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Vernieuwd gemeentehuis verwelkomt 
alle burgers hartelijk

Klantvriendelijkheid als prioriteit

Sinds 30 januari werken de diensten Burgerzaken, Lokale Economie, Ruimtelijke 
Ordening, Milieu en Mobiliteit met een klantgeleidingssysteem. Via een infokiosk met 
aanraakscherm in de hal van het gemeentehuis kan je aanduiden voor welke dienst je 
komt. Daarna hoef je in de wachtruimte maar eventjes op je beurt te wachten. 

Het gemeentebestuur koos voor dit systeem om de bezoekers die aan een balie staan 
wat meer privacy te geven en vlotter te helpen. Heb je vragen of hulp nodig? Dan kan je 
steeds terecht bij het onthaal van de gemeente. 

Inkomhal in nieuw kleedje

Tegelijkertijd werd de inkomhal van het gemeentehuis gerenoveerd. Met een frisse kleur 
en nieuwe meubels voor de wachtruimte willen we de bezoekers van het gemeentehuis 
op een aangename manier verwelkomen. 

Pasfoto’s in het gemeentehuis

Ten slotte plaatste de gemeente een 
fotocabine. Zeer handig voor wie ter 
plaatse enkele pasfoto’s moet nemen 
voor een document. De cabine, die 
ook geschikt is voor rolstoelgebrui-
kers, toont stap voor stap wat je 
moet doen om een foto te nemen die 
voldoet aan de wettelijke normen. 

Lente in Rijkevorsel

Beste inwoners van het mooiste dorp 
in de Kempen, 

Jullie hebben het ongetwijfeld al 
gezien: de lente is weer in het land. 
Bomen krijgen nieuwe bladeren 
en de vele bloemen staan volop te 
bloeien. De zon schijnt al regelmatig 
en we komen heel wat goedgezinde 
mensen tegen op straat. 

Je zal ons de volgende weken en 
maanden wel vaker tegenkomen, 
trouwens. Met onze Ronde van Rijke-
vorsel bellen we aan heel wat deuren 
aan. Zijn we nog niet gepasseerd bij 
jou? Geen nood, we komen zeker 
nog eens langs.

Ook de bouwwerken in ons dorp zijn 
aan een laatste tussenspurt begon-
nen. De nieuwe bibliotheek krijgt al 
duidelijk vorm en het politiekantoor 
is al bijna helemaal klaar. De werken 
aan de kinderclub in St.-Jozef 
schieten eveneens aardig op. Nog 
in St.-Jozef is sinds 3 april zowel de 
Kerkdreef als de Uitbreidingsstraat 
eenrichtingsverkeer. Kijk hier dus 
goed uit. Hopelijk is iedereen de 
nieuwe situatie snel gewoon. 

Verder is de N-VA blij dat er op 19 
april weer heel wat kinderen van de 
Buitenspeeldag genoten. Ook Erf-
goeddag was een succes. Bedankt 
aan alle deelnemers en geniet nog 
van de mooie dagen!

Nathalie 
Cuylaerts 
Voorzitter 
N-VA 
Rijkevorsel

  Met een frisse kleur en nieuwe meubels voor de wachtruimte heet het vernieuwde 
     gemeentehuis je welkom.
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Rijkevorsel ontvangt SAVE-label voor verkeersveiligheid
Tijdens de gemeenteraad van 30 januari overhandigde de 
vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) het SAVE-la-
bel aan de gemeente Rijkevorsel. Dat is de beloning voor 
het succesvol afronden van een actieplan voor verkeersvei-
ligheid. Rijkevorsel is de vierde gemeente in de provincie 
Antwerpen die het SAVE-label in ontvangst mag nemen. 

“In september 2014 ondertekende de gemeente het SAVE-charter”, legt 
schepen van Mobiliteit Karl Geens uit. “Daarin formuleerden we doelstel-
lingen om de verkeersveiligheid te verhogen. Zo richtten we een politieke 
werkgroep op met afgevaardigden van alle lokale partijen om oplossingen 
te zoeken voor mobiliteitsproblemen.” 

Andere initiatieven waren de voorbije jaren de naamgeving en het op-
nieuw onder de aandacht brengen van de trage wegen in onze gemeente, 
het inrichten van speelstraten in de vakanties, een tonnageverbod voor 
doorgaand vrachtverkeer op enkele plaatsen, de feestbussen op oudjaar en 
de aankoop van een elektrische wagen voor de gemeente.”

De uitreiking van het SAVE-label gebeurde in het bijzijn van de gemeente-
raad van Rijkevorsel, een afvaardiging van de vzw OVK, de korpschef van 
de lokale politie Noorderkempen, verkeersouders en betrokken inwoners. 
Na de toespraken van burgemeester Dorien Cuylaerts, schepen Karl 
Geens, de korpschef en een vertegenwoordiger van OVK nam de gemeente 
trots het SAVE-label in ontvangst. 

Sinds kort heeft Jong N-VA een nieuwe regiocoördinator voor  
Rijkevorsel en omstreken. We vroegen Mats Geismar wat meer   
informatie over zijn taak en over Jong N-VA.

Stel jezelf eens even voor, Mats?

Ik ben 21 jaar, al twee jaar actief bij Jong N-VA en sinds kort dus de nieuwe 
regiocoördinator voor Jong N-VA Voorkampen, waar ook Rijkevorsel toe be-
hoort. Mijn politieke carrière begon in 2015 ik als voorzitter van Jong N-VA 
Schilde. 

Wat zijn je plannen?

Mijn eerste doelstelling is om samen met enkele geëngageerde jongeren uit 
de gemeente Jong N-VA Rijkevorsel op te starten. Geen ‘saaie’ politieke partij 
maar een jonge en dynamische ploeg die van aanpakken weet.

Jong N-VA, wat houdt dat juist in?

Een Jong N-VA-afdeling is het aanspreekpunt voor de jeugd van de gemeente. De afdeling komt minstens één keer per maand samen 
en organiseert regelmatig debatavonden en lezingen met interessante gastsprekers. Maar het mag zeker ook plezant zijn: Jong N-VA is 
bijvoorbeeld niet vies van een kroegentocht, een quiz of een fuif op tijd en stond. 

Mats Geismar, regiocoördinator Jong N-VA:
“We heten alle dynamische jongeren welkom in  
onze groep!”

  De gemeente werkte de voorbije drie jaar hard aan         
    meer verkeersveiligheid. Mét succes.

Meer weten of meedoen? Contacteer ons via rijkevorsel@n-va.be
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Zo ziet verandering eruit!
Rijkevorsel is een gemeente in volle verandering. Hoe kan het ook anders met de N-VA mee aan het roer? Op 
deze pagina sommen we enkele van de meest in het oog springende projecten op, het resultaat van de goede 
samenwerking in het bestuur.

Kantoren voor politie en parochie
De pastorij in het Doelenpad wordt momenteel getransfor-

meerd tot een nieuw politiekantoor voor de wijkpost Rijke-
vorsel. In het gebouw zijn ook enkele kantoren voorzien voor 
de parochie en de kerkfabriek. 

Nagelnieuwe bibliotheek
Een beetje verderop, op de Hoogstraatsesteenweg, verrijst een 

nieuwe bibliotheek. Ook de kantoren van de cultuur-, jeugd- 
en sportdienst krijgen daar onderdak. Huis Heidendal zal 
geïntegreerd worden in het nieuwe gebouw en plaats bieden 
aan de diensten van Kind & Preventie.

Nieuwe thuis voor Kinderclub

In Sint-Jozef neemt de kinderclub intrek in een nieuw gebouw 
dat de gekende ‘chalet’ zal vervangen. De Welzijnsschakel, die 
nu op de Meir zit, verhuist ook naar het gebouw. De mensen 
van OKRA St.-Jozef zijn ondertussen van de chalet naar het 
gemeenschapscentrum verhuisd. 

Renovatie voor Het Sas
De schouw van de voormalige 
steenfabriek Het Sas werd 
gerenoveerd. Het bovenste 
gedeelte was niet meer te red-
den en werd om veiligheids-
redenen een stukje ingekort. 
Wordt het donker, dan kan 
je de mooie verlichting zien 
branden. Zo lijkt het alsof het 
vuur in de oven nog volop 
brandt. 

In de tweede helft van mei vat 
wellicht de sloop aan van een 
aantal constructies op de site. 
Enkele historisch waardevolle 
gebouwen blijven behouden, 
zoals een fragment van de 
oven, de gerenoveerde schouw 
en de afscheidingsmuur met 
de letters ‘Gevelsteenfabriek 
Sas’. De sloopwerken zullen  
ongeveer vier maanden in 
beslag nemen.

Extra parking in Sonsheide

In de sport- en recreatiezone Sonsheide wordt volop gewerkt 
aan de nieuwe parking. Er zal plaats zijn voor 58 wagens. Vier 
parkeerplaatsen zijn voorbehouden voor mensen met een 
beperking. Bovendien plant de gemeente een oplaadpunt voor 
elektrische wagens.

Wil jij ook graag de toekomst van Rijkevorsel mee vorm 
geven? En spreken de ideeën en plannen van de N-VA je 
aan? Word dan vandaag nog lid van de grootste partij van 
Vlaanderen. 

Geef ons een seintje via rijkevorsel@n-va.be of spreek 
een van onze bestuursleden aan.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan-
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart. 
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


