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Burgemeester  
Dorien Cuylaerts  
trekt N-VA-lijst 
Tijdens de N-VA-bestuursvergadering  
van augustus jongstleden werd Dorien  
Cuylaerts unaniem aangeduid als 
N-VA-lijsttrekker voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2018. 

Dorien, die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 
703 voorkeurstemmen behaalde, is ondertussen vijf 
jaar burgemeester van Rijkevorsel. Voordien was ze 
reeds 3 jaar schepen en 3 jaar gemeenteraadslid in 
onze gemeente. 

Samen met Karl Geens en Stefan Maes, allebei sche-
pen, vormt Dorien een hechte ploeg in het College 
van Burgemeester en Schepenen. Een college waarin 
we goed samenwerken met onze coalitiepartners.

OCMW Rijkevorsel rijdt voortaan  
elektrisch
Op 13 september ontvingen we bij het OCMW de sleutels van ons 
nieuwe elektrische voertuig.  

Deze auto zal onder andere ge-
bruikt worden bij de bedeling van 
de dagelijkse maaltijden aan huis. 
Elke dag worden meer dan 40 
vers bereide maaltijden aan huis 
gebracht bij senioren in Rijkevorsel. 

Op jaarbasis betekenen dit al vlug 
heel wat kilometers, waardoor de 
oude wagen dringend aan vervan-
ging toe was” zegt OCMW-raads-
lid Bert Vangenechten.

Rijkevorsel leeft

Beste inwoners

Het landschap kleurt momenteel 
rood, geel en bruin. De bomen 
laten hun bladeren vallen, de 
herfst is weer in het land. Tijd 
dus om op een zonnige dag een 
wandeling te maken in ons mooie 
dorp, maar zorg ervoor dat je 
goed zichtbaar bent, want het is 
al vroeg donker!

Het was behoorlijk druk de afge-
lopen maanden. De kermissen 
lijken nog maar net voorbij en 
toch zijn er daarna tal van andere 
activiteiten gepasseerd. Zo was er 
begin september de Boerenmarkt, 
de opendeur bij onze brandweer 
en Plumbridge. Wie van eten en 
drinken houdt, kon voor het eerst 
terecht bij het Foodtruckfestival 
van Ondernemend Rijkevorsel & 
Sint Jozef. Veussel smult had een 
prachtige eerste editie, dit wordt 
uitkijken naar meer. De kinderen 
geboren in 2016 kregen hun eigen 
bomen in het Geboortebos aan de 
Poelberg en ook de jubilarissen 
werden in de bloemetjes gezet.

Kortom onze agenda’s waren 
goed gevuld en dat gaat niet 
veranderen.De lichttocht staat 
voor de deur, op 11 november 
herdenken we het einde van de 
Groote Oorlog en op 19 november 
zijn er de laatste missiefeesten. 
Te veel om op te noemen. We 
wonen in een 
dorp dat leeft! 

Nathalie 
Cuylaerts
Voorzitter

 We laten onze burgemeester graag zelf aan het woord. Ze vertelt u op pagina 2 
waarom ze graag burgemeester is in onze gemeente.
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Dorien Cuylaerts wil goede werk voortzetten
Dorien Cuylaerts, onze burgemeester, doet haar job graag. Ze haalt er bijzonder veel voldoening uit om  
elke dag opnieuw ten dienste te kunnen staan van u, de Rijkevorselnaar. Op die manier probeert ze het ver-
schil te maken. In oktober volgend jaar vraagt Dorien opnieuw uw vertrouwen.

Een landelijke gemeente waar je elkaar nog kent
“Rijkevorsel is nog een echte landelijke gemeente waar bijna 
iedereen elkaar kent”, glimlacht burgemeester Dorien Cuylaerts. 
“Niet zo verwonderlijk, want onze gemeenschap is verre van 
supergroot. We tellen om en nabij de 11 800 inwoners. Als je Rij-
kevorsel binnenrijdt, voelt dat echt aan als thuiskomen, elke keer 
weer. Ik kan niet zeggen dat er bij ons plekjes zijn die ik mooier 
vind dan andere, voor mij draait het om het totaalplaatje. Dat 
alles maakt Rijkevorsel zo speciaal. 

Hard gewerkt aan de infrastructuur
“Op het vlak van de infrastructuur beweegt er heel wat. Blikvan-
gers zijn de bouw van een nieuwe bibliotheek, de Kinderclub in 
het centrum die we in een nieuw jasje steken, de nieuwbouw van 
de buitenschoolse kinderopvang in Sint-Jozef en de verhuis van 
het wijkkantoor van de politie naar de pastorij in het Doelen-
pad, waar de nodige renovatiewerken worden uitgevoerd”, zegt 
Dorien.

Veel mooie momenten
“Tijdens mijn burgemeesterschap heb ik al vele mooie momen-
ten beleefd. Huwelijken sluiten blijf ik evenwel heel aangenaam 

vinden. Ik zeg steeds tegen het bruidspaar dat een huwelijk mo-
gen voltrekken een bijzondere ervaring is en blijft. Het gaat om 
een belangrijk moment in het leven van twee geliefden. En als ik 
mijn steentje kan bijdragen aan hun droomdag, dan geeft me dat 
een erg fijn gevoel. Wat ik in mijn vrije tijd het liefste doe? Weet 
je, de agenda van een burgemeester is overvol. Maar wanneer ik 
een gaatje zie, gaat mijn tijd naar mijn drie kindjes om gezellig 
samen te zijn of om iets leuks te doen”, besluit Dorien.

Rijkevorsel wordt eigenaar van sporthal De Valk
“De gemeente Rijkevorsel wil het sportbeleid verder uitbouwen. Investeren in de nodige sportinfrastructuur 
draagt hier substantieel toe bij. Het gemeentebestuur heeft dan ook beslist om sportcentrum De Valk aan te 
kopen. We hopen dat de overdracht begin 2018 een feit is”, zegt schepen van Sport Stefan Maes.

De gemeente zal vanaf begin 2018 eigenaar zijn van het sportcentrum. 
Met de huidige eigenaars en de sportverenigingen worden de nodige 
afspraken gemaakt om de overgangsperiode zo vlot mogelijk te laten 
verlopen. 

“Sportcentrum De Valk omvat de sportterreinen, de tennisvelden, de 
sporthal en de conciërgewoning. Het is gelegen in sport- en recreatiezo-
ne Sonsheide, waar het gemeentebestuur de sportinfrastructuur zoveel 
mogelijk wenst te centraliseren. 

Deze aankoop sluit mooi aan bij die visie en zal bovendien geen gevolgen 
hebben op de belastingdruk”, aldus Stefan Maes. 

“Op het vlak van de 
infrastructuur beweegt 
er heel wat.”

Dorien Cuylaerts,   
burgemeester

Wij luisteren naar u!
Als u ons graag wat wilt zeggen of vragen, neem gerust contact op.  
Via rijkevorsel@n-va.be, via onze Facebookpagina of op Instagram.
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Speelpret in Rijkevorsel
“Afgelopen zomer werden er in Rijkevorsel twee nieuwe speelpleintjes aangelegd: in het parkje van de  
Varenvelden en in de nieuwe verkaveling Heibraak. Daarbovenop werd het speelterrein in de Vuurdoorn 
vernieuwd. Speelpret verzekerd voor de jongsten onder ons”, zegt schepen van Jeugd Karl Geens.

In de Varenvelden kunnen de kinderen terecht op het gloednieu-
we speelterrein waar ze zich volledig kunnen uitleven op een 
hindernissenparcours, een schommel en een toffe kabelbaan. 

In de Heibraak is er een combinatietoestel geplaatst met speel-
kansen voor groot én klein. En in de Vuurdoorn wordt het oude 
touwenparcours vervangen door een nieuw, uitdagend hinder-
nissenparcours. Ga op een mooie herfstdag zeker eens kijken!

Kruispunt veiliger gemaakt
De technische dienst van de gemeente heeft in de 
laatste weken van augustus werken uitgevoerd aan 
het kruispunt van de Essenweg met de Pioenstraat 
en de Uitbreidingsstraat. 

Om een kortere en vooral een veiligere schoolverbinding tot 
stand te brengen voor de kinderen van de straten Sparrenweg, 
Dellenweg, Heuvelweg, Vuurdoorn, de Uitbreidingsstraat en 
het Duinenpad werden nieuwe stukken voetpad aangelegd. De 
rijweg in de Essenweg blijft echter voldoende breed om te par-
keren. Ook de aanleg van vier zebrapaden moet het kruispunt 
aanzienlijk veiliger maken.

Investeringen in riolering en wegdek 
De werken in een deel van de Gansheideweg, de Pannenhuisweg, de 
Ringovenweg, het Gemeentebos en Laer zijn inmiddels begonnen. Het 
betreft hier zowel riolerings- als wegenwerken.

Tegelijk zijn ook de werken op de Looiweg, het Looi en Smeel bezig. Ook hier gaat het 
om riolerings- en wegenwerken. Alles wordt echter in het werk gesteld om de hinder 
zo beperkt mogelijk te houden en de bereikbaarheid van de woningen te garanderen.

Ondertussen wordt er ook gewerkt in de Wilgenstraat, de Berkenlaan en de Brem-
straat. We leggen hier nieuwe stoepen aan en herstellen de riolering waar nodig. Daar-
naast krijgt de straat een nieuw wegdek. Ook in de Bavelstraat leggen we riolering 
en voorzien we de aanleg van een gemengd voet- en fietspad tot aan het gemeentelijk 
sportplein en de Chiro.

Later op het jaar zal er ook gewerkt worden in Kleine Gammel, de Heesbeekweg, de 
Auwelijn, Bergsken, de Hoge Putweg, Achtel en Gammel. Ook hier leggen we een 
gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe weg aan. Deze werken zullen uiteraard in 
verschillende fases worden uitgevoerd.

  Het kruispunt van de Essenweg met de Pioenstraat 
en de Uitbreidingsstraat werd heraangelegd.

  In heel wat straten wordt er gewerkt 
aan de riolering en het wegdek.

  Onze kinderen kunnen zich volledig uitleven op onze nieuwe speeltoestellen.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - 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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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