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Beste inwoner
De afgelopen maanden zijn er veel wegen-
werken uitgevoerd. Dat zorgde her en der 
wel eens voor ongemak. Maar als de straat 
terug open is, kunnen we genieten van een 
mooie, betere en vooral veiligere weg. 

Ook de kinderclub in St-Jozef, waar ook de 
Schakel een nieuw stekje krijgt, is zo goed 
als klaar. De vernieuwde bibliotheek opent 
weldra haar deuren. De buitenkant is al 
volledig opgeknapt. Binnenkort worden de 
laatste werken aan het interieur afgerond. 
Daarna starten de werken om de kinder-
club in het centrum te vernieuwen. Daarbij 
proberen we de hinder voor onze kinderen 
tot het minimum te beperken.

En tot slot nog even het volgende: als we 
nog niet bij je aan de deur zijn geweest met 
onze ‘Ronde van Rijkevorsel’, vrees dan 
zeker niet. Jouw straat staat nog op ons 
programma. Geniet van 
de mooie dagen die er-
aan komen en misschien 
tot binnenkort aan jouw 
deur.

Nathalie Cuylaerts
Afdelingsvoorzitter

De N-VA luistert naar u

De Ronde van Rijkevorsel
Voor de N-VA is uw mening erg belangrijk. Daarom zijn we sinds maart 
vorig jaar gestart met onze ‘Ronde van Rijkevorsel’. Een waar huzaren-
stukje. We willen elk adres in Rijkevorsel bezoeken.

Burgemeester Dorien Cuylaerts en  
schepenen Karl Geens en Stefan Maes 
vormen telkens, samen met een be-
stuurslid van de N-VA, twee duo’s. Zo 
trekken ze heel Rijkevorsel rond. Van 
het Oosteneind tot de Rouwleegd zijn 
ze onderweg om bij iedereen te polsen 
naar wat er leeft in onze gemeente en 
wat er nog beter kan. 

Soms kunnen we kleine zaken meteen 
oplossen, mensen doorverwijzen naar 
de juiste dienst of zaken oppikken die 
we kunnen meenemen in onze verkie-
zingsprogramma voor 2018. De bijna 
5 000 huizen in Rijkevorsel worden 
allemaal bezocht. We hopen begin 
mei onze ‘Ronde van Rijkevorsel’ 
af te ronden. We hadden al heel wat 
leuke ontmoetingen en interessante 
gesprekken het afgelopen jaar. Hebben 
we jou nog niet bezocht? Dan ontmoe-
ten we elkaar graag binnenkort aan je 
voordeur. Tot snel!

Op vrijdag 18 mei ontvangen we viceminister-president 
Liesbeth Homans in Rijkevorsel voor een korte toespraak 
over de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Vanaf 21 uur 
organiseren we een ‘speeddating’ met onze kandidaten voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. Dit alles gaat door in 
De Spiegeltent, Klaterstraat 8 in Rijkevorsel. Tot dan!

VRIJDAG

18 mei
Vanaf 19.30 uur

De Spiegeltent  

Rijkevorsel
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Liesbeth Homans komt naar Rijkevorsel

De N-VA heeft een hart 
voor Rijkevorsel.
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Rijkevorsel stapt in project ‘Verkeersveilige Gemeente’
Rijkevorsel is één van de tien gemeenten uit de provincie Antwerpen die werd geselecteerd om in te  
stappen in het project ‘Verkeersveilige Gemeente’. In totaal stelden 40 gemeenten zich voor dit project 
kandidaat. “We zijn erg tevreden dat de kandidatuur van Rijkevorsel na een grondige analyse aanvaard 
werd”, zegt schepen van Mobiliteit Karl Geens.

Doel: werk maken van jouw verkeersveiligheid
Het project ‘Verkeersveilige Gemeente’ is een samenwer-
king tussen Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK), de 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de provincie 
Antwerpen. Het doel van het project en zijn partners is het 
verbeteren en versterken van de verkeersveiligheid in de 
provincie Antwerpen.

Rijkevorsel krijgt een kosteloos ondersteunings- en begelei-
dingstraject om verder te werken aan jouw verkeersveilig-
heid. De focus ligt hierbij op een veilige fiets-, wandel- en 
weginfrastructuur, de inzet van technologie en het blijvend 
stimuleren en zo nodig afdwingen van verkeersveilig gedrag.

Jouw verkeersveiligheid is onze prioriteit 

Van SAVE naar ZERO
Vorig jaar ontving de gemeente Rijkevorsel het SAVE-label uit 
handen van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) voor het 
succesvol afronden van het SAVE-verkeersactieplan. Dit wil zeggen 
dat onze gemeente een actieve bijdrage heeft geleverd tot de ver-
betering van de verkeersveiligheid binnen Rijkevorsel. “Hiermee 
waren we de vierde gemeente in de provincie Antwerpen die het 
SAVE-label in ontvangst mocht nemen”, zegt burgemeester Dorien 
Cuylaerts.

Van SAVE naar ZERO
“Met dit nieuwe project willen we gaan voor het behalen van een ZERO- 
label. Dit is een verdere concrete uitwerking van de acties, gericht op meetbare 
resultaten en effecten van de verschillende actiepunten. Dit alles om de gedeelde 
doelstelling te halen: nul (zero) verkeersdoden in alle gemeenten van de 
provincie Antwerpen tegen 2030”, besluit Dorien.

Vier vragen aan Karl 
Geens en Stefan Maes
Na de verkiezingen van 2012 werden we de groot-
ste partij in Rijkevorsel. Naast de burgemeester 
mochten we ook twee schepenen afvaardigen. 
Deze keer laten we hen graag aan het woord. 

Karl Geens is geboren en getogen in Rijkevorsel en heeft al een 
hele weg doorlopen in de politiek: van toeschouwer tijdens de 
gemeenteraadszitting, over gemeenteraadslid, tot schepen. Ons 
dorp ligt hem dan ook nauw aan het hart. Karl volgt de volgen-
de beleidsdomeinen op: cultuur, bibliotheek, feestelijkheden, 
jeugd, mobiliteit, communicatie en erediensten.

Stefan Maes is gehuwd en vader van een dochter 
en een zoon. Naast het mandaat van schepen 
werkt hij al bijna 25 jaar in de chemiesector. Hij 
volgt de volgende beleidsdomeinen op: sport, 
personeel, onderwijs, middenstand en lokale 
economie. 

1   Ondertussen ben je bijna zes jaar schepen.  
Hoe heb je die periode ervaren?  

Karl: “Dankzij de Rijkevorselse kiezers heb ik de kans gekre-
gen om schepen te worden. Het is een zeer boeiende functie 
waar je vooral heel concrete dingen kan doen die belangrijk 
zijn voor de gemeenschap. Hoewel er veel tijd in kruipt, is het 
toch een taak die veel voldoening geeft.”

Stefan: “In 2012 kreeg ik de mogelijkheid om schepen te 
worden. Dat mandaat bevalt me enorm. Het heeft mijn leven 
er niet rustiger op gemaakt, maar de kans om mee te werken 
aan de toekomst van Rijkevorsel is een grote meerwaarde. 
Daarnaast heb ik veel nieuwe mensen mogen leren kennen.”

2   Hoe verloopt de samenwerking met de  
coalitiepartners?

Karl: “Het is fijn samenwerken. Een aantal mensen kende 
ik al goed en dat schept een vertrouwensband. In de lokale 
politiek is vertrouwen erg belangrijk. Als er vertrouwen is, 
dan krijg je een goede ploeg. Uiteraard zijn er verschillen van 
inzichten, maar een goed gesprek brengt altijd raad.”

Stefan: “Aan het begin van een legislatuur is het altijd even 
afwachten, maar tot de dag van vandaag kan ik daar alleen 
maar lovend over zijn. Natuurlijk zijn er zaken waar de 
verschillende partijen anders over denken. Maar zolang men 
constructief blijft praten, komt er altijd wel een oplossing uit 
de bus.”

3  Op welke realisaties ben je het meest trots?
Karl: “Tijdens deze bestuursperiode is er heel wat gebeurd. 
Veel om trots op te zijn met andere woorden. Ik denk vooral 
aan de nieuwe fiets- en voetpaden, betere wegen, een nieuwe 
website en de ‘2310’ die het oude infoblad verving. Maar ook 
aan de schuldafbouw terwijl we toch volop bleven investeren. 
Erg trots ben ik ook op onze nieuwe bibliotheek waar het his-
torische ‘Huis Heidendal’ in geïntegreerd werd en het nieuwe 
jeugdlokaal aan het Kruispad waar ‘+13’ en ‘JH de Wauwel’ 
hun eigen plekje vonden.”

Stefan: “Vooral op de aankoop van sportcentrum De Valk. Na 
vele jaren hebben we een definitief besluit genomen. Een goede 
zaak voor sportend Rijkevorsel. Bij verschillende clubs is er een 
onzekerheid weggenomen die misschien drukte op de ontwik-
keling en waar we nu een signaal geven dat ze verder kunnen 

bouwen aan de toekomst. De aankoop is een eerste stap naar 
een verdere ontwikkeling van sport- en recreatiezone De Sons-
heide. Er ligt dus nog heel wat werk op de plank.”

4  Heb je nog een leuke afsluiter?
Karl: “Graag bedank ik iedereen voor de aangename samen-
werking en ondersteuning: onze inwoners, het gemeenteper-
soneel, maar ook de coalitiepartners, de eigen partij en familie 
en vrienden. Het is immers dankzij hen dat ik deze taak kan 
uitvoeren en hopelijk ook verder mag zetten na 2018.”

Stefan: “Naast de ondersteuning van de vele medewerkers en 
inwoners is het toch ook belangrijk dat, wanneer je schepen 
wordt, je de steun hebt van je partner. Het mandaat heeft een 
grote impact op het gezinsleven. Zonder die steun zou het 
allemaal niet mogelijk zijn.”

Karl Geens Stefan Maes

Dorien Cuylaerts
Burgemeester



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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:     /     /
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