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Malle weer van ons.
De kloof tussen de politieke elite en de gewone man was in Malle nooit zo groot als
vandaag. Politici zitten echter op de zetels die zij aan hun kiezers te danken hebben. Toch
lijkt het wel dat ze geen idee hebben van de impact die hun beslissingen op ons dagelijks
leven hebben. De multiculturele samenleving is mislukt, onze sociale zekerheid wordt
ontmanteld, de stroom aan asielzoekers blijft maar aanhouden en de onveiligheid in onze
straten neemt toe. In grootsteden als Antwerpen gaat dit niet zomaar onopgemerkt
voorbij, maar ook in onze mooie gemeente Malle merken wij deze toestanden van
verstedelijking.
Wij Vlaams belang Malle willen een Veilig, Sociaal, Mobiel Malle met aandacht voor groen
in onze gemeente. Daarnaast willen we een bruisend Malle met aandacht voor cultuur,
toerisme, sport en ontspanning. We trekken daarin bewust geen aparte vakjes voor
bijvoorbeeld senioren, jeugd of gehandicapten. Deze inwoners maken immers volwaardig
deel uit van onze gemeenschap. Uiteraard leggen we wel specifieke accenten waar dat
nodig is.
Er is nood aan een partij die luistert naar wat er leeft bij de bevolking. Aan een partij die
zowel voor als na de verkiezingen hetzelfde zegt. Aan een partij die woord houdt. Aan een
partij die er voor zorgt dat Malle weer van ons is. Aan een partij die Malle opnieuw in
beweging brengt.
Vlaams belang is die partij. Komende campagne willen wij aan de Mallenaar duidelijk
maken dat wij voor hen mee het verschil willen maken. Dat wij ervoor willen zorgen dat
het Vlaanderen dat wij doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen nog steeds ons
Vlaanderen is en Malle ons Malle blijft. Dat wil zeggen een Malle met onze tradities, onze
gebruiken, onze taal. Maar ook: onze geschiedenis en onze toekomst!
U hebt het al begrepen: het begrip ‘ons’ zal centraal staan in de komende campagne. Met
jullie steun en nog belangrijker jullie stem kunnen wij ons Malle opnieuw in beweging
brengen.
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Hoofdstuk 1: Financieel beleid.
Als basis principe gaan wij uit van dat wat we niet hebben kunnen we ook niet uitgeven.
Daar waar we kunnen besparen zullen we dan ook besparen. Dit niet ten koste van onze
mensen maar daar waar het nodig is. Onze levensstandaard mag niet achteruit gaan.
Aankopen en uitgaven zullen streng gecontroleerd worden.
Een correct personeelsbeleid is nodig. Dit wil zeggen de juiste man/vrouw op de juiste
plaats. Er zullen geen ontslagen vallen maar functies die overbodig zijn zullen na
natuurlijke afvloeiing niet vervangen worden.
Uitgaven voor sport, cultuur en ontspanning zoals jeugdbewegingen, sportclubs e.d.
zullen we blijven steunen.
PPS projecten zullen eventueel gesteund worden na een zeer grondige evaluatie.
Toestanden zoals in PPS Oost willen we ten allen tijde vermijden.
Vanuit de Vlaamse regering wordt er al langer gesproken van fusies tussen gemeenten.
Vlaams Belang wil de haalbaarheid hiervan alvast onderzoeken. Dit zou eveneens een
serieuze besparing kunnen zijn. Wij zijn voorstander om zelf te bepalen met wie we
eventueel zouden willen fusioneren in plaats van later verplicht te worden met… Het is
voor ons ook essentieel dat de bevolking de goedkeuring geeft. Die goedkeuring zou
gevraagd kunnen worden via een volksraadpleging.
Aan mondiaal beleid wordt veel uitgegeven, ook hier kan in bespaard worden.
Wij zijn voorstander om privé-initiatieven te ondersteunen.
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Hoofdstuk 2: Veiligheid en leefbaarheid .
Veiligheid en leefbaarheid zijn vandaag de dag niet meer weg te denken in onze
samenleving. Dit zal dan ook een speerpunt zijn en blijven binnen Vlaams Belang Malle.
Wij zullen uitgaan van de volgende principes.
In samenwerking met de politie moet het gemeentebestuur maximaal inzetten op
inbraakpreventie. We ondersteunen de BIN’s en WIN’s en daar waar nodig is breiden we deze
verder uit. Kortom meer blauw aanwezig op straat en opgewaardeerde BIN’s kunnen bijdragen
tot een groter veiligheidsgevoel.
De politie moet de opdracht maar ook de middellen krijgen om een nultolerantie
tegenover inbraak en drugs uit te voeren. Drugpreventie zou bovenaan moeten staan van
het gemeentelijke veiligheidsplan.
Meer licht in de straten tijdens de wintermaanden voor een veiliger gevoel voor iedereen
is nodig. Inbraakbendes willen we op deze manier afschrikken. Vandalisme en
hangjongeren die storend gedrag en overlast bezorgen moeten streng aangepakt en
opgevolgd worden. Extra aandacht en licht op de speelpleintjes is geen overbodige luxe.
Onze wijkagenten leveren al schitterend werk, we willen deze dan ook blijvend
ondersteunen.
Onze brandweer en zijn vrijwilligers mogen we zeker niet vergeten. Ook zij zorgen
dagdagelijks wanneer nodig voor de veiligheid van iedere burger.
Het nachtwinkel reglement moet strikt worden toegepast en gecontroleerd. Het liefst zien
wij nog een inperking van de openingsuren van deze nachtwinkels in het weekend. Dit
bijvoorbeeld tot 23u op vrijdag en zaterdagavond zodat deze gesloten zijn wanneer het
uitgaansleven op gang komt.
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Hoofdstuk 3: Sociaal beleid. Armoede, ouderenzorg en sociale huisvestiging.
Armoedebestrijding.
Natuurlijk zijn wij van oordeel beter voorkomen dan genezen. Daarom moet er in de
eerste plaats aan preventie gedaan worden. Dit begint met jongeren goed te informeren.
Infodagen op scholen kunnen een eerste mogelijkheid zijn. Jong geleerd is oud gedaan!
Mensen met financiële moeilijkheden willen we helpen. We pleiten er dan voor dat
mensen met een schuldenlast vrijblijvend en kosteloos beroep kunnen doen op het
Sociaal huis Malle. In samenspraak met het Sociaal huis kan dan budgetbeheer opgestart
worden, met later de overgang naar budgetbegeleiding. Dit om zo later niet terug te
hervallen in de oude gewoonte om terug bij af te zijn.
Ouderenzorg.
Wie hier jarenlang gewoond en gewerkt heeft, wie onze welvaart heeft opgebouwd moet
zorgeloos van zijn oude dag kunnen genieten. Daarom kiezen wij voor een betaalbaar
leven voor onze senioren.
Aandacht voor de leefomgeving waaronder, rustbanken, goed onderhouden voetpaden,
fietspaden, wandelwegen en voldoende verlichting maken al een wereld van verschil.
Tevens dient ondermeer de oversteektijd op de zebrapaden en de fietsoversteekplaatsen
afgestemd zijn op de senioren en mindervaliden.
Eenzaamheid bij senioren bestrijden. Hier zijn in enkele gemeenten verscheidene
systeemmen opgestart. Ondermeer telefoonrondes (Knokke-Heist) die analyseert of
mensen eenzaam worden of in isolement geraken. Zo worden ze opgespoord en kan men
dit aanpakken.
Ondersteuning voor levenslang wonen door het lokale bestuur. Een mooi voorbeeld
hiervan zijn de Kangoeroe woningen.
Sociale seniorenflats voor onze senioren. Deze toewijzingsreglementen dienen
behoorlijke en aangepaste huisvesting te garanderen aan bevolkingsgroepen van het
eigen volk die het moeilijk hebben om aan een betaalbare woonst te geraken. Kort
verblijven in woonzorgcentra moeten kunnen.
Als laatste kiezen we voor betaalbare en kwalitatieve rusthuizen.
Met de seniorenraad willen we constructief in gesprek gaan, zij zijn de
verbindingsschakel tussen senioren en het bestuur.
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Sociale huisvesting.
In Malle hebben we al reeds een mooi aantal sociale woningen. Gelukkig maar.
Eén van de veel voorkomende problemen is dat er wachttijden bestaan van 3 jaar en
langer. Maar ondanks die lange wachttijden stellen we vast dat sommige sociale
woningen eveneens 3 jaar of langer leegstaan voor beperkte renovaties. Vlaams Belang
vraagt dan ook meer controle en overleg met de betrokken instanties.
Het komt ook voor dat mensen die op de 1ste plaats staan voor een woning te bekomen,
plots naar de 2de of 3de plaats terugvallen voor “dringende gevallen“. Een groot deel van
die “dringende gevallen” zijn dan gelukszoekers uit het buitenland, waarvan slechts een
klein deel echt “politiek vluchteling” is. Deze mensen hoeven in tegenstelling tot Vlaamse
Mallenaren, niet al te veel moeite doen om deze woningen toegewezen te krijgen.
Nochtans zijn velen onder hen eigenaar van een woning in hun land van herkomst.
Daarom stellen we voor dat het OCMW bestuur eindelijk eens het initiatief neemt om de
genoemde problemen aan te pakken in samenwerking met de sociale
huisvestingsmaatschappijen. Bovendien stellen we voor om de LOI woningen (lokaal
opvanginitiatief voor vluchtelingen) te gebruiken als sociale woningen voor onze eigen
mensen.
Het Vlaams Belang wil dat vreemdelingen die in Vlaanderen een sociale woning huren,
jaarlijks een uittreksel uit het ‘kadaster’ van hun thuisland overmaken dat zij er geen
onroerend goed in eigendom hebben? Bij vermoeden van fraude moet een onderzoek in
het buitenland worden gevoerd. Vreemdelingen die komen uit landen die niet willen
meewerken aan fraude-opsporing moeten worden uitgesloten van de toegang tot onze
sociale huisvestiging.
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Hoofdstuk 4: Mobiliteit en verkeersveiligheid.
Rond verkeersveiligheid stellen we heel wat problemen vast. Ten eerste zijn vele voet- en
fietspaden in Malle in een erbarmelijke staat. Ten tweede zijn enkele schoolomgevingen
nog steeds een ramp qua verkeersveiligheid. Kort samengevat is hier nood aan een lange
termijn visie. Een goed mobiliteitsbeleid op lange termijn moet immers ook gekoppeld
worden aan het woonbeleid, ruimtelijke ordening en het beleid rond lokale economie.
Concreet wil dit zeggen:
Meer aandacht voor fiets- en voetpaden.
Een breed en vrij liggend fietspad tussen Westmalle en Sint-Antonius Zoersel.
In de dorpscentra gaan we voor veilige fiets- en voetpaden.
Veilige schoolomgevingen.
Aan alle scholen en gebruikelijke oversteekplaatsen zijn er de nodige verkeersopzichters
nodig. Het pleintje aan de kerk te Westmalle moet hertekend worden om
verkeersconflicten te voorkomen. De Oude Molenstraat ter hoogte van Mariagaarde kan
op een veiligere en modernere manier heringericht worden. Hetzelfde geld voor de
Kasteellaan aan Sint-Jan.
De ringweg.
Het Vlaams Belang is grote voorstander van de ringweg in Malle. Zowel Westmalle als
Oostmalle moeten ontlast worden van vrachtverkeer. We vragen wel een leefbare
oplossing voor iedereen en geen goedkope “Low budget-ringweg”. Hierbij zijn enkele
factoren van belang. De burger moet zoveel mogelijk gespaard blijven van onteigeningen,
veiligheid voor de Mallenaar en de vele schoolgaande jeugd, natuur en groen. Een
gedeeltelijke ondertunneling van de ringweg zou hier een oplossing kunnen bieden.
Dorpskern vernieuwing Oostmalle.
Ook hier is weer lange termijn visie nodig. Wij zijn voorstander van eerst de ringweg aan
te leggen om daarna te werken aan een verkeersarm en gezellig dorpscentrum. Dat
aantrekkelijk is voor handelaars en waar er geen gebrek aan parkeerplaatsen zal zijn.
Dorpskern verbetering Westmalle.
Ook hier zal de ringweg zijn rol spelen. Bedoeling is om ook Westmalle te ontlasten van
het zwaar vrachtverkeer. Het bergplein in wetsmalle is aan vernieuwing toe.
Sluipverkeer.
Sluipverkeer dat nu via de woonwijken gaat zal ook verminderen. Door de ontlasting van
de dorpskernen zal er vlotter doorgaand verkeer zijn waardoor het sluipverkeer afneemt.
Pijnpunten zullen zeer concreet en met inspraak van de betreﬀende wijk aangepakt
worden.
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Hoofdstuk 5: Lokale economie, middenstand en industrie.
De ringweg lijkt wel een rode draad in ons programma. In verschillende dossiers is deze
ringweg dan ook uiterst belangrijk. Het is de sleutel voor zowel mobiliteit, leefbaarheid,
middenstand, ruimtelijke ordening, woonbeleid, milieu en natuur.
Middenstand.
Het moet terug aangenaam en gezellig winkelen worden in Malle. Daarvoor is er een
correcte en grondige dorpskern vernieuwing nodig. De toenemende leegstand is echt
opvallend. Als er al handelszaken bijkwamen dan waren dit vooral pop-up zaken of
nachtwinkels. De belangrijkste redenen hiervan zijn klanten die in de file staan en het
gebrek aan parkeergelegenheid. Adviesraden zoals de middenstandsraad moeten serieus
genomen worden. Informeer en overleg met deze mensen, zij spreken uit ervaring.
Het project rond de dorpsmarkten is uitgedraaid op een sisser. Een grondige evaluatie is
nodig. Misschien kan één volwaardige markt per maand (afwisselend Oost West) een
oplossing bieden. Zoals nu kan het niet verder.
Zowel Oostmalle als Westmalle hebben een dorpsplein. Ook het Bergplein in Westmalle mag
heraangelegd worden. Voldoende fietsenrekken moeten voorzien worden.
Reclameborden van de middenstanders moeten zichtbaar zijn van op de weg. Groen moet
doordacht geplaatst worden, eventueel struiken in plaats van bomen.
Middenstandsacties en evenementen (avondmarkt, braderij, kerstmarkt) zullen zowel
logistiek en financieel ondersteund blijven worden.
Ook vanuit toeristisch oogpunt blijven we de middenstand steunen.
Industrie.
Hier speelt de ringweg weer een zeer grote rol. Een goede ontsluiting via de ringweg biedt
vele mogelijkheden en ontlast de dorpskernen.
Ook hier moet de bedrijven raad mee in betrokken worden en aux serieux genomen
worden
De industrie-ontwikkeling heeft een flinke klap gekregen dankzij het dossier Hooyberg.
Veel potentiele bedrijven hebben ondertussen elders een locatie gezocht. Dit betekent dat
we de afgelopen jaren veel werkgelegenheid hebben mislopen.
In dit dossier is het dan ook nodig eerlijk en correct te oordelen. Vooraf gemaakte
afspraken vervallen.
De gronden van Ekham kunnen nog verder ontwikkeld worden. Wij willen ondernemers
de ruimte geven. Belangrijk is wel dat de bijkomende industrie op de huidige en deze
industriegronden ontwikkeld worden. Veilige fiets- en voetpaden zijn nodig over heel de
industrie. Verder zijn we voorstander voor veilige parkeerplaatsen met sanitaire
gelegenheden (wc, douche) voor de chauffeurs.
Al zien wij voor dossier Hooyberg nog andere mogelijkheden ( zie hoofdstuk 8 Sport).
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Hoofdstuk 6: Openbare werken, ruimtelijke ordening en woonbeleid.
Openbare werken en gemeentelijke eigendommen.
Bij openbare werken ontbreekt er soms aan lange termijn- en totaalvisie. Vlaams belang
wil er een werkpunt van maken om gemeentewegen voortaan veel beter, eﬃciënter en
duurzamer te onderhouden. Daarnaast willen we een gezond en spaarzaam
aankoopbeleid voeren en moet er spaarzaam omgesprongen worden met materiaal en
dienstvoertuigen. Dit alles mag natuurlijk niet ten koste gaan van de werkomstandigheden.
De begraafplaatsen lijken soms verwaarloosd, deze zouden te gepaste tijden moeten
onderhouden. Daarnaast willen we extra aandacht geven aan plantsoenen, parken en
pleinen in onze gemeente.
Ruimtelijke ordening en woonbeleid.
Malle is ruimtelijk redelijk goed geordend, maar het kan natuurlijk altijd beter. Er
kan dus zeker nog wat bewegen op vlak van ruimtelijke ordening.
Er wordt zo snel mogelijk een nieuw RUP opgesteld voor de grond Hooyberg. De
geplande PPS West word gerealiseerd. Al willen we onderzoeken of een sporthal buiten
de dorpskernen mogelijk is. Misschien is er hier wel een nieuwe piste voor dossier
Hooyberg?
We verkiezen principieel “inbreiding” van extra woongelegenheid in de dorpskernen
boven “uitbreiding” van de woongebieden buiten de dorpscentra.
Van alle andere bestaande buiten gebieden (bossen en landbouwgebieden ) blijven we af.
Het Vlaams Belang is voorstander van één brandweerkazerne in Malle. Dit is ook een
mogelijkheid voor dosier Hooyberg.
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Hoofdstuk 7: Onderwijs, jeugdbeleid en kinderopvang.
Onderwijs.
Malle telt 6 lagere en 5 middelbare scholen. Dat betekend ook heel veel mobiliteit van de
zwakke weggebruikers. Hier willen wij als partij maximaal op inzetten (zie hoofdstuk
mobiliteit en verkeersveiligheid). Het Vlaams Belang promoot een goede samenwerking
tussen de scholen, het gemeentebestuur en de politie. De fluo-actie is hier een mooi
voorbeeld van.
Vlaams Belang pleit ook voor neutraal gemeentelijk onderwijs. Hierbij vinden wij het
belangrijk dat kinderen zelf een mening leren vormen, waarbij ook niet politiek-correcte
meningen aanvaard en ontwikkeld kunnen worden. Het is goed dat kinderen diversiteit
leren kennen, maar het recht op een visie rond identiteit is minstens even belangrijk.
Het opdringen van multiculturele visies in het onderwijs kan voor ons niet.
Voor ons is een hoofddoekenverbod dan ook logisch. Voor een Islamitische
lestijdenpakket is er in onze gemeenteschool geen plaats.
We willen benadrukken dat Nederlands de voertaal en omgangstaal is in onze scholen.
Jeugdbeleid.
Het georganiseerde jeugdwerk zit in Malle goed in elkaar. Er zijn tal van jeugdbewegingen
die ook verder ondersteund zullen worden. De jeugdlokalen in Oostmalle zijn ondertussen
gerealiseerd. Laat ons nu werk maken van de jeugdlokalen in Westmalle. Deze kunnen
mee geïntegreerd worden in PPS West.
In het kader van verbroedering kunnen kinderkampen georganiseerd worden.
De speelpleinwerking voor oudere kinderen in de vakanties moeten uitgebreider worden
dit in overleg met jeugdbewegingen en sportclubs.
Verder is het Vlaams Belang al langer vragende partij voor zitdagen van het JIP en het
JAC.
Kinderopvang.
Een goede samenwerking met dienst kind en gezin blijft belangrijk.
In april 2017 klonk de noodkreet dat Vlaanderen op 3 jaar tijd 800 onthaalouders minder
telde. De strenge normen voor de opvangplaats, die dikwijls verbouwingen meebrengen
en de groeiende administratieve last zijn de boosdoeners.
Onthaalouders mee stimuleren vanuit de gemeente is een mogelijkheid. Een jaarlijkse
premie of 1 rol vuilzakken per maand kan een stimulans zijn.
Naschoolse opvang zoals Pinkeltje zijn goed georganiseerd, maar ook hier mogen meer
opvangplaatsen gecreëerd worden.
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Hoofdstuk 8: Sportbeleid, cultuur en toerisme.
Sportbeleid.
Er word gelukkig veel gesport in Malle. En we hebben ook de mogelijkheid om
sportinfrastructuur aan te bieden dankzij een goede samenwerking met de scholen,
gemeentelijke sporthal en Mintjens arena. Toch zijn er nog een aantal zaken die beter
kunnen.
Aan jeugdsport hebben we geen gebrek. Dit loopt zeer goed en het subsidiebeleid is
stimulerend voor de jeugdsport. Deze zullen we blijven ondersteunen. Ook de senioren en
G-sport willen we niet vergeten en zullen we blijven ondersteunen en stimuleren om te
sporten.
Maar ook topsport in Malle moet kunnen. Dit is stimulerend voor de jeugd, interessant
voor de lokale middenstand en economie enerzijds en zorgt voor toeristische promotie
anderzijds.
En net hier is er nog werk aan de winkel!
De bestaande sportinfrastructuur is verouderd en niet meer aangepast aan de moderne
noden van de sport. Dit is belangrijk om topsport aan te bieden maar ook belangrijk voor
lagere competitie sport, jeugdsport en recreatieve sport. Een mooie accommodatie is
stimulerend om te sporten.
Wij willen de Mallenaar nog meer in beweging krijgen door dit probleem aan te pakken.
Wij zijn voorstander van een multifunctionele sporthal en zouden graag onderzoek doen
voor een kleine sporthal aan de gemeenteschool ( PPS West ). En een multifunctionele
sporthal buiten de dorpskern om zo de drukte in de omliggende straten (St-jozeflei,
berckhovenstraat enz ) te beperken. Deze multifunctioneel sporthal zou tussen Oostmalle
en Westmalle moeten komen. Misschien bied dit nog een oplossing voor Hooyberg! Hier
zal met de ringweg een goede ontsluiting van het verkeer zijn.
Om dit te realiseren kan dit misschien mee in PPS west gestoken worden en willen we
clubs uit beide deelgemeenten dan ook stimuleren ( niet verplichten) om samen te werken
en/of eventueel tot een fusie over te gaan. Zo brengen we Oost en West weer wat dichter
bij elkaar.
Als laatste willen we kinderen stimuleren om te sporten. Dit doormiddel van onze
sportverenigingen info te laten geven op de school en op woensdagnamiddag try-outs te
organiseren van verscheidene sporten.
Ook zo krijgen we onze jonge Mallenaren in beweging.
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Cultuurbeleid:
Er is een ruim cultureel aanbod in Malle. Dit uitgebreide aanbod willen we zeker zo
behouden. Het is wel belangrijk dat er gefocust wordt op de Vlaamse cultuur. Onze
cultuur is belangrijk om onze samenleving sterk en Vlaams te houden.
Het grote probleem qua cultuurbeleid is de verouderde infrastructuur in Westmalle. Wij
pleiten voor een nieuw gemeenschapscentrum dat tevens in PPS West voorzien word.
Een moderne bibliotheek die we zien als een knooppunt van gedrukte en digitale
informatie kan hierin betrokken worden. Aankomend talent en kunstenaars wensen we ten
volle te ondersteunen. Dit kan door het ter beschikking stellen van tentoonstellingsruimtes,
zalen enz.
De cultuurraad kan mee rond de tafel gaan zitten om eventuele andere opties nog te
bekijken en hier verder aan toe te voegen. Een goede samenwerking kan een mooi
resultaat opleveren.
Wij blijven ook tijd besteden aan cultuurhistorische initiatieven. Daarnaast moet er
blijvende aandacht besteed worden aan cultuurhistorische gebouwen en erfgoed, zoals
de kerken, Kasteel De Renesse, de Molen, oude pastorij en belangrijke kapellen zoals de
Wolfskapel.
Toerisme.
Toerisme is een belangrijke troef voor onze gemeente. Niet te vergeten onze Westmalle
Trappist die jaarlijks veel mensen tot onze mooie gemeente brengen. Maar Malle heeft
nog heel wat meer toeristische troeven. We hebben heel wat verblijfscentra en
overnachtingsmogelijkheden. Ook de aanwezigheid van natuur en bos, wandelpaden en
fietsroutes zijn een grote troef voor onze gemeente.
Maar toch kan het nog beter. Het Vlaams Belang wenst al de gemeentelijke trage wegen
(landbouwwegen, fietswegen en buurtwegen ) op te waarderen. Zo willen wij een
fietsverbinding tussen Oostmalle en Westmalle achter ETAP/Steenhovens.
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Hoofdstuk 9: Milieu en energiebeleid, landbouw en dierenwelzijn.
Milieu en energiebeleid.
Malle is een relatief propere en groene gemeente, maar om dit zo te houden en liefst nog
te verbeteren, zijn vele blijvende inspanningen nodig. Om Malle als een groene, propere
en milieuvriendelijke gemeente te versterken moeten we hier continu in beweging blijven.
Daarom stellen we enkele actiepunten voor. In eerste instantie mag het containerpark niet
te duur worden. Wanneer dit te duur word stimuleert dit enkel maar het sluikstorten dat
veel geld kost om op te halen. Wij zijn voorstander om naast RESTAFVAL, GFT en PMD
elke Mallenaar te voorzien van een PAPIER en GLASBAK dat aan huis word opgehaald.
Zo zijn toestanden als sluikstorten aan glascontainers ook verleden tijd.
Wij willen dus sluikstorten zo snel mogelijk aanpakken zodat dit geen aanzet geeft tot.
Verder kan er in scholen, jeugdbewegingen enz. aan sensibilisering gedaan worden rond
afvalverwerking. We respecteren, waarderen en stimuleren onze vrijwilligers rond
zwerfvuilacties. Het gemeentebestuur zorgt voor logistieke en financiele ondersteuning.
Bossen en parken worden onderhouden door regelmatige actualisering van bos-en park
beheerplannen. Geen uitbreiding van luchthaven activiteit op het vliegveld van Oostmalle.
Maar het gebied wel ontwikkelen tot een toegankelijk natuurparadijs voor wandelaars,
fietsers enz…
Bij de komende ringweg moet er rekening gehouden worden met veiligheid, leefbaarheid
en groen. Bij elk van deze punten zullen we pleiten voor het meest hoogst haalbare. Een
goedkope ringweg is niet de bedoeling. We trekken met deze ringweg bovenlokaal verkeer
aan. Wij zijn van mening dat onze ringweg van degelijke kwaliteit moet zijn.
Met natuurpunt willen we in overleg samen bekijken waar en hoe we bepaalde initiatieven
op poten kunnen zetten.
Landbouw.
Landbouw blijft een belangrijke sector in onze gemeente en is dus belangrijk voor onze
lokale economie. Voor ons is het belangrijk dat landbouw wordt ondersteund, ook door de
lokale overheid. Landouw heeft letterlijk en figuurlijk ruimte nodig die we hen als lokale
overheid moeten gunnen. Landbouwers moeten dus de mogelijkheid hebben om te
kunnen uitbreiden, verbouwen of te investeren.
Dierenwelzijn.
Het is belangrijk dat een gemeentelijke overheid aandacht besteed aan het dierenwelzijn.
We zijn blij dat er een bevoegde schepen en een dienst voor dierenwelzijn in Malle
bestaat. We zijn voorstander dat er in alle politiezones minstens één inspecteur wordt
opgeleid tot een denskundig inzake dierenwelzijn. Zo kunnen er effectief processenverbaal worden opgesteld.
Neen aan onverdoofd slachten.
We sporen aan dat bij het afsteken van vuurwerk men kiest voor geluidsarm vuurwerk.
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10: Asiel en integratie, ontwikkelingssamenwerking en mondiaal beleid.
De immigratie naar dit land is onverminderd blijven toenemen en heeft ondertussen een
onhoudbaar niveau bereikt. De integratie van ingeweken vreemdelingen verloopt daardoor
alsmaar moeizamer en zet ons sociaal systeem steeds zwaarder onder druk. De massale
instroom heeft bovendien zorgwekkende gevolgen op het vlak van (sociale) huisvesting,
mobiliteit en onderwijs. En dan hebben we het nog niet over de toenemende druk op de
open ruimte en de verder escalerende samenlevingsproblemen. Wij willen dat de
Vlamingen zich opnieuw thuis voelen in eigen land. Daarom pleiten wij voor een ernstige
verstrakking van het immigratiebeleid. De bestaande regels inzake gezinshereniging
moeten worden aangescherpt. Afgewezen asielzoekers, illegalen en criminele
vreemdelingen moeten eﬀectief naar hun landen van herkomst worden gerepatrieerd.
Vreemdelingen die zich legaal in Vlaanderen hebben gevestigd, moeten zich aan onze
manier van samenleven aanpassen, niet omgekeerd. Zij die dit niet kunnen of willen,
moeten worden aangemoedigd terug te keren. Iedereen is van de wereld.
Vlaanderen is van ons.
Asiel en integratie.
De steun aan asielzoekers moet beperkt worden tot noodhulp en verplichtte asielsteun.
Nieuwkomers die, na een asielprocedure of via een andere weg, toch definitief en legaal
in Malle willen verblijven moeten zich aanpassen en de taal leren.
Bij toewijzing van sociale huisvesting moeten we oppassen dat er geen gettovorming tot
stand komt. De allochtone gezinnen moeten over alle sociale woonwijken verspreid
worden.
Een dwingende en doorgedreven assimilatie van nieuwkomers, is een dam tegen
vervreemding van onze gemeente en voor het behoud van onze lokale cultuur en
samenleving.
Ontwikkelingssamenwerking en mondiaal beleid.
Wij hebben niets tegen principes als ontwikkelingssamenwerking en internationale
solidariteit.
Vlaams Belang wil vooral initiatieven steunen die vanuit onze eigen burgers komen.
Ontwikkelingshulp aan landen koppelen aan hun migratiebeleid en de wil om mee te
werken aan identificaties en/of repatriëring.
Correct en juist mondiaal beleid en vorming.
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