MeMo
MeerMol was, is en zal
Koen– Van
in beweging blijven voor Mol.
We staken de afgelopen jaren
meer dan één miljoen zonne bloempitten in de brievenbussen. Door uw medewerking
kreeg Mol daardoor meer kleur.
Met onze jaarlijkse soepactie
‘op de stoep in hartje centrum’
ten voordele van een goed
doel, verdubbelen we telkens
zelf de opbrengst.

Koen Van
Gompel

We hielden meer dan 350
tussenkomsten in de
gemeente- en ocmwraad

Rik Geyzen

(stil)zitten is niks voor ons. Met haalbare voorstellen
Met stijl.
Bedrijvencentrum
De academie voor
beeldende kunsten, de
jeugddienst en de
administratie van de
kinderopvang vullen dit
gebouwencomplex.
En nog is er ruimte
over.
MeMo vraagt voor de
derde “koer” een
invulling zoals het
“Paterspand” in
Turnhout. Een mooie

We hebben al enkele jaren twee
gemeentehuizen. Een oud en een nieuw.
‘t Nieuwe is het administratief centrum.
‘t Oude heeft zoveel meer uitstraling.
MeMo vraagt
dan ook dat
trouwers en
de officiële
ontvangsten
terug in ’t oude
gemeentehuis
terecht kunnen.

glazen overkapping, waardoor een ruime
hal ontstaat waarin grote evenementen
kunnen georganiseerd worden. Omringd
door een aantal kantoren om startende
ondernemers ondersteuning en een
haalbare toekomst te geven.

Mol heeft MeerMol nodig.
Een echt grondenen pandenbeleid.

De auto’ s boven op elkaar.
Mol slibt steeds verder dicht. Verschillende dagen per week is er
geen doorkomen aan. Vele mensen beginnen Mol-centrum echt
te mijden. Een vlotter circulatieplan en een ambitieus
parkeerbeleid kunnen hier uitkomst bieden.
MeMo is voorstander van een parkeertoren ( 500 plaatsen) op
de parking aan ’t station. Dat is winst voor de treinreizigers,
levert mogelijkheden voor de buurt en geeft voldoende plaats
voor de klanten van het handelscentrum. Zelfs parkeergarages
behoren hier tot de
mogelijkheden. Ook aan
de sporthal kan de
randparking verder
uitgebouwd worden met
fietsfaciliteiten.

Er is een tekort aan
betaalbare
bouwgronden,
woningen en
handelspanden. Op
deze markt moet het
bestuur een echte
(thuis)speler worden.
Gronden en panden,
eigendom van de
gemeente MOETEN
benut worden.
6 JAAR LEEGSTAND
kan gewoon niet.

komen wij naar u toe.
Actieplan wateroverlast.
Afvalkosten
heronderhandelen.
MeMo wil over de
containerparken en
de afvalophaling
heronderhandelen.
Het liefst nog alles
terug in eigen
handen krijgen. Wij
willen dat deze de
spil worden van een
evenwichtig en
goedkoper afvalbeleid.

Onze waterhuishouding is niet voorzien op
de plensbuien van de laatste jaren. Heel
wat straten en wijken lopen onder.
En inderdaad, terwijl de bui bezig is kan je
nog weinig doen. Maar met een fatsoenlijk
actieplan en een onmiddellijke aanpak van
de gekende knelpunten staan we al een
heel stuk verder.

Want hoewel afval steeds waardevoller
wordt, stijgt aanhoudend de prijs die wij
moeten betalen.

MeerMol is een
verademing voor Mol
Mobiel loket
MeMo vraagt voor elk gehucht een dienstverlening ter plekke! Het
gaat niet op dat in de gehuchten de belastingen even hoog zijn
als in ’t centrum. Nochtans is de dienstverlening er een stuk
minder. MeMo wil daarom dat de gemeente en het OCMW
wekelijks aanwezig zijn in de gehuchten. Op die manier brengen
wij een aanspreekpunt en de dienstverlening naar de mensen toe.
Dit op fietsafstand van uw deur en zonder die vervelende
parkeerautomaten.In het mobiel loket
zou u terecht kunnen voor de aanvraag
van het paspoort, IDkaart, subsidies,
premies, studiebeurzen, voor het
ophalen van cadeaubonnen, blauwe
zakken, voor het inleveren of afhalen
van formulieren, voor het binnenbrengen
of ophalen van boeken,...
Meer info vindt u op www.meermol.be

Fietsend
Mol
Voor onze fietsers
willen wij alles uit de
kast halen. MeMo
wil dat ze de
belangrijkste spelers
worden in het
verkeer. Dat ze
veilig en makkelijk
hun weg vinden tot
in het
handelscentrum.
Echt fietsplezier in
het centrum met
voldoende veilige
fietspaden en extra
fietsenrekken.
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Van Gompel Koen
Abbeloos Solange
De Ridder Silke
Nuyens John
Van Eynde Sandra
Abbeel Ingrid
Geboers Tom
Vanderoye Zjef
Surgeon Paul
Vandermeulen
Kenneth
Van Grieken Bart
Geudens Marina
den Hartog Richard
Van den Broek
Anne-mie
Vaes Karel
De Ridder Eric
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Van Herck Gert
Corthals Dirk
Michiels José
Geerts Tom
Cools Gaby
Thiry Katrien
Beck Annita
Van Moorselaar
Nico
Verboven Kirsten
Heleu Katrien
Heylen Stanny
Boeckx Sabine
Bergmans Lutgart
Fierens Marijke
Geyzen Rik

Samen verfrissend
vooruit

MeMo: het juiste merk voor sterk werk.

Samen verfrissend vooruit
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