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Voorwoord 
Met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in het vooruitzicht presenteren wij 
u ons programma. Dit programma is het resultaat van 

» ontelbare uren vergaderen; 
» brainstormsessies met actieve mensen in onze gemeente, doch politiek ongebonden; 
» het burgemeesterspel tijdens avondmarkt en braderij; 
» het analyseren van diverse memoranda (senioren, cultuurraad, toerisme, land van 

playsantië, Natuurpunt, armoede…); 
» schrijven, herschrijven en corrigeren. 

  
Met de lancering van dit programma start dan ook onze kiescampagne. 
  
Als lijsttrekker zal ik er persoonlijk op toezien dat deze campagne in een positieve sfeer 
verloopt. Wij voeren geen campagne tegen wie dan ook en zullen uitgaan van onze eigen 
sterkte. De basis van onze kiescampagne is dit programma. Hoewel het programma in zijn 
geheel belangrijk is, licht ik toch graag 3 speerpunten toe: 

1. Gezond leven: gaat over mobiliteit (met focus op Koning Fiets), gezondheid en zorg, 
natuur & klimaat; 

2. Goed leven: gaat over de basisbehoefte van mensen: wonen, zich veilig voelen, 
werken, opleiding en onderwijs; 

3. Samen leven: gaat over ontmoetingen tussen mensen (sport, jeugd, cultuur, …). 
  
Wij rekenen uiteraard op de steun van de kiezers om dit programma te kunnen uitvoeren. 
  
Indien u vragen heeft over dit programma, aarzel dan niet ons te contacteren. 
 
 
 
Wim Jordens, lijsttrekker CD&V Malle 
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1. Jeugdbeleid 
Malle kent een bruisend jeugdverenigingsleven gebaseerd op de vrijwillige  inzet van vele 

jonge mensen. Deze inzet verdient veel waardering, omdat jeugdverenigingen en 

jeugdontmoetingsplekken bij uitstek jongeren ertoe aanzetten hun talenten te ontplooien 

en ter beschikking te stellen van de groep waarin ze actief zijn. CD&V wil dergelijke 

initiatieven dan ook sterk steunen in haar jeugdbeleid, zonder daarbij zelf te sturend op te 

treden. Bijv. het ondersteunen van het kampvervoer, zoals materialen, reiskoffers, … van de 

verschillende jeugdbewegingen, willen we graag blijven behouden. 

1.1. Jeugdraad 

Een belangrijk adviesorgaan inzake jeugdbeleid is de Jeugdraad. Hierin zetelen de schepen 

van Jeugd, het bestuur van de Jeugdraad en afgevaardigden van de talrijke jeugdbewegingen 

en jeugdclubs. Inspraak van en dialoog met de jongeren blijft een belangrijk aandachtspunt. 

In grotere dossiers, zoals PPS West, is hun mening en advies van essentieel belang. 

  



 

Verkiezingsprogramma 2018 | CD&V Malle  5 

1.2. PPS West 

Naar analogie met PPS Oost, streeft CD&V naar een totstandkoming van PPS West. In dit 

complex kunnen de jeugdlokalen van de verschillende jeugdbewegingen worden 

ondergebracht. Eerst dienen de jeugdlokalen in kaart gebracht en grondig geëvalueerd te 

worden. Als blijkt dat deze niet in PPS West worden ondergebracht, moet de gemeente op 

zoek naar een waardige alternatieve locatie. 

1.3. Speelpleintjes 

CD&V juicht initiatieven toe die jongeren samenbrengen en in de buitenlucht laten spelen. 

Yannis Leirs bracht de 18 speelpleintjes in onze gemeente reeds in kaart. Ook evalueerde hij 

ze op basis van twee criteria: zichtbaarheid en netheid. De resultaten kan u lezen via de link 

in de voetnoot1. Op deze speelpleintjes kan de jeugd ten volle buiten spelen. In de mate van 

het mogelijke willen we op elk speelpleintje een sportieve inslag, waardoor spel en sport 

hand in hand gaan. Voorbeelden hiervan zijn het BMX-parcours, basketbalpalen, 

voetbaldoelen, … Opdat de jeugd(-bewegingen) en ouders met kinderen de weg naar deze 

speelpleinen sneller vinden, wil CD&V de trage verbindingswegen er naartoe in kaart 

brengen en ook een ‘straatnaam’ geven. Zo maken we gebruik van het STOP-principe (STOP 

= eerst stappen, dan trappen, dan openbaar vervoer en pas daarna personenvervoer). Het in 

kaart brengen van de trage verbindingswegen is echter niet voldoende. Speelpleinen zelf 

dienen ook steeds ordelijk te zijn. De vuilbakken moeten vaker geledigd worden, zodat we 

properder pleintjes krijgen. 

  

                                                      

1
 https://malle.cdenv.be/storage/local/malle/evaluatie-speelpleintjes-malle.pdf  

https://malle.cdenv.be/storage/local/malle/evaluatie-speelpleintjes-malle.pdf
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1.4. Inclusieve speelpleinwerking 

De mogelijkheid van ‘inclusieve speelpleinwerking’ wil CD&V onderzoeken. Dit is een 

speelpleinwerking die ook openstaat voor kinderen met een beperking. Onderzoek wijst uit 

dat er weinig tot geen pestgedrag onder de jongeren is en dat de kinderen zonder beperking 

zich over de kinderen met een beperking ontfermen. Initiatieven zoals ‘De Speelplaneet’, 

‘Sport It’ en ‘Play & Sport’ kunnen hierin belangrijke partners zijn. Vorming van de 

animatoren en speciale accommodatie zijn noodzakelijk om dit te realiseren. 

1.5. Speelstraten 

Een ander initiatief is de ‘speelstraat’. Zulke straten vinden we gedurende de hele 

zomervakantie op allerlei plekken doorheen Malle. Autoloze straten waar kinderen zonder 

zorgen samen kunnen spelen, waar ouders en grootouders een praatje kunnen slaan met de 

andere buurtbewoners … dat is het WIJ-verhaal omgezet in de praktijk. Daarom blijven we 

dit ten volle ondersteunen. 

 

 

Concrete actiepunten: 

» Aangepaste jeugdlokalen in West 

» Aandacht voor picknickbanken op de speelpleintjes 

» Kindvriendelijke toiletten in openbare gebouwen 

» Kleine speeltoestellen aan Finse piste (WZC ter Bleeke)  
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2. Uitgaan in Malle 
Malle is een dorp waar de jeugd veel mogelijkheden heeft om in de eigen omgeving uit te 

gaan. Denk maar aan de twee jeugdhuizen, de verschillende cafés en danscafés. Ook 

(tent)fuiven komen regelmatig voor in onze gemeente. In overleg met alle betrokken 

partijen willen wij erop toezien dat dit op een veilige manier kan gebeuren met zo weinig 

mogelijk overlast voor de omgeving. De jeugd moet mogelijkheden blijven hebben om zich in 

eigen dorp te ontspannen en uit te gaan. 

We willen erop toezien dat er geen “paraplupolitiek” wordt gevoerd, maar dat er een 

“hands-onmentaliteit” gecreëerd wordt door alle betrokken partijen (café-eigenaars, politie, 

gemeente, nachtwinkels, omwonenden, ...). Als er kort op de bal wordt gespeeld bij 

problemen, kunnen er veel incidenten vermeden worden in de (nabije) toekomst. De 

overlast kan beperkt worden door op regelmatige basis overleg te plegen met de betrokken 

partijen en door ingrepen die een vlotte samenwerking mogelijk maken: 

» Politie: een gestructureerd toezicht moet mogelijk zijn. Een vlotte samenwerking is 
een must; 

» Gemeente: ook in het weekend moet de uitgaansbuurt/winkelstraat opgekuist 
worden  (liefst voor de winkels open gaan ’s morgens); 

» Cafés: mogelijkheid bekijken tot het integreren van een duidelijk en kwalitatief 
camerabewakingssysteem. Dit om de politie bij te staan in mogelijke discussies. De 
café-eigenaars moeten ook de mogelijkheid krijgen om officiële privéfirma’s in te 
schakelen voor de bewaking van de gemeenschappelijke omgeving; 

» Nachtwinkels: de eigenaars van deze winkels moeten zich meer inleven in de 
omgeving waar de winkel zich bevindt en de problematiek daaromtrent. Ze worden 
verwacht de overlast mee aan te pakken door allerlei ingrepen (afval wegdoen van 
de openbare ruimte, lawaaihinder beperken door de klanten te sensibiliseren, ...); 

» Omwonenden: de buurtgemeenschap heeft dikwijls het beste zicht op wat er leeft in 
hun eigen leefomgeving. Deze mensen mogen we niet vergeten te betrekken in de 
samenwerking. 
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3. Seniorenbeleid 
De groep van de 65-plussers in Malle groeit gestaag.  Meer dan 2500 inwoners zijn ouder 

dan 65 jaar. Het spreekt vanzelf dat CD&V zich voor deze groep verder blijft inzetten oa door 

het behouden van een schepen voor seniorenbeleid. Het memorandum van de Seniorenraad 

Malle haalt enkele belangrijke punten aan die wij ten volle kunnen ondersteunen. Bv. 

Uitbreiden van de diensten Handicar en Minder Mobiele Centrale. 

3.1. Wonen 

CD&V wil aangepaste woonvormen stimuleren om ouderen langer in staat te stellen in hun 

vertrouwde omgeving te kunnen leven. Wij willen een actievere rol voor het wooninfopunt 

bij het zoeken naar oplossingen bij woningaanpassingen. 

3.2. Dienstencentrum ‘De Ring’ 

Het lokaal dienstencentrum De Ring met cafetaria, het Forum, zien wij als een 

ontmoetingsplaats en draaischijf van allerlei activiteiten. Daarom vindt CD&V het belangrijk 

om de weg ernaartoe nog meer kenbaar te maken via verenigingen.  

3.3. Gezondheidsbeleid 

We wensen een bijzondere aandacht voor senioren in het kader van het gemeentelijk 

gezondheidsbeleid. 

3.4. Seniorenraad 

Via de seniorenraad blijft inspraak van en dialoog met de ouderen een belangrijk 

aandachtspunt. We ijveren ook voor een schepen van Seniorenbeleid. Deze persoon 

coördineert het beleid en krijgt advies van de seniorenraad.  
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4. Sportbeleid 
Als we de Mallenaren willen aanzetten tot sporten, moeten er voldoende en vlot te bereiken 

sportfaciliteiten in onze gemeente aanwezig zijn. Dit bevordert hun gezondheid en de 

uitbouw van hun sociale leven. Samen sporten zorgt er immers voor dat men gemakkelijker 

contacten legt. Het sportbeleid is een langetermijnaangelegenheid die we bepalen in overleg 

met de lokale sportverenigingen. 

4.1. Sportraad 

Overleg met de sportverenigingen gebeurt onder andere in de Sportraad. CD&V staat voor 

een goed functionerende en evenwichtig samengestelde Sportraad. Via dialoog willen we de 

wensen, noden en tekortkomingen van de sportverenigingen in kaart brengen, alsook een 

efficiënte en doeltreffende aanpak hiervan. 

4.2. Sporthal Berckhoven 

De gemeentelijke sporthal Berckhoven bevindt zich momenteel in de Berckhovenstraat. In 

het kader van PPS West willen we nagaan of de sporthal in dit project kan worden 

geïntegreerd. Zo niet, dan heeft de gemeente tot taak een volwaardig alternatief te zoeken. 
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4.3. Sport voor allen 

‘Mens sana in corpore sano’ of wel ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ ondersteunt 

ons motto ‘sport voor allen’ . CD&V wil iedereen, zowel jong als iets minder jong, aan het 

bewegen krijgen. Niet-georganiseerde sporters willen we ondersteunen om hun weg naar 

publieke sportinfrastructuur en activiteiten te vinden. Voorbeelden hiervan zijn: 

mountainbike parcours, de Finse piste achter WZC ter Bleeke en aan het Torenhof en de fit-

o-meter aan het Provinciaal Vormingscentrum. 

4.4. Fietstocht verbroederingsgemeentes 

De fietstochten naar de verbroederingsgemeenten zijn niet meer actief. Graag willen we 

deze nieuw leven inblazen en blijvend ondersteunen. 

4.5. G-sport 

Ook de G-sport verdient onze aandacht. CD&V wil net zoals G-sport Vlaanderen personen 

met een beperking meer aan het sporten zetten. Want iedereen moet kunnen sporten. Een 

belangrijke manier om dit te realiseren is het integreren van G-sport-wedstrijden bij de 

bestaande sportwedstrijden in Malle. Wij denken hier bijv. aan de cyclocross en de ’10 Miles 

van Malle’. 

 

Concrete actiepunten: 

» Verbroederingfietstochten nieuw leven inblazen 

» Integratie G-sportwedstrijden in bestaande wedstrijden 
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5. Vrije tijd – verenigingen – 
toerisme – cultuur 

Malle leeft en kan hierbij rekenen op een gevarieerd aanbod aan socio-culturele 

verenigingen en activiteiten, waarbinnen vele vrijwilligers zich engageren. 

5.1. Gebuurten 

Voor CD&V ligt de nadruk op de verschillende gebuurten. Buurten stimuleren het sociale 

contact en willen mensen uit de eenzaamheid helpen. We zien dat de gebuurten in onze 

gemeente reeds sterk verankerd zijn. CD&V wil de verdere uitbouw ondersteunen en 

stimuleren. Gebuurten kunnen we op verschillende manieren ondersteunen. Enerzijds is er 

de logistieke steun (allerhande materialen) en anderzijds is er financiële steun. 

5.2. Gemeentelijke uitleendienst 

Als Mallenaren een evenement willen organiseren, kunnen ze hiervoor steeds rekenen op 

steun van de gemeente. CD&V streeft naar een vereenvoudigde administratieve aanvraag. 

Te vaak worden evenementen niet georganiseerd door de berg administratieve 

verplichtingen die erbij komen kijken. CD&V wil een duidelijke online catalogus van de 

gemeentelijke uitleendienst, hierbij wordt gedacht aan een digitaal fotografisch overzicht 

van het uit te lenen materiaal. De uitleendienst beschikt reeds over een aantal tenten in 
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twee verschillende formaten. Graag zien wij hier de toevoeging van een tent die qua formaat 

tussen de bestaande groottes valt. Ook de aanschaf van extra herbruikbare drinkbekers is 

nodig, aangezien het gebruik van wegwerpbekers in de toekomst niet meer toegelaten is. 

5.3. Jeugdcomplex Oostmalle 

De ‘Kelder’, de polyvalente zaal onder het jeugdcomplex, is een vrij kille ruimte. Het is 

wenselijk om hier een aantal materialen te voorzien, zodat de ruimte vrij snel kan 

omgebouwd worden in een gezellige locatie. Zo denken we aan bloempotten, sfeerlicht, 

gordijnen en doeken om de kille muren te camoufleren. 

5.4. Renteloze lening of erfpacht 

Tevens willen we dat de gemeente verenigingen kan ondersteunen door het aanbieden van 

een renteloze lening of erfpacht. Natuurlijk zijn hier duidelijke afspraken met de 

desbetreffende vereniging noodzakelijk. 

5.5. Cursussen 

De Malse verenigingen krijgen door de gemeente allerhande cursussen aangeboden. Denk 

hierbij aan een cursus EHBO, gemachtigd opzichter en brand blussen. CD&V moedigt de 

deelname aan deze cursussen sterk aan.  
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5.6. VZW Domein de Renesse 

De werking van VZW Domein De Renesse krijgt onze volle aandacht en respect. Het park als 

oase van rust en groen vormt een absolute meerwaarde voor onze gemeente. Op 11 mei 

2018 sloot de gemeente Malle een nieuwe concessie af met VZW Domein De Renesse voor 

het beheer van het kasteeldomein. De nieuwe overeenkomst loopt tot 31 december 2045. 

Bij het bestuur en de vrijwilligers van de VZW is het domein in goede handen. Als CD&V 

wensen wij de werking hiervan ten volle te ondersteunen. 

5.7. Vrijwilligers 

De talrijke vrijwilligers in de verschillende organisaties van de gemeente zijn een onmisbare 

schakel in onze gemeenschap. CD&V hecht groot belang aan de goede omkadering door bijv. 

info over verzekering, over hoe grenzen bewaken en aangepaste bijscholingen. 

5.8. Toerisme in Malle 

De initiatieven van onze dienst toerisme verdienen onze volle ondersteuning. Denken we 

maar aan: huifkartochten, culinaire fietstochten, het Mals mandje, de molen en de 

kapelletjestocht. 
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5.9. Cultuur 

Het nieuwe Cultureel Centrum te Westmalle zal een onderkomen krijgen in PPS West. De 

bedoeling van dit Cultureel Centrum is mensen in contact te brengen met kunst en cultuur. 

Een absolute topprioriteit van PPS West is een nieuwe en toegankelijke bibliotheek. 

Inmiddels is PPS Oost vrijwel geheel afgerond en kunnen we hier de nodige lessen uit 

trekken. Onder de noemer ‘cultuur’ neemt de Heemkundige Kring een aparte plaats in de 

geschiedenis van onze gemeente in. Zo zullen we ook in de toekomst met de nodige 

belangstelling kunnen terugblikken op ons verleden. Ook hier werkt CD&V graag aan mee. 

Voor ons blijft de oude pastorij de ideale plek voor de organisatie van allerhande 

tentoonstellingen en evenementen. De vele zangkoren en muziekverenigingen dragen op 

hun eigen manier bij aan het culturele leven en dienen over goede repetitieruimte te 

beschikken. 

 

 

Concrete actiepunten: 

» Aanschaf middelgrote tent 

» Fotocatalogus van het uitleenmateriaal opmaken 

» Nieuw(e) cultureel centrum en bibliotheek 

» Raamfolie voor cafetaria De Notelaar 
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6. Betere kansen voor iedereen 
6.1. Zorgvriendelijke gemeente 

CD&V streeft naar een zorgvriendelijke gemeente door mensen te sensibiliseren voor 

welzijn. Bijv. Aandacht vragen voor de buren. Wij willen samenwerken met de verschillende 

zorgverlenende organisaties in onze gemeente  en zo krachten bundelen. Belangrijk is dat 

we de zorgbehoeften kort opvolgen en de eventuele tekorten zelf invullen. CD&V wil door 

het verbeteren van sociale contacten trachten vereenzaming tegen te gaan. We denken bijv. 

aan het oprichten van een huisbezoekenteam, zorg voor je gebuur aanmoedigen en 

toegankelijke voetpaden. Er zou een informeel punt voor thuiszorgdiensten moeten komen. 

Hier kunnen medewerkers van diverse diensten nog sneller noden bespreken en eventueel 

oplossen. 

6.2. Dienstencentrum ‘De Ring’ 

Het lokale dienstencentrum ‘De Ring’ met cafetaria en het Forum zien wij als een 

ontmoetingsplaats en draaischijf van allerlei activiteiten. Daarom vindt CD&V het belangrijk 

om de weg ernaartoe nog meer kenbaar te maken via verenigingen. 
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6.3. Zorgloket 

Ook willen wij het “zorgloket” in het sociaal huis verder uitbouwen, waar iedere inwoner van 

Malle  met een zorgvraag terechtkan. Onder andere informeren en toekennen van rechten, 

info over het verkrijgen van hulpverlening, woningaanpassing en doorverwijzing naar juiste 

hulp. Wij zijn voorstander van een  mobiel zorgloket in Westmalle. 

6.4. 65-plussers 

De groep van de 65-plussers in Malle groeit gestaag.  Meer dan 2500 inwoners zijn ouder 

dan 65 jaar. Het spreekt vanzelf dat CD&V zich voor deze groep verder blijft inzetten.  Het 

memorandum van de Seniorenraad Malle haalt enkele belangrijke punten aan die wij ten 

volle kunnen ondersteunen. Bijv. de uitbreiding van de diensten Handicar en Minder 

Mobielen Centrale. Via de seniorenraad blijft inspraak van en dialoog met de ouderen een 

belangrijk aandachtspunt. 

6.5. OCMW en gemeente 

Vanaf 2019 gaat het OCMW op in de gemeentediensten. Dit is wettelijk voorzien. Hoe gaat 

dit verlopen voor de inwoners?  CD&V Malle volgt dit van nabij op. Een goede communicatie 

naar de inwoners is hier zeer belangrijk. 
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6.6. Verplaatsingsproblematiek 

CD&V Malle wil de diensten van Handicar, Minder Mobielen Centrale en de Buurtbus  zo 

optimaal mogelijk laten functioneren. Verplaatsingsproblematiek zou de minder mobiele 

dorpsgenoten nauwelijks in de weg mogen staan. Aanvullend hierop willen we de 

mogelijkheid van ‘autodelen’ voor mensen met een beperking onderzoeken.  Eveneens moet 

de woonomgeving voor ouderen, maar ook voor mensen met een beperking toegankelijk 

zijn. Obstakels zoals moeilijke oversteekplaatsen en hoge stoepranden moeten aangepakt 

worden. Om verplaatsingen zo aangenaam mogelijk te maken, zijn de nodige zitbanken een 

must. 

6.7. Gezondheidspreventie 

Malle heeft een lange traditie op het vlak van gezondheidspreventie. Bijv. 

borstkankerpreventie en griepvaccinaties. CD&V Malle blijft streven naar een goede 

samenwerking met omliggende gemeentes inzake infomomenten over gezonde voeding, 

sport en beweging en geestelijke gezondheid. Mensen met een  psychische kwetsbaarheid 

moeten meer aandacht krijgen. Ook zij moeten zich goed voelen in Malle. 

6.8. Digitale kloof 

Graag willen wij aandacht blijven schenken aan de digitale kloof die er momenteel nog 

steeds is.  Papieren informatie zoals folders en uitnodigingen blijft belangrijk en moet voor 

iedereen die  het wenst, blijven bestaan. Daarnaast moet er blijvend geïnvesteerd worden in 

de inrichting van cursussen: IPad, IPhone, tablet, smartphone, Facebook, Twitter, PC-

gebruik, betaalautomaten, internetbankieren, digitaal betalen, e-loket… 
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6.9. (Kans)armoede 

Als rode draad doorheen het beleid willen wij de kansarmoede opsporen en tegengaan in 

alle lagen van onze bevolking met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen. 

Een aantal diensten in onze gemeente zouden bij deze opsporing een soort discrete 

‘radarfunctie’ kunnen opnemen: schooloverleg, samenwerking met verpleegkundigen van 

Kind en Gezin, overleg met thuisdiensten, huisartsen en ervaringsgroepen. Beslissingen 

daaromtrent moeten getoetst worden aan de gevolgen voor de mensen in armoede. CD&V 

Malle wil onderzoek doen naar een mogelijke samenwerking met de gemeente Zoersel voor 

de uitwerking van een sociale kruidenier. Een belangrijke factor in welbevinden en de strijd 

tegen armoede is mensen begeleiden naar werkgelegenheid. Wij vinden dat de gemeente 

Malle hierin een voorbeeldfunctie moet hebben. 

6.10. Huis van het Kind en kinderopvang 

Zeven procent van de kinderen groeit op met minder kansen in de maatschappij. Daar willen 

we blijvend aandacht aan besteden. Het Huis van het Kind is hierin een belangrijke schakel. 

CD&V lag trouwens aan de basis van de oprichting van het Huis van het Kind.  

In Malle zijn de verschillende vormen van kinderopvang vertegenwoordigd.  Een kind moet 

steeds kunnen rekenen op een warme en kindvriendelijke opvangomgeving.  Een opvang 

waar kinderen centraal staan zodat hun ontwikkeling alle kansen krijgt.  Binnen het Huis van 

het Kind wenst CD&V Malle een verderzetting van het goede overleg met alle betrokkenen. 
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6.11. Asielbeleid 

Voor asielzoekers wil CD&V een menswaardige opvang blijven aanbieden, behoorlijke 

begeleiding en ondersteuning garanderen tijdens hun verblijf in de gemeente. Het is 

belangrijk dat zij onze taal leren, zodat ze kunnen integreren in het dagelijkse leven. Er zijn 

verschillende vrijwilligers actief om deze mensen te begeleiden. Ook zij verdienen 

ondersteuning. 

6.12. Mantelzorger 

Wij hebben een hart voor de mantelzorger, want dankzij hen kunnen mensen langer in hun 

eigen woonomgeving blijven. Daarom willen wij hen blijvend ondersteunen en zorgen we 

ervoor dat  de Dag van de Mantelzorger  verder wordt uitgewerkt, zo ook de infomomenten 

voor mantelzorgers in het Mantelzorgcafé.  
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6.13. Sterrenweide voor sterrenkindjes 

Graag zouden wij op onze begraafplaatsen een plaats willen vrijmaken voor sterrenkindjes. 

Dit zijn levenloos geboren kindjes. Sinds kort kunnen/mogen deze begraven worden, 

ongeacht de duurtijd van de zwangerschap. Ook voor de sterrenkindjes uit het verleden, 

toen begraven nog niet toegelaten was, willen wij de mogelijkheid voorzien om een 

‘sterretje’ te plaatsen op de sterrenweide. Op deze manier heeft iedereen de kans om zijn 

kind te bezoeken en hun verdriet een plaats te geven. 

 

 

Concrete actiepunten: 

» Sterrenweide op beide kerkhoven 

» Uitgebreider zorgloket 

» Sociale kruidenier 

» Onderzoek naar autodelen voor personen met een beperking 
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7. Ruimtelijke ordening 
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) vormt de basis voor alle beslissingen. 

Heden zijn de richtlijnen van de Vlaamse Bouwmeester ook van kracht. Door de jaren heen is 

er op dat vlak heel wat geëvolueerd, zodat aanpassingen in overleg mogelijk moeten 

gemaakt worden. Ruimtelijke ordening vraagt een langetermijnvisie, het moet in een 

juridisch kader passen. Het is ook een gevoelig onderwerp waar iedereen ooit mee 

geconfronteerd wordt. Een duidelijke communicatie is de basis voor goede afspraken en 

voorkomt mogelijke onrust, klachten of ontevreden inwoners. De dienst ruimtelijke 

ordening speelt hier een essentiële rol. 

7.1. Open ruimte en dorpscentra 

De open ruimten  moeten we vrijwaren door ‘inbreiding’, met andere woorden de 

woongelegenheden zoveel als mogelijk concentreren in de dorpscentra, met de nodige 

aandacht voor “groene ruimte”.  

Er moet onder meer met alle actoren nagedacht worden hoe onze dorpskernen er op 

termijn  moeten uitzien. De plaats waar de verschillende activiteiten gelokaliseerd moeten 

worden, vraagt een onderbouwd onderzoek. In overleg met de middenstand dient plaats 

gemaakt te worden voor aantrekkelijke winkels. 
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7.2. Afbakening locaties 

Een juiste afbakening van de locaties waar appartementen en gezinswoningen mogen 

komen, werd reeds uitgewerkt. De uitbreiding van onze industriezone moet ook aangepast 

worden aan de huidige noden. 

7.3. Oprichting ‘kwaliteitskamer’ 

Naar analogie met de gemeente Wuustwezel zijn wij voorstander van de oprichting van een 

kwaliteitskamer. Deze kwaliteitskamer zou bestaan uit een aantal deskundigen. Deze 

deskundigen moeten het schepencollege bijstaan in de beoordeling van complexere 

omgevingsvergunningen. Bedoeling is dat ontwerpen voorgelegd worden alvorens de 

omgevingsvergunning aangevraagd wordt. Op deze manier kan het karakter van onze 

gemeente bewaard worden. 

7.4. Zicht op de toekomst 

Er moet zorgvuldig nagedacht worden om oudere verkavelingsvoorschriften eventueel aan 

te passen aan de noden van vandaag. Aan de Notelaar staat nog de oude jongensschool. Een 

bijkomende groene zone, parking en/of open ruimte behoren tot de mogelijkheden na 

eventuele afbraak. 

 

Concrete actiepunten: 

» Afbraak oude jongensschool aan de Notelaar 

» Oprichting kwaliteitskamer 
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8. Woonbeleid 
CD&V wil een actief woonbeleid voeren, onder andere door een schepen bevoegd voor 

‘Wonen’. Veel Mallenaren dromen ervan om ooit een eigen huis, een eigen nest te kunnen 

bezitten.Alleenstaanden (jong en oud), jonge tweeverdieners, senioren, wonen met hulp, 

meer en minder vermogenden, ieder heeft zijn verwachtingen en behoeften. 

8.1. Betaalbaar wonen 

De realisatie van nog meer betaalbare wooneenheden, met voorrang aan inwoners van 

Malle, is een absolute noodzaak. Dit alles in samenwerking met onze huisvestingspartners. 

Waar mogelijk kunnen acties ondernomen worden om de woonprijzen te drukken. Zo 

komen we tegemoet aan de stijgende vraag van Mallenaren om in onze gemeente te kunnen 

blijven wonen. 

8.2. Steun vanuit de gemeente 

Het behoud van het woonloket is een absolute prioriteit, zodat men met alle vragen op één 

adres terecht kan. De fiscale, sociale en energiemaatregelen moeten kenbaar gemaakt 

worden. De burger heeft recht op ondersteuning bij deze administratieve verplichtingen. 

Toekomstgericht moeten projecten nieuwe woongelegenheden bieden, zoals PPS West. 

CD&V Malle kiest resoluut voor inbreiding. Onze open ruimtes moeten open ruimtes blijven. 
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8.3. Meergezinswoningen 

Gezinnen zijn de dag van vandaag veel kleiner dan vroeger. Dit betekent ook dat de 

woningen van vandaag minder groot moeten zijn. We moeten overwegen om de bestaande 

‘grote eengezinswoningen’ om te buigen naar meergezinswoningen. 

 

 

Concreet actiepunt: 

» Betaalbare wooneenheden 
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9. Mobiliteit en veiligheid 
Met mobiliteit worden we dagdagelijks mee geconfronteerd en we hebben er samen last 

van! Het is één van de meest ingewikkelde domeinen qua bevoegdheden en financiering. 

Oplossingen zijn soms heel complex en hangen niet altijd af van de bevoegdheden in de 

gemeente maar vaak van bovenlokale instanties. Verbetering en onderhoud van onze 

wegen, fiets- en voetpaden is essentieel. Ze moeten daarom niet allemaal geasfalteerd 

worden; verharde wegen geven aan wandelaars en fietsers een goed gevoel. CD&V vertrekt 

vanuit het STOP-principe als visie. Concreet betekent dit: 

9.1. Stappers 

Wij nemen het op voor de zachte weggebruiker door uitbreiding en onderhoud of terug in 

gebruik stellen van trage wegen en buurtwegen. Dit alles in functie van school-, woon- en 

werkverkeer, toerisme en ontspanning, nóg veiligere oversteekplaatsen met aangepaste 

verlichting bij zebrapaden. Aanleg van wandelparkjes bijv. achter de Pastoor Van 

Loenhoutlaan. 

9.2. Trappers 

Door uitbreiding van het aantal fietsenstallingen, geregeld onderhoud van de fietspaden, 

uitbreiding van het fietspadennet (tussen Westmalle en Sint-Antonius Zoersel). 
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9.3. Openbaar vervoer 

We willen het openbaar vervoer betaalbaar houden, want het is cruciaal bij woon- en 

werkverkeer en voor toerisme. We willen aangepaste bushaltes zodat IEDEREEN op vlotte 

wijze de bus kan nemen. 

9.4. Privévervoer 

Malle heeft drukke verkeersassen in de dorpskernen. CD&V verdedigt in elk geval de 

belangen van Malle binnen de regio Noorderkempen. 

9.5. Ringweg 

CD&V Malle is altijd voorstander geweest van een ontsluiting van het industrieterrein. Met 

andere woorden wanneer de ringweg rond Zoersel gerealiseerd zou zijn, dan moet er een 

verbinding komen naar ons industrieterrein om te vermijden dat al het vrachtverkeer via het 

kruispunt in Oostmalle zou rijden. AWV heeft ondertussen te kennen gegeven dat er 

effectief een ringweg zou komen. Volgens de plannen die wij konden inkijken komt deze in 

grote lijnen parallel te liggen met De Schaaf/Den Brekel. Wij vinden het jammer dat er niet 

langer en beter nagedacht is. Zoals het nu voorzien is, komt er een groot kruispunt bij op de 

Antwerpsesteenweg. Wij zijn voorstander om de ringweg te laten afbuigen richting het 

kruispunt aan Etap en BMW garage. Daar is er plaats om een groot rondpunt te creëren. Een 

rondpunt waar er in het midden ruimte kan voorzien worden om het uitzonderlijke verkeer 

op de as Antwerpen – Turnhout toch doorgang te geven. Dit heeft volgende voordelen: geen 

twee grote kruispunten op wandelafstand van elkaar, vlotter en veiliger verkeer aan Maris 

Stella, minder vervuilende lucht aan de school, behoud van een echte groene corridor, … Dit 

betekent echter wel dat het huidige RUP Hooybergh hierop niet voorzien is. 
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9.6. Gemachtigde opzichters 

CD&V wil, naast onze gemachtigde verkeersopzichters, ook meer politioneel toezicht op de 

cruciale oversteekplaatsen en we ijveren, zoals eerder vermeld, voor verlichting bij de 

zebrapaden. CD&V wenst een onderzoek naar een alternatief voor de klassieke zebrapaden: 

bijv. een 3D-zebrapad of een gevleugeld zebrapad. 

9.7. Politie en brandweer 

De burgemeester maakt deel uit van het politiecollege en de zoneraad van de brandweer. 

Gemeenteraadsleden zetelen in de politieraad.  Op deze manier blijft de stem van de 

gemeente gehoord. Dit is belangrijk onder andere in verband met het plaatsen van ANPR-

camera’s, automatische nummerplaatherkenning en vrachtwagensluizen. De toekomst van 

de vrijwillige plaatselijke brandweerkorpsen leeft in de groep. Deze vrijwilligers en ook die 

van het Rode Kruis verdienen onze maximale ondersteuning.  

9.8. Schoolomgevingen 

De vele scholen in onze gemeente verdienen een verhoogde aandacht voor de veiligheid. 

We werken verder aan een efficiënte en globale aanpak rond veilig en duurzaam 

schoolverkeer. Hierrond kan een studieopdracht opgestart worden. Gedurende vele jaren 

ijverden we onder andere voor een oplossing in de Slachterijstraat. In de toekomst wensen 

we daar een volwaardig fietspad. Er zijn verschillende verbeteringen nodig om Malle 

verkeersveiliger te maken. De toestand aan de scholen is nog altijd gevaarlijk en chaotisch. 

CD&V Malle wenst hier een grondige verkeersstudie uit te laten voeren. Op verschillende 

plaatsen zijn wegmarkeringen noodzakelijk. Bijv. gele markeringen aan de 

Berckhovenstraat/’t Pinkeltje en vanaf de ingang van het speelpleintje De Zwaantjes tot aan 

het kruispunt met  Kwaadeinde. 
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9.9. Sluipverkeer 

Grondig onderzoeken van mogelijke aanpassingen in gans de gemeente wat betreft 

verkeersveiligheid. Sluipverkeer en overdreven snelheid kunnen ontmoedigd worden door 

aanpassingen aan het wegennet daar waar mogelijk. 

9.10. Zichtbaarheid 

Vaak kan de zichtbaarheid verbeterd worden door het tijdig snoeien van hagen, bermen en 

struiken. 

9.11. Ondergrondse parkings 

Ook in onze gemeente zijn er verschillende ondergrondse parkings. Om het goed gebruik te 

bevorderen, en zo een stuk van de parkeerproblematiek op te lossen, biedt een opleiding 

kansen. CD&V Malle wenst deze cursus in te richten.   

9.12. Straatverlichting 

In Malle wordt de verlichting om 23 uur gedoofd, behalve op de kruispunten. Uiteraard 

betekent dit een besparing waar CD&V kan achterstaan. CD&V deed een beperkt onderzoek 

en stelde vast dat er verbeteringen mogelijk waren. Een grondige evaluatie van het lichtplan 

dringt zich op. Vrijdag en zaterdag zijn drukke uitgangsdagen. Daarom willen wij dat de 

lichten blijven branden. Tevens zou ’s morgens de verlichting om 5 uur best aangezet 

worden om vroege werknemers veilig naar het werk te loodsen.  Tevens dienen alle 

straatlampen systematisch vervangen te worden door ledlampen. Dit is een 

langetermijnproject waarvan de aanzet intussen gegeven is. 
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Concrete actiepunten: 

» Aanpassing fietsbeugels aan verbindingswegen 

» Fietspad in de Slachterijstraat 

» Fietspad tussen Westmalle en Sint-Antonius 

» Oversteekplaats aan de Sint-Pauluslaan 

» Onderzoek naar betere verkeersafwikkeling aan scholen 

» Duidelijke wegmarkeringen 

» Verbindingswegen/trage wegen systematisch een nieuwe naam geven 
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10. Onderwijs 
Met haar uitgebreid onderwijsaanbod neemt de gemeente Malle in de Kempen een 

prominente plaats in. De samenwerking tussen gemeente en scholen moet intens blijven 

met frequent overleg en respect voor elkaars standpunten. Het grote aantal scholen en 

leerlingen is een zegen voor onze gemeente, maar vraagt ook belangrijke inspanningen op 

gebied van mobiliteit en veiligheid (lees meer in deze  rubrieken).  CD&V richt zich onder 

meer op schoolpoorten, ‘trage wegen’, fietspaden, parkeermogelijkheden, 

sportevenementen, fluo-actie en gezamenlijk gebruik van (sport)accommodatie. De 

schoolroutekaarten dienen geëvalueerd te worden. We willen de mogelijkheid onderzoeken 

tot inrichten van schoolstraten en/of fietsstraten. Onze gemeentelijke basisschool verdient 

blijvende aandacht, zodat er op een eigentijdse manier kan les gegeven worden.  In overleg 

met de scholen wensen wij de kleurrijke octopuspalen/beugels te plaatsen aan alle kleuter- 

en lagere scholen. 

Concrete actiepunten: 

» Plaatsen octopuspalen 

» Inrichten school- en fietsstraten 
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11. Mondiaal beleid 
CD&V wil vasthouden aan een bijdrage van 0,7 % van de gewone begroting voor mondiaal 

beleid. Deze bijdrage bestaat uit financiële steun aan rampgebieden, aan onze lokale 

mondiale verenigingen en projectsteun. De titel ‘Fair Trade Gemeente’ willen we behouden.  

CD&V Malle wil dat onze gemeente een ‘Schone Kleren Gemeente’ is, dus moeten we ook 

aandacht hebben  voor de sociale- en arbeidsomstandigheden waarin werkkledij gemaakt 

wordt. Verder willen we tegemoetkomen aan initiatieven vanuit de scholen en van 

individuele burgers die hulp gaan bieden in derdewereldlanden. We beogen verdere 

sensibilisering rond Noord-Zuid thema’s door onder andere communicatie en informatie. De 

mondiale raad is een goed draaiend adviesorgaan en we willen dit in de toekomst ook zo 

houden. De engagementsverklaring ten aanzien van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen biedt perspectief voor een duurzaam Malle. 
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12. Financiën 
Sinds deze legislatuur werd gestart met een nieuw boekhoudkundig systeem: Beleid- en 

Beheer Cyclus (BBC). De invoering van dit nieuwe systeem zorgt voor een koppeling tussen 

de beleidsnota en de begroting. Wat CD&V in het verleden vroeg, wordt momenteel 

toegepast. Je kan maar een project of aankoop inschrijven als er centen zijn. Hierdoor 

worden de uitgaven nog meer bewaakt. Een grondige opvolging van de financiële toestand is 

een blijvende prioriteit. Voor elk project zal een duidelijke kostenraming uitsluitsel moeten 

geven om een correcte afweging te kunnen maken: voeren we dit project zelf uit of laten we 

dit project uitvoeren door privé firma’s? Voor de ramingskost van projecten moet de 

werkelijke kost gerekend worden, dit wil zeggen inclusief de kostprijs van de eigen 

(technische) diensten. Ook een grondige nacalculatie van de grote projecten is een absolute 

must, evenals een permanente budgetcontrole. 

 

 

Concreet actiepunt: 

» Geen verhoging van de gemeentebelasting 
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13. Milieu, natuur en landbouw 
De milieuwetgeving is niet eenvoudig. CD&V blijft ijveren voor een kwalitatieve 

dienstverlening. We willen het duurzame beleid verder uitbouwen in overleg met de diverse 

landbouw-, natuur- en milieuverenigingen. Dit beleid moet ook herkenbaar en 

sensibiliserend zijn voor alle inwoners. De nauwe samenwerking met de milieuraad draagt 

bij tot een gezond evenwicht tussen beleid en omgeving. 

13.1. Groene ruimten en gemeentelijke eigendommen 

Wij hebben het geluk te wonen in een gemeente waar 30% van de oppervlakte groen is en 

dit willen we graag behouden. De landbouwgronden, de bossen en de open ruimte moeten 

wij koesteren. 

Wij zijn eveneens van mening dat de eigendommen van de gemeente onder haar 

bevoegdheid moeten blijven en dat ze de volle verantwoordelijkheid ervan op zich moet 

nemen. 
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13.2. Een flankerend beleid met inspraak 

Voor land- en tuinbouw wensen we een flankerend beleid met inspraak. CD&V wil het 

positieve imago van de sector verstevigen. Landbouw is immers beheerder van het 

landschap, de producent van voedsel, natuurbeheerder en verstrekker van de groene zorg. 

Specifieke vragen naar verbreding (hoeve activiteiten) willen we correct ondersteunen (bijv. 

hoeveverkoop, ijssalon, …). 

13.3. Wateroverlast en fauna-akkers 

We willen meewerken aan het waterbekkenbeheer om wateroverlast tegen te gaan, zorgen 

voor het onderhoud van waterlopen, grachten en wandelpaden, zorgen voor een 

milieuvriendelijk berm - en oeverbeheer. In overleg met WBE (Wildbeheereenheden) en het 

Regionaal Landschap willen we het ‘zaaien van fauna-akkers’ stimuleren. Dit bevordert de 

instandhouding van onder meer de bijensoorten. 

13.4. Afvalbeleid 

We moeten alles in het werk stellen om zwerfafval te voorkomen. Daarom zijn we ook 

voorstander van het statiegeld op plastic flessen en peukentegels teneinde vervuiling op 

straat, weiden, grachten en velden tegen te gaan. We willen onze inwoners bewust maken 

voor het milieu en de natuur, onder andere door het aanbieden van plantmateriaal, de 

verkoop van kippen, het steunen van en deelnemen aan acties rond ‘Proper Malle’.  In onze 

gemeente zijn reeds enkele afvalambassadeurs werkzaam. Deze ambassadeurs ontvangen 

onder meer x-aantal vuilzakken, handschoenen, … en houden een bepaald gebied proper en 

netjes. Graag willen we hen blijvend ondersteunen. De gemeente heeft een 

voorbeeldfunctie. De vuilbakken moeten veelvuldig geledigd worden. Ook bij grotere 

manifestaties moeten er voldoende vuilbakken geplaatst en geledigd worden (bijv. met de 

kermis). De gemeente neemt het initiatief  om voldoende herbruikbare bekers te voorzien. 
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13.5. Recyclagepark 

De voorschriften van ons industriegebied moeten aangepast worden, onder andere door de 

mogelijkheid tot verdichting toe te laten en de groen- en waterbuffers efficiënter te 

organiseren. Een correcte afrekening op het recyclagepark wordt zeer belangrijk. Daarom is 

een nieuw, geactualiseerd containerpark een noodzaak. De uitbating blijft bij de 

intercommunale Igean. Alle beslissingen hieromtrent worden in overleg genomen. 

13.6. VZW Domein de Renesse en het vliegveld 

We wensen dat de activiteiten in het Domein de Renesse mogelijk blijven: de 

voetbalterreinen, de ruiterweide, Muziek aan het Kasteel. Dit alles in samenwerking met de 

talloze vrijwilligers. 

Wat betreft de omgeving van het vliegveld is ons standpunt zeer duidelijk. In overleg met de 

betrokken partijen zijn wij voor het behoud van de bestaande activiteiten: de cyclocross, 

MTB-tochten, ruitertornooien, het vliegwezen zoals nu aanwezig, diverse 

wandelmogelijkheden … 

 

 

Concrete actiepunten: 

» Beter onderhoud van grachten 

» Peukentegels 

» Afvalambassadeurs 

» Bloemenbermen 
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14. Werk, economie en middenstand 
Malle leeft en is economisch gezond. Naast de bijzondere interesse voor de lokale 

middenstand en de KMO-bedrijven moet er ook aandacht zijn om voldoende 

werkgelegenheid te behouden. Er zijn nog verschillende openstaande vacatures. 

14.1. Werkgelegenheid 

Een brug leggen tussen scholen en bedrijven kan de jongeren helpen bij hun studiekeuze. De 

uitbreiding van het industrieterrein ‘De Hooybergh’ dient herbekeken te worden in functie 

van de mogelijke komst van de ringweg. CD&V Malle is absoluut voorstander van 

vrijliggende fietsstroken in het industrieterrein, te beginnen aan de Antwerpsesteenweg tot 

aan het kruispunt met de Industrieweg. 
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14.2. Lokale middenstand 

Flankerende maatregelen zijn echter absoluut noodzakelijk, zoals het stimuleren van 

duurzaam ondernemen en de promotie van onze streekproducten. Naar dienstverlening wil 

CD&V een maximale bijstand aan ondernemers. Overleg met de Middenstandsraad en de 

vzw Bedrijvenpark is noodzakelijk. Het begrip ‘korte keten’ is erg hip. Dit betekent dat de 

weg tussen producent en consument zo klein mogelijk moet zijn. Daarom verdienen 

initiatieven zoals hoevewinkels en zelfpluktuinen onze ondersteuning. De maandelijkse 

markt zou ook open kunnen staan voor éénmalige standhouders. Bijv. de aardappelboer die 

één of twee keer per jaar zijn producten aanbiedt. Pop-ups kunnen een tijdelijke oplossing 

zijn voor leegstand van handelspanden in onze gemeente. 

14.3. Asbaktegels 

CD&V Malle is voorstander van asbaktegels om onze stoepen peuk- en kauwgomvrij te 

houden. 

14.4. Obstakelvrije mobiliteit 

Winkelstraten moeten veilig en aantrekkelijk gemaakt worden voor de zwakke 

weggebruikers. We denken aan fietsbeugels en het obstakelvrij houden van voetpaden.  Ook 

is voldoende parkeergelegenheid op wandelafstand belangrijk. 

 

 

Concreet actiepunt: 

» Vrijliggende fietsstroken in de Industrieweg 
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15. Dierenwelzijn 
Een nauwe samenwerking met de contactpersoon binnen de politiezone is zeer belangrijk 

om het dierenwelzijn te behartigen.  Er moet voldoende aandacht gaan naar het opsporen 

van dierenverwaarlozing. De zwerfkatten- en huiskattensterilisatiecampagne moet blijvend 

gepromoot worden. Om overlast van hondenpoep tegen te gaan, moeten er voldoende 

afvalbakjes worden voorzien, evenals veilige en goed onderhouden losloopzones. Belangrijk 

is ook om regelmatig tips en nieuwe wetgeving  over dierenwelzijn te publiceren in het 

gemeentelijke infoblad. 


