TE WEINIG POLITIEKE
PARTICIPATIE.
De politiek ligt niet goed meer
in de markt. Dat voel je en hoor
je in gesprekken met mensen.
De postjes, het gegraai, de belangenvermenging, de burgers zijn
het stilaan beu.

Enkel wanneer mensen bij elkaar komen, vindt er magie
plaats en ontstaan er goede discussies. Democratie
zonder debat bestaat niet.
Met een score van 5 op 10 is België Europa’s slechtste leerling op
gebied van politieke participatie.

Goesting in een beleid op maat van alle Mollenaren.
Positief, lokaal en transparant.
Van bij de oprichting, 16 jaar geleden, hebben we heel bewust gekozen
om een lokale partij te blijven, ver weg van de klassieke politieke structuren en heel dicht bij de mensen. Onze onafhankelijkheid hebben we
altijd hoog in het vaandel gedragen en zeer streng bewaakt. We zijn van
plan om dat te blijven doen.

MEMO – MEERMOL wil aan politiek doen op een ontwapenende en verfrissende manier. Geen gemelk, geen
gezever, geen ping-pong. Na informatie en inspraak met
efficiënte daadkracht vooruit.
Door de overdrukke agenda’s is het voor de burgers geen evidente zaak
om hun stem te laten horen via tijdrovende activiteiten of handelingen.
Zonder vernieuwing hierin zullen ook jongeren vaak ongehoord blijven.
De drempel naar participatie moet omlaag.

INFO@MEERMOL.BE

VOOR MEMO - MEERMOL IS HET HOOG TIJD VOOR ACTIE.
•

Een gemeentebestuur dat wil investeren om het engagement van
zijn inwoners aan te wakkeren.

•

Een gemeentebestuur dat buiten zijn comfortzone treedt en andere
manieren van communicatie toepast om zijn inwoners te bereiken.

•

Een gemeentebestuur dat zijn inwoners betrekt bij beslissingen.

SAMEN VERFRISSEND
VOORUIT

De huidige technologieën
geven een waaier van
nieuwe mogelijkheden.
Een online platform waar alle
inwoners van Mol een opmerking, vraag, idee in beeld of tekst
kunnen posten. Alle gebruikers en
natuurlijk ook het gemeentebestuur hebben de mogelijkheid om
hierop te reageren.

Engagement en participatie
terug interessant maken door
de drempel te verlagen en de
transparantie te verhogen.

WWW.MEERMOL.BE

MEMO
MEER MOL

GOESTING IN EEN VLOT CENTRUM MET RESPECT VOOR
FIETSERS EN VOETGANGERS.
De lente is terug in het land en
meer en meer fietsen worden
uit hun winterslaap gehaald.
We beschikken over mooie brede
fietspaden, langs fietsnetwerken
en de kanaaldijk. Alleen…

GOESTING IN MEERMOL?

DUCKRACE FOR LIFE
Onze eerste Duckrace, in het kader
van de warmste week, was een groot
succes! Alle 920 eendjes werden
verkocht. 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 – MEERMOL
wil meer fietsers in het
centrum, niet op het voetpad
maar op de straat.

NEEM DAN CONTACT OP MET IEMAND VAN HET BESTUUR OF
KOM NAAR ÉÉN VAN ONZE MEERMOL – AVONDEN.

8 mei & 12 juni – 20u Café ‘t Leeuwke
Tijdens deze avonden geven we telkens een korte toelichting
over onze visie voor Mol. Iedereen is altijd welkom.
MEMO – MOSSELFEEST
Een prachtig staaltje van teamwork
en begeestering. Met 38 enthousiastelingen gingen we op 28 januari
aan de slag om voor 720 gasten
een lekkere maaltijd te bereiden.
En ’t ging ’verbazend’ goed vooruit.
Dank aan allen en vooral aan de 720
aanwezige Tot 2019.

•

Uitbreidingen en verfraaiing van de randparkings.

•

Een circulatieplan moet er snel komen met een beperking van het
doorgaand verkeer.

•

Het aanbieden van gratis fietsen aan het station en de sporthal.

•

Een centrumvervoer met TukTuks.

•

Een verkeersvrije Corbiestraat in de weekends in de zomermaanden.

GOESTING IN MEERMOL

GEMEENTERAADSLEDEN

OCMW-RAADSLID

•

Optimaal gebruik maken van het gratis kwartiertje.

koen.vangompel@meermol.be
solange.abbeloos@meermol.be

lutgart.bergmans@meermol.be

In Mol-centrum riskeren het hele jaar honderden fietsers
hun leven. Als fietser moet je vechten voor je plaats
tussen auto’s, vrachtwagens en bussen.

Ook na 12 jaar actief en constructief 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.

Stuur je zonnebloemfoto door
voor 17 september naar
zonnebloemen@meermol.be
en maak kans op een mooie prijs.

Na 12 jaar actief oppositie voeren, zal Koen Van Gompel
opnieuw de lijst trekken, Rik Geyzen is met zijn enorme
politieke ervaring de geknipte man om de
MEMO – lijst te duwen.

lander.geyzen@meermol.be
0495 41 43 81

SECRETARIS

VOORZITTER

rik.geyzen@meermol.be
Sint Apollonialaan 125 Mol
014 31 63 29

eric.deridder@meermol.be
Gasstraat 46 Mol
0498 50 38 05

UITGEVER

WWW.MEERMOL.BE

