werkelijkheid werd. De
huidige regeling gaat voor
MeMo niet ver genoeg.
Elke woonstraat moet,
indien gewenst, een
speelstraat kunnen zijn.
Belastingverlaging.

2. Heeft MeMo al
iets verwezenlijkt?
De voorbije 6 jaar
hebben we hard
gewerkt. Onze mensen in
de gemeenteraad en het
O.C.M.W. blonken uit in
constructief en positief
oppositie voeren.
Het gratis kwartiertje.

1. Wat is MeMoMeerMol?
10 jaar geleden richtte een
groep geëngageerde
mensen een plaatselijke
politieke partij op.Los van
alle nationale- en
traditionele politieke
strekkingen. Mol dus als
hoofdtaak.
In 2006 gingen we zonder
gemeenteraadsleden naar
de verkiezingen. Niemand
van de ‘politieke kenners’
gaf ons ook maar enige
kans. De kiezer zag dat
gelukkig anders. U stemde
2 van onze mensen in de
gemeenteraad. Hierdoor
kregen we ook raadsleden
in het OCMW en in de
politieraad.

Het gratis kwartiertje
parkeren (die parkeerkaart
ligt in zowat elke Molse
auto) is een idee van
MeMo. We hebben er hard
voor geknokt om dat er
door te krijgen. De pluimen
zijn dan wel naar het
bestuur gegaan, MeMo
leverde het idee.
Speelstraten.
In 2007 reeds drong MeMo
in de gemeenteraad aan
om ‘speelstraten’ in te
voeren. Bedoeling was om
straten,op aanvraag, verkeersvrij te maken. Zo
kunnen kinderen veilig
spelen op vb woensdagnamiddag of tijdens
vakanties. De gemeenteraad ging in op die vraag.
Helaas duurde het 5 jaar
vooraleer het voorstel in
een light-versie

Bij elke opmaak van de
begroting drongen we aan
op een verantwoorde
belastingverlaging. Geen
populistische maatregel,
maar een doordacht
voorstel, na grondige
studie van de gemeentefinanciën. Ondertussen is
die belastingverlaging er
gekomen.
Pleintje Martelarenstraat/
Markt/ Nieuwstraat.
Bij de heraanleg van het
kruispunt aan de
Martelarenstraat vroeg
MeMo om het pleintje aan
te leggen met groen en
banken, ondertussen is dat
(sfeervol en origineel)
gebeurd.
St. Pietersstraat.
MeMo deed het voorstel
om de verkeers- en
parkeersituatie in de St.Pietersstraat aan te
pakken om zo
parkeerplaatsen te
behouden en de circulatie
veiliger te maken. Het
voorstel werd afgekeurd
maar enkele maanden
later wel exact volgens ons
voorstel uitgevoerd.

Kiosk Wezel.
12 jaar beloofde het
gemeentebestuur om de
omgeving van de kiosk in
Wezel te renoveren.
Meermaals vroegen onze
gemeenteraadsleden naar
een stand van zaken en
drongen zij aan op een
snelle beslissing. Na jaren
van gevaarlijke situaties is
dit eindelijk opgelost.

centrum is een oud zeer
en werd regelmatig op de
gemeenteraadsagenda
geplaatst door MeMo. Na
lang aandringen maakt
men nu werk van een
leegstandsregister. MeMo
wil dat de leegstandstaks
verder wordt uitgebreid en
dat men ze koppelt aan
subsidies voor wie de
leegstand aanpakt.

gemeenteraad de plannen
van Aquafin om een
overstort te realiseren
langs de Borgerhoutsedijk.
Een open riool konden we
daar echt wel missen. Na
blijvend aandringen wordt
het overstort op een
andere, betere manier
uitgevoerd. En dit zonder
overlast voor de
omwonenden.

Fietsenstallingen.
MeMo heeft herhaaldelijk
gevraagd om onder
andere in de Corbiestraat
fietsenstallingen te
voorzien. Eindelijk staan
ze er.

Kapel Heidehuizen.
In 2007 vroeg MeMo naar
een nieuwe bestemming
voor de leegstaande kapel
van de Heidehuizen.
Nu,vijf jaar later, wordt ze
ingericht als ceremonieruimte.
Podiumzaal ‘t Getouw.

Windmolenpark.

Van bij de opening van de
REX ligt de grote zaal van
cc ‘t Getouw er meestal
verlaten bij. De gemeente
wil van deze zaal een
verenigingenhuis maken.
Met de abnormaal zware
uitbatingsvoorwaarden is
dat uiteraard nooit gelukt.
Na meermaals aandringen
van MeMo werden de
prijzen aangepast. Nu
krijgen de verenigingen en
cc ’t Getouw echte kansen.

MeMo stond op de
achterste poten toen bleek
dat Electrabel op slinkse
wijze bezig was om
gronden binnen te halen in
Postel om zo hun windmolenpark te realiseren.
Na herhaaldelijk
aandringen werd er
‘over de partijgrenzen
heen’ gewerkt aan een
kaderplan. Meerdere
firma’s krijgen nu een
eerlijke kans.

Leegstand.

Overstort langs de
Borgerhoutsedijk.

De vraag om iets te doen
aan de leegstand in Mol

MeMo hekelde op de
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MeMo-MeerMol pleit er
dan ook voor om de
parking aan het station uit
te breiden tot minimaal
500 wagens.

3.

Waar wil MeMo
voor gaan?

Mobiliteit.
Mol draait stilaan in de
soep. Waar kunnen we
nog parkeren? Hoe
geraken we vlot in- en uit
het centrum?
Onze gemeente heeft, in
vergelijking met andere
gemeenten, enorm veel
bestemmingsverkeer en
dat is onomkeerbaar. De
zalen in REX en ’t Getouw,
de gemeentelijke diensten,
de politie, vier scholen,
twee rusthuizen, het
ziekenhuis en diverse
grootwarenhuizen liggen
allemaal in het centrum.
van Mol. Als gemeente is
het onze plicht om te
voorzien in een vlotte
doorstroming en optimale
parkeergelegenheid! De
randparkings zijn een deel
van de oplossing maar
volstaan duidelijk niet.

Hoe geraken we met de
fiets door het centrum
zonder omver gereden te
worden?
Bij de herinrichting van het
centrum werd geen
rekening gehouden met de
fietser. Voor MeMo moet
de verkeersafwikkeling in
van Mol opnieuw bekeken
worden met meer plaats
voor de fietser.
De meeste gehuchten
kreunen onder het zwaar
verkeer en eenvoudige
oplossingen zijn er niet.

De situatie aan de Baileybrug op De Maat is
catastrofaal.
Ellenlange wachttijden en
frustraties. Een fiets- en
voetgangersbrug is een
mogelijke oplossing. De
materialen hiervoor liggen
elders te roesten.
In de weekends en tijdens
de zomer een autovrije
Corbiestraat.

Maar meten is weten. Bij
elk groot werk vroegen we
verkeerstelling om
alternatieve stromen op te
sporen. Hiermee konden
we dan aan de slag voor
definitieve regelingen.
Helaas gebeurde dit niet.
Toch moeten we gaan
tellen zodat we met
nieuwe inzichten, ook het
zwaar verkeer kunnen
herverdelen.

Al jarenlang onze vraag
die gesteund wordt door
het merendeel van de
horeca-uitbaters en de
bewoners.

Dienstverlening in de gehuchten.
Nog voor het gemeentebestuur de bibliotheken in
de gehuchten opdoekte, kwam MeMo met het
voorstel om juist de dienstverlening naar de
gehuchten uit te breiden. Met een mobiel loket
kunnen we heel wat dienstverlening van
Gemeente en O.C.M.W. bij u in de buurt brengen.
Vb inleveren formulieren, diverse aanvragen (vb
paspoorten - studiebeurzen) en aangiftes,
aankoop vuilzakken en cadeaubons, subsidies,
ophalen en inleveren van boeken,..

mobiel loket

