
Een groepsfoto van Progressief Malle in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In de zomer van 2019 overleed Hilde Van Looveren. Hierbij willen wij 
haar bedanken voor haar engagement en bijdrage aan de werking van Progressief Malle. Foto © Andy

Met 14,2% van de stemmen, be-
haalde Progressief Malle afgelopen 
gemeenteraadsverkiezingen drie 
zetels in de gemeenteraad. High 
five hiervoor aan al onze stem-
mers! Voor mij is het belangrijkste 
resultaat de sterke groep van actie-
ve leden. Je mag van ons verwach-
ten dat wij invloed zullen blijven 
uitoefenen op het beleid in Malle. 
Ons programma is sterk, origineel 
en kijkt verder dan de rand van het 
bord. Het bevat bovendien heel 
wat concrete oplossingen voor 
problemen waar onze gemeente 
mee worstelt, zoals de verkeers-
drukte, de toenemende armoede, 
het stijgend aantal appartementen, 
de verdwijnende lokale hande-
laars en het zwerfvuil. De komen-
de jaren zullen wij het gemeen-
tebestuur blijven prikkelen om 
uw belangen ter harte te nemen!

Begint er bij jou ook iets te prik-
kelen? Neem gerust contact op 
en we verwelkomen je graag in 
onze sterke (en plezante!) groep.

Groetjes, Alex Van Loon, 
voorzitter Progressief Malle.

Die keuze laten we volledig aan u! Onze volledige naam is Progressief Malle, maar 
we korten regelmatig af naar PM. En wat betekent progressief? Het woord pro-
gressief is afkomstig van het Latijnse progressus. Het betekent: vooruit gaan of op 
politiek gebied vooruitstrevend. Progressief Malle (PM) gaat dus verder dan par-
tijgrenzen omdat wij vinden dat een persoon of groep het idee maakt, en niet de 
politieke kleur. Om die reden verenigen wij zowel personen mét als zonder partij-

Samen vooruit in 2020?

De terreinen van voetbalclub KVK Westmalle, gelegen aan 
de Zoerselbaan te Westmalle, zijn voorzien van een ruime 
parking. Momenteel wordt het gemeenteplein in Westmalle 
vaak gebruikt door mensen die met het openbaar vervoer 
naar het werk vertrekken, en dus langparkeerders. Dat kan 
en mag niet de bedoeling zijn van een parking in het cen-

Een Park & Ride aan de parking van KVK Westmalle?

trum van een dorp. Deze parking dient gevrijwaard te blijven, bijvoorbeeld voor 
bezoekers van de middenstand. Binnen enkele jaren voorziet men de start van de 
heraanleg van het dorpsplein. Willen we de mensen aanmoedigen het openbaar 
vervoer te nemen, dan moeten we een veilige en duurzame oplossing bieden voor 
het achterlaten van hun wagen. Net daar is de parking van KVK Westmalle zo 
geschikt voor. Het idee werd voorgelegd op de gemeenteraad van 25 april 2019 en 
enthousiast onthaald. To be continued?
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Verantwoordelijke uitgever: Alex Van Loon, Oude Meirstraat 3 bus 3, 2390 Malle

Boomplantactie ter compensatie van verkiezingsdrukwerk
Op zaterdag 23 november 2019 plantte Natuurpunt Voorkempen 400 winterlindes 
in het natuurreservaat De Kluis (nabij het vliegveld in Oostmalle). Ongeveer een 
kwart van deze bomen werd gefinancierd door Progressief Malle en alle andere 
Malse partijen. Het voorstel kwam er op vraag van Progressief Malle, dat met kri-
tische blik terugkijkt op de eigen communicatie. Het voorstel werd besproken op 
de gemeenteraad en alle partijen gingen akkoord. We zijn zeer tevreden dat andere 
partijen ons hierin volgden, waarvoor een welgemeende dankjewel!

De verkeerslichten op het kruispunt in het centrum van Oostmalle werden afgelopen jaar aangepast. Deze aanpassingen 
werden doorgevoerd om sommige rijrichtingen conflictvrij te maken. Dit betekent dat auto’s en vrachtwagens niet meer 
op hetzelfde moment groen licht hebben als de fietsers en voetgangers. Dit zou het aantal ongevallen moeten doen da-
len. Momenteel is niet elke rijrichting conflictvrij op het kruispunt. Er werden ook drukknoppen aangebracht voor fiet-
sers en voetgangers, maar niet aan elke oversteek. Het lijkt de bedoeling te zijn om de verkeersveiligheid te bevorderen, 
wat erg positief is. Toch blijkt het effect dat de wachttijden voor voetgangers, fietsers en voertuigen zijn toegenomen, 
met als gevolg erg lange files. Raadslid Alex Van Loon vroeg op de gemeenteraad of er overlegd werd tussen het Vlaams 
gewest en de gemeente. Dat bleek niet het geval te zijn. Intussen is er een evaluatie geweest en zou het Vlaams gewest de 
duurtijd van verkeerslichten hebben aangepast. We merken echter niet veel verbetering. We houden vinger aan de pols!

Verkeerslichten in Oostmalle voeden het ‘Filekruispunt’

Windturbines in Malle - go of no go? 
Op 3 april hield de huidige meerderheid een persconferentie over 
haar standpunt ten opzichte van de inplanting van vier windtur-
bines op het industrieterrein van Malle en Zoersel. Het bestuur 
adviseerde negatief en dat kan Progressief Malle enkel toejuichen. 
Waarom geen windturbines in Malle? Windturbines zijn inder-
daad een vorm van alternatieve energie dat we moeten aanmoe-
digen, maar er zijn verschillende redenen waarom Malle geen 
geschikte plaats is. Ten eerste bewijst de windkaart dat Malle de 
slechtste locatie is van de provincie op vlak van wind. Boven-
dien worden de turbines veel te dicht ingepland tegen de woon-
zone, wat voor een enorme overlast kan zorgen. PM is van me-

Waarom dan vandaag nog een folder in uw bus? Progressief Malle koos ervoor zo 
veel mogelijk mondeling te communiceren met de man op de straat en daarnaast een actieve rol te spelen op sociale me-
dia. We gebruiken onze Facebook- en Instagrampagina intensief en zijn sinds kort een blog gestart op onze vernieuwde 
website. Geef onze pagina’s een like of neem regelmatig een kijkje op de website. Online campagnes hebben een groot 
bereik, maar om heel Malle te betrekken, is een jaarlijkse folder nog steeds aangewezen. We drukken hem op gerecycleerd 
papier en bussen de folder zelf, te voet! Alle beetjes helpen, toch?

ning dat alternatieve energie een must is, maar dat er meer in de richting van circulaire economie op vlak van energie 
moet worden gekeken. Het industrieterrein van Malle biedt hiervoor grote mogelijkheden. Handen uit de mouwen!

foto © Windstil

Hoera! We hebben een nieuwe website. Of we al veel gaan verklappen? Natuurlijk niet. Neem een kijkje op 
www.progressiefmalle.be en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. We kunnen alvast meegeven dat een 
blog met interessante artikels tot de nieuwigheden behoren! Tot snel?

Nieuw jasje voor de website van Progressief Malle

Volg ons op
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