
 

Verkiezingsdrukwerk 14 oktober 2012 – vu Richard den Hartog Leenhofstraat 49 - Mol 



 

Verkozen om mee Mol te besturen. 

De voorbije (bijna) zes jaar heeft MeMo enorm ingezet op een opbouwende oppositie.  

               Meer dan 350 keer zijn we tussengekomen met vragen en eigen voorstellen. 

Telkens met één bekommernis: Mol moet hier beter van worden! 

Een greep uit deze voorstellen bundelden wij in onze vier vorige folders en in onze uitgave:  

                                            “ Memo: Meer dan een vlugge hap.” 

                      U kan al deze voorstellen nalezen op onze website www.meermol.be 

 

 

Warme samenleving. 

Het cultureel ambassadeurschap heeft 

laten zien dat mensen, met de juiste  

aansturing, bereid zijn om, als vrijwilliger, 

de handen uit de mouwen te steken.  

Op deze unieke samenwerking moet 

verder actief ingezet worden om onze 

gehuchten, wijken en kernen terug warmer 

en leefbaar te maken. 

 

MeMo wil dat mensen terug de kans 

krijgen om ‘samen te leven’. 

 

 

Wateroverlast aanpakken. 

In het Zuiden kennen ze al jaren de 

plensbuien. Als eerste wateropvang 

laten ze de straten naar het midden 

afdragen. Daaronder wordt dan een grote 

afvoer aangelegd.. Ook hier kunnen 

een aantal straten op die manier  

aangelegd worden zodat ze, bij  

hevige regen, als afvoerkanaal kunnen 

dienen.  

http://www.meermol.be/


 

Vrijwilligers echt belonen. 

De meeste verenigingen draaien op 

vrijwilligers en krijgen van de gemeente een 

beetje subsidie. Wel spijtig dat de gemeente 

dit geld terug afneemt  met de onroerende 

voorheffing. MeMo wil dat jeugd-, sport-, 

cultuur- en andere verenigingen ,die werken 

met vrijwilligers, worden vrijgesteld van die 

voorheffing. Ook vragen wij dit voor de 

eigenaars die verhuren aan dergelijke 

organisaties. 

De buurt bestuurt. 

Met ‘De buurt bestuurt’ gaat MeMo nog een 

stap verder dan de politiecafés. 

Memo wil dat de buurt, in overleg, bepaalt 

waar een aantal politie-uren worden ingezet. 

Op die manier ziet de buurt een duidelijke 

aanpak en meestal ook een directe oplossing 

voor problemen als hondenpoep, lawaai, 

overdreven snelheid, drugsdealen, 

overdreven vrachtwagentrafiek, vuilnis,... 

Bij MeMo - Meer Mol is de burger meester. 

Een kleine greep uit onze voorstellen zetten we nog  eens in de belangstelling. Maar vandaag zijn 

het vooral onze kandidaten die we in de kijker zetten. Met uw stem kunnen zij Mol toekomst en 

kleur geven. 

Terwijl andere partijen vooral een massa borden langs de straten plaatsten, werkten de MeMo-

kandidaten vooral op de inhoud.  

Een week na de verkiezingen zijn alle borden weg, maar is het inhoud die blijft. 

                                    MeMo – MeerMol: De stap naar politieke vernieuwing. 



 

Fietsoprit aan de Ring. 

Fietsen van en naar Mol zou een stuk veiliger 

kunnen met een fietsoprit  aan de Gompel- 

baan. 

Langs deze fietsoprit kunnen vele fietsers de 

meeste scholen en Mol-centrum bereiken. 

Parkeren aan het station. 

Bij het ontwerp van de plannen van het 

nieuwe stationsgebouw vroegen we  om een 

parkeergarage. Toen lachte men dit nog weg. 

Nu krijgt MeMo steun bij haar vraag om een 

parkeergarage op de grote parking naast het 

station. 

Iets gemist? 

Heb u een folder gemist of hebt u graag onze lijst met voorstellen: kijk dan even op de website 

www.meermol.be of bel naar 0474/30.71.84 en we steken het gevraagde in uw brievenbus.  

Nog wat andere informatie nodig of een klapke doen; dat kan op zaterdag 13 oktober van 11u – 17u 

aan het pleintje met de pomp in de Voogdijstraat. Want net als de voorbije 4 jaar staan wij daar met 

lekkere soep voor ’t goede doel.  

Een stem voor MeMo – MeerMol is een stem                         

voor Mol 

Verkeersstromen beheersen 

Opnieuw vragen we dat bij grote werken, alle 

verkeersstromen in kaart worden gebracht. 

Want meten is weten.  

Op basis van deze gegevens kan er een 

evenwichtig verkeersplan ontwikkeld  

worden. 

http://www.meermol.be/

