 
2015. Na de fusie van de ge-
meenten werd hij secretaris van 
de toenmalige CVP-Malle. Na-
dien was hij vele jaren voorzitter 
van onze partij. Veel sterkte aan 
de familie.

AfscheidNieuwjaarszangertjes

Naar jaarlijkse gewoonte ver-
wenden we onze zangertjes 
en begeleiders met een kleine 
Nieuwjaarsattentie om het oude 
jaar uit te wuiven en het nieuwe 
jaar feestelijk in te zetten. Maria 
Lauryssen, Paul Wens en Thierry 
van der Straten.

Wist je dat ...

Er van 1 september 2016, 49 
dubbele lijnbussen niet meer 
door de Slachterijstraat/Hoog-
straatsebaan zullen rijden? Zie 
laatste pagina.
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CD&V-senioren 
De provincie Antwerpen is door CD&V ingedeeld in vijf regio’s. De regio ‘Voor- en Noorderkempen’ is er één van en omvat 
15 gemeenten van Wijnegem over Malle tot Essen. Het doel van deze aparte vereniging voor senioren is om de contacten 
onder senioren te bevorderen. Dat doen we door regelmatig samen te komen om informatie en vorming door te geven aan de 
basis. Deze informatie komt vanuit de provincie en het nationaal bestuur waarin de regiovoorzitter een plaats heeft. Ons doel 
bereiken we door het inrichten van themadagen waarbij alle senioren betrokken worden.  Zo was er een uiteenzetting over 
‘Schenkingsrecht en Successierecht’ door Katrien Schryvers en een themadag over de ‘Taxshift’ door Servais Verherstraeten. 
In het voorjaar organiseren we een debat over ‘Betaalbare Woon-en Zorgcentra’ Binnen CD&V bestaat de vereniging voor 
senioren dit jaar 25 jaar. Dit zal in de zomer passend gevierd worden.

Guy Dens, 
Regiovoorzitter Voor-en Noorderkempen
Secretaris senioren provincie Antwerpen

Wij-momenten
Rode-neuzenactie & een huis voor Nepal
Mensen zijn belangrijk!  2 projecten kregen in 2015 onze speciale aandacht nl. de 
rode-neuzenactie en een huis voor Nepal. Onze acties op de avondmarkt Oost en 
braderij West brachten  414 euro op !!!
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Op 18 en 19 september was de 
officiële opening.  Veel bezoekers 
konden dit mooie, open huis 
bezoeken.  Tijdens de vorige 
legislatuur hebben wij als CD&V 
mee aan de wieg gestaan van het 
concept waarin kinderen centraal 

Huis van het kind Een feestelijk moment voor het 
“Huis van het Kind”.

Voetgangerscirkel

Een samenwerking tussen de adviesraad voor personen met een handicap en de 
seniorenadviesraad leidde tot de opening van de voetgangerscirkel. Ons advies werd 
gunstig onthaald door het schepencollege. Doel was een bewegwijzerde wandelroute 
uitstippelen die mensen er toe zou aanzetten te bewegen, door hen te leiden langs het 
gemeentehuis, winkels, BIB, ….  Maar het belangrijkste is dat we het engagement 
van het gemeentebestuur kregen om de voetpaden op deze route toegankelijk te 
maken en te houden. Een goed voornemen voor 2016, wandelen maar.
Corry De Kort

Maaltijden dienstencentrum De Ring
In de voorbije kerstperiode hebben velen onder ons zich misschien wat eenzaam 
gevoeld. Maar ook buiten de feestdagen moeten we hiervoor aandacht hebben. 
Waarom niet eens een maaltijd nuttigen in het dienstencentrum De Ring? Wist 
je dat je ook eenmaal per week in Westmalle hiervan gebruik kan maken  in het 
Gemeenschapscentrum? Vele vrijwilligers staan er klaar om jullie te bedienen. Meer 
informatie vind je in de “Uit in Malle”.

Corry De Kort en Maria Lauryssen

staan. Het consultatiebureau van 
K&G, Pinkeltje, de Speelbabbel, 
opvoedingspunt, Kraamzorg, Lan-
delijke Kinderopvang vinden hier 
hun plekje. Deze partners gaan 
met en voor de kinderen van Malle 
bouwen aan een mooie toekomst.

Maria Lauryssen, Martine Wilms 
en Ingrid Vrints

Arro
Al jaren staat het project “Herfstzon”, een project “betaalbaar wonen” in Oostmalle, 
op de agenda ter uitvoering. Begin januari 2016 zijn de afbraakwerken gestart.  
Eind 2017 zullen 39 nieuwbouwwoningen in gebruik kunnen genomen worden.  
CD&V lag mee aan de basis van deze plannen omdat betaalbaar wonen voor ons 
een aandachtspunt is en blijft ! Geïnteresseerden kunnen zich verder informeren via 
de website  www.arroantwerpen.be of bellen naar het nummer 03/663.77.20.
Wim Jordens
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
in onze gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
 

Uw lokale contactpersoon:
Paul Wens 
(p.wens@floren.be) 
www.malle.cdenv.be

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

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/mijncdenv Ve
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AANLEG NIEUW FIETSPAD ANTWERPSESTEENWEG WESTMALLE TOT 
ST. ANTONIUS-ZOERSEL
Dit jaar wordt er gestart met de onteigeningen voor de veilige fietspaden langs de Antwerpsesteenweg tussen Westmalle en Sint-
Antonius-Zoersel. In 2017 zal men dan beginnen met de uitvoering.

WIST JE DAT ...
• Ingrid Vrints, samen met iemand die  
politiek neutraal is, al maanden haar schou-
ders zet onder het project “ Veiligheid rond 
de schoolomgeving Smekenstraat/Hoogs-
traatsebaan/Slachterijstraat? Beiden heb-
ben bij de verantwoordelijken van DE LIJN 
en AWV (Agentschap Wegen en Verkeer)  het                        
dossier toegelicht en verdedigd, net of  
het hun “eindwerk” was en hopen dat er 
snel resultaten komen in het belang van de 
zwakke weggebruikers! 
• er 583 gemotoriseerde  voertuigen door de 
Slachterijstraat rijden tijdens de ochtend-
spits?
• ... 1 kind dat 10 jaar naar de school stapt 
of fietst,  3 660 keer als “verkeersbelemme-
rend element” wordt gebruikt in de Slach-
terijstraat? Reken maar uit hoeveel kinderen 
en ouders hier elke dag passeren!
• tijdens de ochtendspits, 282 fietsers 

en  29 voetgangers de Slachterijstraat  
gebruiken?
• we meer fietsers willen zien als er aan 
beide kanten in de Slachterijstraat een fiets-
pad komt?
• we dit enorm gepromoot, gemotiveerd en 
gedocumenteerd hebben bij de schepen 
van Mobiliteit?
• het wel even geduurd heeft voor er een sa-
menwerking met de gemeente is gekomen?
• er nog een snelheidsremmer moet komen 
in de Slachterijstraat ter hoogte van de Zijl-
hoven?
• na onze klacht bij De Lijn over de gepar-
keerde bussen, deze bussen op 3 dagen 
tijd niet meer mochten parkeren in de  
Slachterijstraat? 
• er 1 065 bewegingen gebeuren tijdens 
de ochtendspits over het zebrapad aan de       
Hoogstraatsebaan 57/Smekenstraat?
• intussen de verkeersborden A23  (plaats 
waar er veel kinderen komen) zijn geplaatst?

Ingrid Vrints

LID WORDEN

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 vindt u op www.malle.cdenv.be of http://facebook.com/cdenvmalle !

• de gaten in het fietspad  tijdelijk zijn op-
gevuld?
• er dagelijks te veel lege bussen onnodig 
de Slachterijstraat passeren?
• De Lijn op onze vraag is ingegaan om de 
route aan te passen?
• wegens organisatorische redenen van 
De Lijn en de school dit vanaf 1 september 
2016 ingaat?
• hierdoor  49 bussen per week minder 
langs deze route passeren? De fietsers en 
voetgangers zullen heel blij zijn met deze 
verhoogde veiligheid!
• we, zoals iedereen, graag een pluim krij-
gen, maar veel liever pluimpjes uitdelen aan 
kinderen en ouders die een fluovestje dra-
gen?
• iedereen een steentje moet bijdragen voor 
een veiliger verkeer?
• CD&V in 2016 hiervoor verder actie blijft 
voeren!


