
...de betonnen blokken in de 
Slachterijstraat niet de juiste oplossing 
zijn?
... wij nog steeds ijveren voor een fietspad 
en andere snelheidsremmers?
...wij voorstaander zijn om het oude 
schoolgebouw aan de notelaar af te 
breken en hier  open ruimte te voorzien?
...wij het enorm betreuren dat er met de 
heraanleg van de Hoogstraatsebaan een 
parkeerplaats voor personen met een 

beperking  en een oversteekplaats 
verdwijnt?
...door ons toedoen,   de 
oversteekplaatsen van de 
Hoogstraatsebaan 
gebruiksvriendelijker zullen worden 
voor rolstoelgebruikers, buggy's en 
rollators.
... door de snelle reactie van Ingrid, AWV 
is komen observeren aan de oversteek 
van de St. Lenaartsebaan?

Hopelijk gebeurt er nu iets aan.
...wij in 2017, 32 mankementen hebben 
doorgegeven. Van kapotte speeltuigen, 
omvergereden verkeersbordjes, ... tot 
sluikstorten. 
...we op de St. Lenaartsebaan en 
Hoogstraatsebaan een smiley 
snelheidsmeter hebben gevraagd?
... wij nu heel fier zijn dat op site Herfstzon 
eindelijk nieuwe eigenaars zullen komen 
wonen? Van harte welkom .

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:
Wim Jordens
wim.jordens@skynet.be
Tel. 0472 96 64 01

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

in MALLE
www.facebook.com/cdenvmalle
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In  naam van CD&V Malle wens ik alle 
inwoners    een   gezond en   gelukkig    2018!

Verder hoop ik dat iedereen zich kan 
koesteren in warme vriendschappen en 
deugddoende    ontmoetingen. Als wij ons 
met z'n alle blijven inzetten   voor een warm, 

veilig,    leefbaar en bruisend Malle,   kunnen 
wij er samen ongetwijfeld iets moois van 
maken.
 
Ferd Struyf

Wist je dat...



nieuws

2018

De opstelling van de  huidige fietsbeugels  in 
verbindingsweggetjes zijn niet geschikt voor 
fietskarren en bakfietsen. Op ons verzoek zal het 
gemeentebestuur al deze locaties herbekijken.
Wij zijn voorstander van het schilderen van 
haaientanden waar dit kan, zodat kinderen  duidelijk 
zien waar er gevaar schuilt en ze even moeten stoppen.

Ingrid Vrints

CD&V Malle heeft gevraagd om het vrachtverkeer voor 
de werkzaamheden aan het Klaverveld te laten 
gebeuren buiten de spitsuren van de school. Hopelijk 
heeft men hier oren naar en wordt de Slachterijstraat 
hierdoor niet nodeloos belast.

Pastoor Van Loenhoutlaan.
Begin 2016 werd er heel wat slib gestort achter de 
woningen van de Pastoor Van Loenhoutlaan in 
Westmalle. Door toedoen van CD&V Malle in overleg 
met De Ideale Woning werd dit slib veiligheidshalve 
weggebracht en hebben we geijverd om deze plek  
kindvriendelijk en in functie van de bewoners in te 
richten. Hierontrent heeft De Ideale Woning een 
informatieavond gehouden waar vele buren op 
aanwezig waren. Dit zal normaal gezien uitgevoerd 
worden in het voorjaar 2018. Wij blijven dit opvolgen 
en zijn benieuwd naar het resultaat.

Paul Wens en Wendy De Groof

Op de gemeenteraad van 27 november 2017 kregen we 
eindelijk een evaluatie van het doven van de 
straatverlichting. 

Een evaluatie... Laat ons niet lachen. 
"Er komen geen klachten meer, dus het is positief".  
Hiermee moesten wij het stellen. Wij hadden hier toch 
wel verwacht dat er enkele concrete acties zouden 
volgen: plaatsen waar er eventueel extra licht  kan 
gedoofd worden of waar juist meer verlichting 
aangewezen is. 

CD&V Malle is voorstander van een 
deftig uitgewerkt lichtplan.
 
Thierry van der Straten  Waillet

De projecten van het Sint-Jan 
Berchmanscollege, Mariagaarde  
en Maris Stella werden 
goedgekeurd.

Op 2 oktober  2017 werd op voorstel van Vlaams minister van 
Onderwijs Hilde Crevits in de Vlaamse regering 41 scholen 
geselecteerd om te investeren in nieuwe schoolgebouwen. 
Het project van het St Jan Bergmanscollege in Westmalle viel 
hieronder en werd goedgekeurd.

Op 16 november zorgde Minister Crevits voor een 
bijkomende investering voor nieuwe schoolgebouwen. De 
projecten van Mariagaarde   en Maris Stella werden 
goedgekeurd.
Dit juichen wij met z'n allen toe!

Maria Lauryssen 




