Een stralende glimlach voor Mol!
Het is lente en dus steekt MeMo vandaag,
voor het 10de jaar op rij, zonnebloempitten in uw brievenbus.
Met deze zonnebloempitten willen wij Mol kleur, geur en
ﬂeur geven. Om dit te bereiken bussen wij al sinds 2007
jaarlijks een kwart miljoen zonnebloempitten.
250.000 x 10 = 2, 5 miljoen zonnebloempitten. Dat is niet niks.
Plant deze zonnebloempitten vandaag nog in uw tuin, op uw balkon,
in een toekomstig tegeltuintje, op een braakliggend terrein,…
Zo geven we Mol samen opnieuw kleur.
Een warme oproep voor een stralend resultaat!

MeMo is dus duidelijk dé Molse partij met pit(ten)
en heeft naast pitten nog meer in petto.
Wij ondersteunen nog steeds de acties
voor een goede ruimtelijke ordening
in het centrum,Toemaathoek, Molderdijk,
Haakstraat en Moerhoek.
MeMo is actief bezig rond leegstand,
veilig ﬁetsen, parkeren
en de verkeersafwikkeling in
de Guido Gezellestraat.
Ook voor het laagdrempelig
houden van de kinderopvang
blijft MeMo zich inzetten.
De kinderopvang is er immers
voor de kinderen,
ook tijdens de schoolvakanties.
Meer info: www.meermol.be
volg ons op 

Het verkeer in het centrum staat (teveel) stil.
MeMo presenteerde op de gemeenteraad van juni 2015 een verkeersplan om het centrum terug vlot te trekken. Eén van de speerpunten is het aanbieden van extra parking aan de rand en dit door
een parkeertoren in de Hangarstraat. Ook meer éénrichtingverkeer, het aanbieden van gratis ﬁetsen aan het station en aan de
sporthal en een centrumvervoer met TukTuks zitten in dat plan.
In ons verkiezingsprogramma van 2012 zat ook
de lussenbus ter vervanging van de belbus.
Hieraan komt het gemeentebestuur nu deels
tegemoet met de Centrum-express.

Samen verfrissend vooruit.
Met de slogan ‘samen verfrissend vooruit’ wil MeMo de nadruk leggen op onze eigen Molse aanpak.
Wij willen, samen met u, met Mol vooruit. MeMo wil aan
politiek doen op een ontwapende en verfrissende manier. Geen
gemelk, geen gezever, geen ping-pong. Maar wel na informatie en
inspraak met eﬃciënte daadkracht vooruit.
Geen ‘oei- of oefbestuur, maar een gemeentebestuur met respect
voor gisteren, oog voor vandaag, zorg voor morgen en visie op
overmorgen.

MeMo-mosselfeest
Een prachtstaaltje van teamwork en begeestering. Met 38
enthousiastelingen gingen we op 24 januari aan de slag om voor
777 gasten een lekkere maaltijd te bereiden.
En ’t ging ’verbazend’ goed vooruit.
Dank aan allen en vooral aan de 777 aanwezigen. Tot in 2017.

Duurzaam
Mol bouwt een nieuw zwembad. 30 jaar lang zullen we daar
130.000 euro/per jaar voor betalen! MeMo blijft er op hameren
dat deze grote investering dé uitgelezen kans is om een openbaar
gebouw klimaatneutraal te maken en zo mee te werken aan een
duurzame gemeente. Bij duurzaam denken wij ook aan de met uitsterven bedreigde bijen. Met onze zonnebloemen bieden wij deze
bestuivers meer levenskansen. Zij zijn een belangrijke schakel in
ons ecosysteem en daarom noodzakelijk voor onze toekomst.

Een mobiel loket in de gehuchten.
Reeds jaren stellen we vast dat onze gehuchten, wat dienstverlening betreft, aan hun lot overgelaten worden. (Terugtredende
dienstverlening noemt men dit). MeMo blijft echter ijveren voor
een dienstverlening ter plaatse. Met een mobiel loket zouden
onze gehuchten al een heel eind op weg zijn.

Een stralende glimlach voor Mol.

Zoals je hebt kunnen lezen, doet MeMo meer dan zonnebloemen
promoten.
Wij zijn de spreekbuis voor vragend Mol. Op de gemeenteraad
en binnen het OCMW geven we tal van kritische opmerkingen
bij het gevoerde beleid en komen we met tal van opbouwende
voorstellen om Mol aangenamer te maken voor de inwoner en
voor de toerist.
Heb je zelf een idee, loop je ergens tegenaan,
zit je met een oplossing of met een probleem,
laat het ons weten en werk met ons mee.
Je bent alvast van harte welkom

Wedstrijdje

Stuur je zonnebloemfoto door
naar zonnebloemen@meermol.be
Voor de winnaars is er een prijsje.
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