
Veilig thuis in een welvarend Rijkevorsel

  rijkevorsel@n-va.be I  www.n-va.be/rijkevorsel I jaargang 2018 I nr. 2 I juni 

V.U.: KARL GEENS, HEUVELWEG 17 2310 RIJKEVORSEL
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De N-VA heeft een             voor Rijkevorsel.

Beste inwoner

De zomer komt eraan en we gaan weer 
met z’n allen ons mooie dorp verlaten om 
op vakantie te gaan. Contacteer, indien 
gewenst, onze politiedienst om een extra 
oogje in het zeil te houden rond de woning. 
Maar ook voor de thuisblijvers valt er ook 
in Rijkevorsel heel wat te beleven. Geniet 
met volle teugen!

Ondertussen is ook de nieuwe biblio-
theek geopend. Het is echt de moeite! 
Ook de kinderen in Sint-Jozef zijn al een 
tijdje aan het genieten van hun nieuwe 
kinderclub en in het centrum zijn de 
verbouwingswerken aan de kinderclub 
begonnen.

Ook de verschillende wegenwerken 
schieten goed op. Tijdens de werken is 
het even vervelend, maar het mooie re-
sultaat zal de overlast snel doen vergeten. 
We komen ook dichter bij 14 oktober, de 
dag van de gemeente- en provincieraads-
verkiezingen. Zijn er vragen of dingen die 
je graag met ons wil delen? Aarzel niet 
om ons aan te spreken of een mailtje te 
sturen naar rijkevorsel@n-va.be. 

Rest mij enkel nog om jou een prettige 
vakantie toe te wensen met veel zon en 
veel plezier!

Nathalie  
Cuylaerts
Afdelings- 
voorzitter

Mireille Colson
(Lijsttrekker)

  Trotse mama van 
Charel (°2015)

  Teamleader in de 
chemie in Oevel

  Vrije tijd:
- Muzikante bij Mission M
- Hobbykok

  Politieke verantwoordelijkheden:
-  Gemeenteraadslid Herselt
-  Provincieraadslid Antwerpen
-  Fractievoorzitter N-VA in 

provincieraad
-  Bestuurslid N-VA Herselt

Nathalie Cuylaerts 
(Vijfde plaats)

  Mama van Anton, 
Thomas en Jonas

  Samen met haar man 
heeft ze een zaak in de bouwsector

  Vrije tijd:
-  Supporteren voor de voetballende 

zonen
-  Fietsen

  Politieke verantwoordelijkheden:
-  Gemeenteraadslid Rijkevorsel
-  Politieraadslid zone  

Noorderkempen
-  Voorzitter N-VA Rijkevorsel

Nathalie Cuylaerts kandidaat- 
provincieraadslid
Op zondag 14 oktober zal Rijkevorsels gemeenteraadslid Nathalie Cuylaerts op de 5de 
plaats staan voor de provinciale lijst. Hiermee wil ze de belangen van Rijkevorsel ook op 
provinciaal niveau behartigen. Denk bijvoorbeeld maar aan het ZERO-project. Ook in 
de provincie Antwerpen heeft de N-VA de verandering weten binnen te brengen. Huidig 
fractievoorzitter uit Herselt, Mireille Colson, legt uit: “Er werd deze legislatuur een gron-
dige afslanking doorgevoerd van het provinciale niveau waarbij de domeinen sport, jeugd, 
cultuur, welzijn en de intercommunales verdwenen bij de Vlaamse provincies. Vanaf nu 
focussen we ons louter op de grondgebonden bevoegdheden”, aldus Mireille Colson. 

Geslaagde afslankingsoperatie
“Onze N-VA-fractie in de provincieraad 
wist mee een reële besparing door te voeren 
op de begroting. De dotaties aan partijen en 
fracties werden met 15 procent afgebouwd, 
het aantal gedeputeerden wordt terugge-
schroefd van 6 naar 4 en het aantal provin-
cieraadsleden van 72 naar 36. Echter zolang 
de provincies bestaan, willen wij op het 
beleid wegen en gaan voor goed bestuur”, 
aldus Colson. 

Mireille Colson: lijsttrekker voor de 
Kempen
Mireille Colson zal voor de komende 
provincieraadsverkiezingen de lijst in het 
arrondissement Turnhout trekken. ”Als 
grootste fractie in het huidige Antwerpse 
provinciebestuur kunnen we al best trots 
zijn op het werk dat we geleverd hebben: 
een geslaagde afslankingsoperatie, de aan-
leg van fietsostrades die nu ook belangrijke 
bovenlokale verbindingswegen zijn gewor-
den, de uitbouw van onze groendomeinen 
en de Nota Ruimte die de ruimtelijke ver-
rommeling in onze provincie een halt moet 
toeroepen”, licht Mireille toe. 
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Nieuwe bibliotheek en kinderclub geopend
Recent werden er in Rijkevorsel twee nieuwe gebouwen ingehuldigd. Het begon op 26 mei met de 
opening van de Leo PLeysierbibliotheek in het dorp. Veertien dagen later was het dan de beurt aan de 
Chalet 2.0, de nieuwe kinderclub in Sint-Jozef.

Opening nieuwe bib

De opening van de nieuwe bib was een gezellig feest met een 
leuke quiz, een boeiend verhaal van ereburger Leo Pleysier en 
uiteraard een hapje met een drankje. Natuurlijk konden de 
mensen ook kennismaken met de nieuwe inrichting van de 
bib in belevingswerelden. Ga zeker zelf eens langs in de bib. 
Het nieuwe gebouw nodigt echt uit tot een bezoekje.

“Naast de bibliotheek vinden ook het consultatiebureau van 
kind&preventie en de vrijetijdsdiensten onderdak in het 
nieuwe gebouw. En er is ook plaats voor erfgoed: het histori-
sche Huis Heidendal werd volledig gerenoveerd en ingewerkt 
in het nieuwe gebouw”, zegt een tevreden schepen Karl 
Geens.

Opening nieuwe kinderclub
“Veertien dagen na de opening van de nieuwe bib was het de 
beurt aan de Chalet 2.0, de nieuwe kinderclub in Sint-Jozef. Met 
een gezellig tuinfeest werd de aftrap gegeven voor heel wat jaren 
speelplezier voor de kinderen. Naast een Vlaamse kermis met 
een ballen- en eedjeskraam en een geweldig springkasteel was er 
ook nog plaats voor de traditionele receptie mét een Sint-Jozefs- 
ijsje”, aldus schepen Stefan Maes.

Maar het nieuwe gebouw biedt niet enkel plaats aan de kinder-
club. Ook de tweedehandswinkel met ontmoetingsruimte van 
vzw De Schakel kreeg er een nieuw onderdak. Via een netwerk 

van vrijwilligers organiseren ze, naast de winkel, ook een jaar-
lijkse uitstap en een sinterklaasfeest voor de mensen die het wat 
minder breed hebben in onze gemeenschap.

Drie vragen aan … burgemeester  
Dorien Cuylaerts
Dorien Cuylaerts is ondertussen bijna zes jaar burge-
meester van Rijkevorsel. Daarnaast heeft ze samen met 
haar man Tom drie kindjes. Mede dankzij de steun 
van haar ouders en schoonouders kan ze de taak van 
burgemeester ter harte nemen. Van beroep is Dorien 
leerkracht LO-informatica, een taak die ze altijd graag 
heeft uitgeoefend. Nadat Dorien in 2006 verkozen werd 
tot gemeenteraadslid en in 2010 schepen werd, zal ze bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 lijsttrekker en 
dus opnieuw kandidaat-burgemeester zijn. 

1. Hoe is het om burgemeester te zijn in Rijkevorsel, Dorien? 

“Het was een verassing toen ik in 2012 burgermeester werd. 
Na drie jaar schepen te zijn geweest  had ik al wel wat erva-
ring. Na zes jaar burgemeester zijn kan ik met overtuiging 
zeggen dat het een mooi beroep is. We zijn ook een aantrek-
kelijke gemeente waar de inwoners elkaar nog kennen. In 
Rijkevorsel sta je dan ook dicht bij de inwoners, wat zorgt 
voor veel voldoening. Dat merken we ook tijdens onze 
Ronde van Rijkevorsel, waar ik samen met schepenen Karl 
Geens en Stefan Maes, al een jaar mee bezig ben. We bezoe-
ken alle woningen in onze gemeente en worden telkens goed 
ontvangen.”

2.  De N-VA trok in 2012 naar de kiezer met de belofte van 
Verandering. Hoe heeft de N-VA in Rijkevorsel voor die 
Verandering kunnen zorgen? 

“De Verandering is te merken in de betere communicatie. 
Via meer inspraak voor de inwoners bij ingrijpende we-
genwerken. Met opmerkingen wordt rekening gehouden en 
indien technisch haalbaar worden ze ook uitgevoerd. Denk 
ook aan het opstarten van Rijkevorsel informeert, met de 
thematafels. Daarnaast kwam er de 2310, de nieuwe website, 
het digitale meldingsformulier ... Ook de dienstbaarheid 
werd verbeterd, waardoor een bezoek aan het gemeentehuis 
laagdrempelig wordt en meer privacy biedt.”

“Tevens waren er de nodige investeringen zoals de nieuwe 
bib, het jeugdlokaal, de kinderopvang in Sint-Jozef en  het 
centrum, de wijkpost voor politie en allerhande wegen-
werken met daaraan gekoppeld de broodnodige riolerings-
werken. Tegelijk was er ook nog plaats voor schuldafbouw. 
Ook de goede samenwerking met de coalitiepartners is voor 
Rijkevorsel een aangename verandering.”

3.  De N-VA staat voor een Veilig, Vlaams en Verantwoord 
beleid. In hoeverre hebben jullie deze drie pijlers ingevuld 
in het beleid van de gemeente? 

“Op het vlak van Veiligheid werd er een  ANIP (Algemeen 
Nood & Interventie Plan) opgesteld, daarnaast was er de 
bouw van een nieuwe wijkpost voor de politie en kwamen 
er meer veiligheidscamera’s, zowel vaste als mobiele. Ook 
werd ingezet op extra mankracht bij de politie en werd er 
een Consulent Integrale Veiligheid aangesteld.” 

“Op Vlaams en dus identiteitsvlak werd er ingezet op onze 
symbolen door een aantal extra vlaggenmasten te voorzien, 
onder andere voor de Vlaamse feestdag. Er is ondersteuning 
en aandacht voor ons erfgoed, de Rijkevorselse Heemkun-
dige Kring, het verenigingsleven en de vele vrijwilligers. En 
ook de dagelijkse inzet voor onze gemeenschap en verhoog-
de aandacht voor het gebruik van het Nederlands zorgen 
voor Vlaamse accenten in het beleid.”
 
“Daarnaast is Verantwoord besturen voor ons een kerntaak. 
Met de middelen die er waren hebben we projecten gereali-
seerd, heel wat wegen opgeknapt, kwamen er nieuwe gebou-
wen en werd er schuld afgebouwd. Ook iedereen behandelen 
op dezelfde manier en rechtlijnig werken zijn erg belangrijk. 
Kortom, besturen zoals een goede huisvader of huismoeder.”

Karl Geens, schepen Stefan Maes, schepen



Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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


