“Mol uitdagend en kansrijk maken voor
hen die er willen ondernemen, werken
of er gewoon zijn.”

Neem dit boekje gerust mee of vraag een
exemplaar aan de kassa.
www.meermol.be

Driemaal is scheepsrecht
Op 14 oktober is het terug zover. MEMO – MEERMOL trekt dan
voor de derde keer naar de kiezer. Bij onze vuurdoop in 2006
wisten we een gedeelte van de kiezers te overtuigen van ons
politieke project. In 2012 waren wij de enige partij in Mol die
haar aantal mandatarissen kon behouden en haar
stemmenaantal zag toenemen. Telkens schreven de peilingen
ons weg en telkens bewezen wij, door jullie steun, het
tegendeel. Bedankt!
“In een nieuw jasje en met onze gekende stijl willen we ook in
oktober gaan voor 100% Mol.”
MEMO – MEERMOL wil een beleid met als enige richtlijn het
algemeen belang van alle Mollenaren. Geen besloten
vergaderingen, vriendjespolitiek of achterkamertjes. MEMO –
MEERMOL is transparant, met politiek op maat van alle
Mollenaren.
“Traditionele partijen mogen dan wel beweren dat ze er voor
alle mollenaren zijn. Als het puntje bij paaltje komt, moeten ze
steeds Brussel volgen. Vraag dat maar aan de Chinezen.(*)”
Als onafhankelijke partij zijn we de enige die dit echt kunnen
waarmaken. Wij zijn niet gebonden aan politiek in Brussel. Wij
hebben geen ideologie die ten allen prijzen moet uitgevoerd
worden. Wij zijn niet links of rechts. Kleur bekennen doen we
fleurig.
(*) MEMO – MEERMOL stemde als enige in de Molse gemeenteraad tegen de Eandis – deal met
China. Uiteindelijk ging de deal niet door.

Duckrace For Life – Zaterdag 09/12/2017
De warmste week van 2017 was een ongekend succes. Er
werden 10.576 acties gehouden voor 1.642 goede doelen. In
totaal werd er opnieuw een recordbedrag van maar liefst
10.846.566 euro verzameld.
Wie MEMO kent, weet dat we
graag de straten kleur geven. In het
kader van de warmste week wilden
we dit ook toepassen op de Molse
waterwegen. Daarom kozen we
voor een Duckrace For Life.

De Duckrace was een groot
succes! Alle 920 eendjes werden
verkocht aan mensen met een
warm hart uit Mol en omstreken.
Voor en na de race kwamen nog
veel mensen genieten van een
drankje in onze winterbar.
In totaal leverde onze actie 2525,25 euro op voor VZW Den
Brand. Proficiat aan de winnaars en hartelijk dank aan iedereen
die ons goede doel heeft gesteund!

MEMO heeft GOESTING IN MEERMOL
Na de Duckrace was het terug de beurt aan onze mollen om
het straatbeeld op te fleuren. De grote mollen zijn een
overblijfsel van onze campagne in 2012. Toch hebben we
besloten ze nog een laatste keer op pad te sturen maar dan
wel met een specifieke boodschap.

“Ook na 12 jaar constructief en
actief oppositie voeren willen
we er nog altijd voor gaan. Meer
dan ooit zijn we klaar om mee
het beleid te voeren in Mol. Dit
kunnen we natuurlijk niet
zonder jullie steun.”

Deze steun is volledig gratis en op maat voor iedereen. Binnen
de partij zijn we steeds op zoek naar mensen die:
• samen met ons naar de kiezers willen trekken.
• ons ondersteunen in de verkiezingscampagne (tijdens
activiteiten, locatie voor een bord ter beschikking
stellen,…)
• op 14 oktober in ons project geloven en ons in het
stemlokaal steunen.

GOESTING IN MEERMOL?
Zet dan alvast één van de volgende data in jouw agenda.

6 maart - 10 april - 8 mei - 12 juni
Op deze dinsdagavonden organiseren we telkens een
infoavond in café ‘t Leeuwke waarin we kort onze visie richting
oktober toelichten. De start is telkens gepland om 2Ou, steeds
vrijblijvend en volledig gratis.
Je kan ook contact op nemen met één van onze
bestuursleden, te vinden achteraan in het boekje of spreek
hen gerust vandaag of morgen aan.
Meer informatie over ons, kan je terugvinden op onze website
meermol.be of volg ons op facebook. In de aanloop naar de
verkiezingen zullen al onze programmapunten hierop getoond
worden.

Om al een voorsmaakje te geven waar wij met MEMO MEERMOL voor willen werken, een greep uit ons
programma.
Transparantie en inspraak
MEMO – MEERMOL wil een transparant bestuur met een beleid
op maat van de burgers. Mollenaars moeten van in het begin
bij beslissingen betrokken worden. Van de expertise van
burgers moeten we gebruik maken.

Armoedebestrijding
Het aantal leefloners stijgt, net zoals het aantal mensen dat
van de voedselbank gebruik maakt. In een welvarende
maatschappij mag zoiets niet. Op het bestrijden van de
armoede moet 100% ingezet worden.
Bouwstop
Het ongelimiteerd uitdelen van vergunningen voor grote
bouwprojecten en mega-verkavelingen moet eerst getoetst
worden aan een studie over de woonbehoefte in Mol. Is er wel
nood aan zoveel bijkomende appartementsgebouwen?
Kunnen we de woonbehoefte verminderen door de leegstand
weg te werken? Belangrijke vragen die nog geen antwoord
hebben. Het kappen van een bos kan op 3u, voor het groeien
ervan is 30 jaar nodig!
Mobiliteit
Mol loopt vast en parkeren is vaak een ramp. We willen werken
aan een langetermijnvisie over het verkeer in Mol. De bouw van
een parkeertoren aan het station blijft voor ons een ideale
oplossing om het parkeerprobleem weg te werken en ons
centrum leefbaar te houden. In die langetermijnvisie moet ook
zeker de fietser terug een plaats krijgen.
Dienstverlening
We blijven stevig vasthouden aan ons idee over het mobiel
loket. Dienstverlening op locatie noemen we dat. Een mobiel
loket dat wekelijks de gehuchten aandoet en waar mensen
terecht kunnen voor administratieve zaken (paspoort afhalen,
reispas aanvragen, blauwe zakken kopen,...). Minder verkeer in
Mol en handig voor senioren en minder mobiele mensen.

“GOESTING in idealisme”

Koen Van Gompel 52 jaar – gemeenteraadslid
Kok in de Gemeenschapsinstelling voor jeugd in Mol
Koenvangompel1@gmail.com – 0474 30 71 84

“GOESTING in groen tussen al het grijs”
Solange Abbeloos 50 jaar – gemeenteraadslid
Ambtenaar bij Stad Geel
solange.abbeloos@gmail.com – 0497 40 47 76

“GOESTING in beleid op maat
voor elke Mollenaar.”

Lutgart Bergmans 57 jaar – OCMW raadslid
Verpleegkundige Ruytenburg Berchem
lutgart.bergmans@live.be – 0486 40 33 02

“GOESTING in lokale artiesten die tijdens
de zomermaanden hun talent showen
in de Corbiestraat.”

Lander Geyzen 24 jaar – Project Engineer DAF TRUCKS N.V.
landergeyzen@hotmail.com – 0495 41 43 81

“GOESTING om mensen samen te
brengen, er samen voor gaan!”

Eric De Ridder 55 jaar – gérant Bioplanet Turnhout
ericderidder@telenet.be – 0498 50 38 05

“GOESTING in een toegankelijk Mol.”

Paul Surgeon 47 jaar – Voorzitter gewoon en anders
jpsurgeon@telenet.be– 0472 92 06 45

“GOESTING in meer veiligheid voor
de zwakke weggebruiker.”
Silke De Ridder 27 jaar - blogster
silkedr@telenet.be – 0499 22 10 55

“GOESTING in goede dienstverlening
in de gehuchten.”

Rik Geyzen 59 jaar –maatschappelijk werker Senioren Plus
rik.geyzen@live.be – 0498 03 20 77

“Samen zorgen dat Mol de moeite waard blijft
voor ons allemaal. Voor hen die meer dan 100
jaar worden of voor hen die maar even hier
zijn.”

MOSSELFEEST
MEMO-MEERMOL
Rijstpap
Chocomouse
Cornetto
Jupiler
Jupiler Blauw
Cola/ Cola light
Limo – Water
Ice – tea
Kriek
Hoegaarden
Duvel
Leffe
Glas Wijn
Fles Wijn
Glas Cava
Fles Cava
Koffie/Thee

2,00
2,00
1,50
1,80
1,80
1,80
1,80
2,00
2,00
2,00
2,80
2,80
2,80
12,00
2,80
12,00
2,00
www.meermol.be

