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Communicatie & betrokkenheid
• We blijven je betrekken bij de planning van nieuwe 

projecten en integreren de opmerkingen
• Met de thematafels tijdens de vergaderingen van 

"Rijkevorsel informeert" betrekken we je actief  
bij het beleid van Rijkevorsel

• Via een permanente ideeënbus en een 
"2310-app"naar het voorbeeld van FixMyStreet kan 
je allerlei ideeën of problemen melden.

• Om je te betrekken bij jouw buurt willen we een 
wijkbudget invoeren, voor een zithoek, bloembak, ... 

Financiën & lokale economie
• Net als in een gezin zorgen we voor een gezond 

financieel beleid voor Rijkevorsel 
• Investeren in ons dorp is erg belangrijk, maar de 

gemeenteschuld blijven we verder afbouwen
• De lokale bedrijven en zelfstandigen ondersteunen 

we ook, zo kun je blijven kopen in ons dorp en 
genieten van een hapje en drankje 

• Administratieve vereenvoudiging is voor iedereen 
belangrijk, hier blijven we aan werken

• Voldoende parkeergelegenheid in ons dorp blijft, 
net als gezelligheid, voor de N-VA belangrijk 

Mobiliteit & openbare werken
• Wandelen is gezond, daarom vernieuwen we voor jou 

een aantal voetpaden en bouwen het trage-wegennetwerk 
verder uit buiten het centrum.

• Fietsen is belangrijk, voor jou zorgen we voor 
gecombineerde fiets- en voetpaden en bredere fiets- 
suggestiestroken. Een fietspad naar Wortel staat op ons 
verlanglijstje net als betere busverbindingen

• Het is druk, maar de auto heeft zijn plaats. Voor jou werken 
we verder aan de realisatie van de ringweg rond Rijkevorsel, 
zo krijgen we een verkeersveiliger en leefbaarder dorp 

• Straten vernieuwen waar nodig, riolering aanleggen, 
sporthal De Valk vernieuwen, zo krijgen we voor ons allen 
een beter dorp 

Meer lezen? Neem dan een kijkje binnenin g

Rijkevorsel
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Het is voor de N-VA vanzelfsprekend om de inwoners 
van onze gemeente zo veel mogelijk te betrekken bij 
de besluitvorming in de gemeente. Daarvoor zijn de 
adviesraden een belangrijk middel. We blijven hen 
ondersteunen in hun goede werking. 

Bij de planning van nieuwe projecten blijven we ons 
inzetten om de buurt zoveel mogelijk te betrekken. 
Hiervoor voerden we de afgelopen bestuursperiode 
de dubbele vergadering in. Eerst stellen we een voor-
ontwerp voor waarin de inwoners maximale inspraak 
hebben, bij een tweede vergadering is er een concreet 
plan en wordt allerlei praktische informatie gegeven 
omtrent het werk.  
De wijkvergaderingen, Rijkevorsel informeert,  
werden ingevoerd. Met thematafels blijven we je  
betrekken bij de besluitvorming van de gemeente. 

Daarnaast denken we aan de installatie van een 
permanente ideeënbus en de "2310-app" naar het 
voorbeeld van FixMyStreet. Losliggende stoeptegels, 
beschadigd straatmeubilair, een flikkerende straat-
lamp,… Via deze app kan je problemen in het open-
baar domein melden. Technologie ten dienste van de 
burger en de overheid.

Om iedereen te betrekken bij zijn buurt denken we  
aan een "wijkbudget". Via dit wijkbudget kan je een 
positieve bijdrage leveren aan jou straat of wijk zoals 
een burenzithoek, een bloembak, .... Zo geven we je 
de mogelijkheid om binnen een afgebakend kader zelf 
initiatief en verantwoordelijkheid te nemen om een 
bepaalde problematiek aan te pakken.

De N-VA vindt een gezond financieel beleid heel  
belangrijk. Net als in elk huishouden moet er een 
evenwicht zijn tussen inkomsten en uitgaven.  
Na zes jaar beleid staan de financiën er goed voor.  
De komende zes jaar blijft het een belangrijke  
uitdaging om een financieel gezonde gemeente te  
blijven.Daarom willen we, net als de afgelopen  
bestuursperiode, de schulden verder afbouwen.

Het is voor de N-VA belangrijk om ook bedrijven en 
zelfstandigen te ondersteunen in hun activiteiten. Dit 
doen we reeds door één contactpunt te voorzien voor 
allerhande informatie (bv. wijzigingen in de wetgeving, 
interessante opleidingen, …), ook willen we verder 
inzetten op administratieve vereenvoudiging en 
digitalisering. In de mate van het mogelijke pleiten we 
ook voor een vereenvoudiging van de lokale belastin-
gen. Daarnaast willen we verder werk maken van de 
digitale cadeaubon om zo aankopen bij onze Rijkevor-
selse handelaars te bevorderen.

De N-VA vindt ook dat er voldoende parkeergelegen-
heid moet zijn in of nabij de dorpskernen zodat win-
kels en horeca goed bereikbaar blijven. Een bloeiende 
middenstand is erg belangrijk voor onze gemeente. 
Sommige dorpsgenoten verdienen er hun brood mee, 
anderen kunnen er gezellig winkelen, iets eten of 
drinken. Dit biedt ook weer mogelijkheden op toeris-
tisch vlak. De afgelopen zes jaar was dit een belangrijk 
aandachtspunt, en ook de komende zes jaar zal een 
correct parkeerbeleid onze zorg blijven.

Communicatie en betrokkenheid

Financiën en lokale economie



3

Voor de N-VA moeten alle vervoermiddelen een juis-
te plaats hebben in het verkeer. We bouwen verder 
aan netwerken voor zowel de voetgangers, de fiets, 
de auto als het openbaar vervoer, waarin we met de 
nieuwe "vervoersregio's" meer invloed op hopen te 
krijgen.  
 
Net zoals de voorbije bestuursperiode zal de uitbouw 
van het trage wegennetwerk belangrijk zijn, zo ook 
het verder vernieuwen van de voetpaden.  
Voor de fietser denken we aan een fietspad naar Wor-
tel en bredere fietssugestiestroken in het dorp.  
 
In de zomer van 2019 hopen we het definitieve tracé 
te kennen voor de ringweg rond Rijkevorsel, hieraan 
verder werken is voor ons een belangrijke prioriteit. 
Net als het verkeersveiliger maken van de woonstra-
ten in ons dorp op basis van objectieve telgegevens.  
 
Tot slot willen we via de nieuwe "vervoersregio's" 
meer grip krijgen op de busverbindingen van en naar 
Rijkevorsel en de mogelijkheid tot autodelen onder-
zoeken. 

Zoals de voorbije bestuursperiode zullen we de 
volgende zes jaar een aantal wegen onderhouden 
en heraanleggen. Dit zullen we doen in maximale 
synergie met rioleringswerken en Vlaamse subsidies. 
Bij de start van de nieuwe bestuursperiode wordt er 
in samenwerking met de technische dienst een con-
creet plan opgemaakt van de uit te voeren werken.  

We denken hierbij bijvoorbeeld aan de Oude Goor-
straat-Opstal, Vlimmersebaan, Stevennekens,  
Molenstraat-Bergsken-Vonderstraat en een aantal 
klinkerwegen in slechte staat. Ook de vernieuwing 
van een aantal landelijke wegen door betonwegen 
staat op ons verlanglijstje. 
 
Recent kocht onze gemeente sporthal De Valk, 
hier willen we samen met de gebruikers en vereni-
gingen de mogelijke bouw van een nieuwe sporthal 
bekijken, daarnaast willen we ook de vraag naar een 
ruimte voor cultuurbeleving onderzoeken.

De N-VA vindt een gezond financieel beleid heel  
belangrijk. Net als in elk huishouden moet er een 
evenwicht zijn tussen inkomsten en uitgaven.  
Na zes jaar beleid staan de financiën er goed voor.  
De komende zes jaar blijft het een belangrijke  
uitdaging om een financieel gezonde gemeente te  
blijven.Daarom willen we, net als de afgelopen  
bestuursperiode, de schulden verder afbouwen.

Het is voor de N-VA belangrijk om ook bedrijven en 
zelfstandigen te ondersteunen in hun activiteiten. Dit 
doen we reeds door één contactpunt te voorzien voor 
allerhande informatie (bv. wijzigingen in de wetgeving, 
interessante opleidingen, …), ook willen we verder 
inzetten op administratieve vereenvoudiging en 
digitalisering. In de mate van het mogelijke pleiten we 
ook voor een vereenvoudiging van de lokale belastin-
gen. Daarnaast willen we verder werk maken van de 
digitale cadeaubon om zo aankopen bij onze Rijkevor-
selse handelaars te bevorderen.

De N-VA vindt ook dat er voldoende parkeergelegen-
heid moet zijn in of nabij de dorpskernen zodat win-
kels en horeca goed bereikbaar blijven. Een bloeiende 
middenstand is erg belangrijk voor onze gemeente. 
Sommige dorpsgenoten verdienen er hun brood mee, 
anderen kunnen er gezellig winkelen, iets eten of 
drinken. Dit biedt ook weer mogelijkheden op toeris-
tisch vlak. De afgelopen zes jaar was dit een belangrijk 
aandachtspunt, en ook de komende zes jaar zal een 
correct parkeerbeleid onze zorg blijven.

Mobiliteit en openbare werken

Meer weten over het programma en de kandidaten? 
www.n-va.be/rijkevorsel



CUYLAERTS
Nathalie
Looi 
40 jaar
Zelfstandige

04

STOFFELEN 
Nathalie
Kerkdreef
44 jaar
Arbeider

12

ROYMANS
Jeannine
Oude Braak
59 jaar
Kwaliteitscontroleur

20

VANGENECHTEN
Bert
Sterstraat 
49 jaar
Energiedeskundige

05

VAN HOYE 
Kristof
Bavelstraat
49 jaar
Dierenarts

13

DRUYTS
Kevin
Wouwer
36 jaar
Magazijnier

21

WOUTERS
An
Looiweg
46 jaar
Huishoudhulp

06

JANSEN
Luc
Middelstede 
66 Jaar
Gepensioneerde

14

VAN LEUVEN 
Jurgen
Oude Braak
39 jaar
Slager

07

HOFKENS
Beate
Dijkbeemd
25 jaar
Bewegingscoach

15

MAES
Stefan
Vinkenpad 
47 jaar
Schepen

03

JANSSENS 
Peter
Kleine Markweg
43 jaar
Advocaat

11

AUKEMA
Karin
Helhoekweg
58 jaar
Zelfstandige

19

GEENS
Karl
Heuvelweg 
38 jaar
Schepen

02

FRANSEN
Sabine
St.-Lenaartsestwg
49 jaar
Verzorgende

10

LAGERBURG 
Desiree
Veldstraat
31 jaar
Zelfstandige

18

CUYLAERTS 
Dorien
Vlimmersebaan
38 jaar
Burgemeester

Kandidaat 
burgemeester

01 GODET
Karel
Sparrenweg
50 jaar

09

STERCK
Sharon
Binnengeleg
38 jaar
Toezicht fi nanciën

17

WOUTERS
Zoë
Oostmalsestwg.
20 jaar
Verkoopster

08

SEEUWS
Guy
Meerblok
50 jaar
Ploegbaas

16

05 CUYLAERTS 
Nathalie

5e plaats 
provincieraad

provincieraadsverkiezingen

Hoe geldig stemmen?

Je kan op 2 manieren stemmen; Best is 
een of meerdere namen op de lijst aan 
te duiden. Dan breng je een naamstem 
uit. Zo kan je stemmen op jouw voor-
keur kandidaat. Je mag op meerdere 
kandidaten tegelijk stemmen op onze 
lijst.

Je kan ook bovenaan de lijst stemmen. 
Dan breng je een lijststem uit. 

Meer informatie? mail ons op 
rijkevorsel@n-va.be of bezoek onze 
website op www.n-va.be/rijkevorsel 
Je vindt ons ook op facebook via 
facebook.com/nva.rijkevorsel 
en via Instagram op nvarijkevorsel


