
10 jaar N-VA Rijkevorsel: een overzicht
In januari 2011 borrelde het idee om 
een plaatselijke N-VA-afdeling op te 
richten. Na een paar overlegmomenten 
en wat slapeloze nachten trokken Karl, 
Stefan en mezelf de stoute schoenen 
aan. N-VA Rijkevorsel was geboren.

Ambitieuze start
Er volgde een zoektocht naar enthousi-
aste, gelijkgestemde inwoners die zich 
konden vinden in ons project. Met een 
mooie, gevarieerde lijst en een ambi-
tieus verkiezingsprogramma trok de 
N-VA in 2012 naar de verkiezingen. 
Rijkevorsel had nood aan verandering, 
de nationale slogan ‘De kracht van 
Verandering’ was dus ook hier van toe-
passing. Een eerlijk, rechtlijnig beleid. 
Een beleid op maat van Rijkevorsel. Een 
beleid door en voor mensen van Rijke-
vorsel, daar wilden we voor gaan.

Droom wordt realiteit
Ietwat zenuwachtig zaten we samen om 
de verkiezingsuitslag te volgen. Allerlei 
prognoses en speculaties passeerden 
de revue. Maar wat niemand ooit had 
durven voorspellen, werd werkelijkheid. 
N-VA Rijkevorsel werd de grootste 
partij van onze gemeente. Blijdschap, 
ongeloof, euforie en nog veel meer. 
Genoten we mee van de gele golf die 
door die door Vlaanderen trok? Hoe 
dan ook was het vanaf dat moment aan 
ons om te bewijzen dat we die stemmen 
verdiend hadden.

Aan de slag
En dus gingen we aan het werk. Zes jaar 
zwoegen, zweten en genieten. Moeilijke 
thema’s kruisten ons pad, opportuni-
teiten dienden zich aan, schuldenlasten 

moesten slinken. De vele prachtige 
projecten die we mee mochten realise-
ren maakten een hoop goed. Door de 
uitstekende verstandhouding met de 
toenmalige coalitiepartners konden we 
onze verkiezingsbeloften een na een 
afvinken. Daardoor kregen we in 2018 
opnieuw het vertrouwen van de inwo-
ners van Rijkevorsel: de N-VA mocht 
opnieuw mee onze gemeente besturen.

Een welgemeend dankjewel is dus 
absoluut op zijn plaats. Dankzij jouw 
vertrouwen en geloof in onze ploeg, 
mogen wij dagelijks verder werken aan 
een nog beter, toegankelijker en leven-
diger Rijkevorsel.

Dorien Cuylaerts
Burgemeester

De ‘Ronde van Rijkevorsel’ komt terug!
Jouw mening is van cruciaal belang om beslissingen goed te kunnen onderbouwen. Als de 
coronasituatie het toelaat, gaan we binnenkort opnieuw van deur tot deur om jouw vragen 
te beantwoorden en opmerkingen en suggesties over onze gemeente te noteren. Samen bouwen 
we verder aan een mooi, leefbaar en groen Rijkevorsel.

Masterplan woonzorgcentrum (p.2) Onze N-VA-afdeling blaast tien kaarsjes uit! (p.3)
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Masterplan woonzorgcentrum
Woonzorgcentrum Prinsenhof bestaat dit jaar 25 jaar. Stilaan 
denkt het gemeentebestuur na over een mogelijke vervanging/
vernieuwing van het complex.

Daarom maken we werk van een masterplan voor het woon-
zorgcentrum. Daarin is onze toekomstvisie uitgewerkt, zowel 
op korte als lange termijn. Om ervoor te zorgen dat de site een 
levende omgeving wordt, willen we verschillende generaties 
samenbrengen. Dat concept werpt in Nederland al enkele jaren 
zijn vruchten af.

Lokaal dienstencentrum
“Het masterplan zal ook een eerste schets van de plaatsing van 

de gebouwen op het domein bevatten”, zegt schepen van Sociale 
Zaken Bert Vangenechten. “Belangrijk is het behoud van een 
groene omgeving en gemakkelijke verbinding tussen het Prin-
senpad en de Helhoekweg. Het plan zal ons ook in staat stellen 
om in 2023-2024 een lokaal dienstencentrum te bouwen met 
een bundeling van diensten, infoavonden en activiteiten om de 
sociale binding en ondersteuning te bevorderen.”

Omdat bij het opstellen van een dergelijk plan veel expertise 
komt kijken, doen we een beroep op een studiebureau. Bedoeling 
is om het ontwerp tegen eind 2022 klaar te hebben. Zo kunnen 
we ook snel beginnen aan de plannen voor het lokaal diensten-
centrum.

Kinderclub Sint-Jozef nu ook op woensdagmiddag en in de vakantie open
Omdat het coronavirus nog steeds volop woedt, zijn we verplicht om de werking van onze kinderclub regelmatig aan te passen 
aan de besluiten van de overlegcomités.

Bubbels van 20, bubbels van 50 … De voorschriften over kinderop-
vang veranderen razendsnel. Omdat onze begeleiding de afgelopen 
periode meer aanwezig moest zijn, waren we genoodzaakt om de 
kinderclub om 18 uur te sluiten. Bij het begin van het schooljaar 
kregen we groen licht om onze normale werking opnieuw op te 
starten. Toch heeft de gezondheidscrisis, in combinatie met een 
ouderbevraging, ervoor gezorgd dat we toch enkele aanpassingen 
doorvoerden binnen onze werking.

“De kinderclub is voortaan opnieuw open tot 18.30 uur. Wat nog 
naar voor kwam uit de bevraging én onze begeleiding heel erg 
opviel, is dat de kinderen in Sint-Jozef ook op woensdagnamid-
dag en tijdens de vakantieperiodes graag op hun vaste stek spelen. 
Daarom is er beslist om de extra inzet van monitoren daarvoor toch 
te behouden. Want iedereen wordt toch gelukkig van kindjes die 
stralen?”, aldus schepen van Jeugd Nathalie Cuylaerts.

Nieuwe vooraankondigingsborden tonnagebeperking Sint-Jozef
In Sint-Jozef is al een tijdje een tonnagebeperking geldig voor doorgaand vrachtverkeer. “Hoewel uit de metin-
gen blijkt dat het aantal vrachtwagens er flink verminderd is, stellen we vast dat er nog steeds vrachtverkeer 
door Sint-Jozef rijdt dat er geen bestemming heeft. Daarom plaatsten we in november nieuwe vooraankondi-
gingsborden. Die moeten de vrachtwagenbestuurders duidelijk moeten maken dat ze hun weg moeten vervolgen 
langs Stevennekens en verderop naar de Beersebaan”, zegt schepen van Mobiliteit Karl Geens.

rijkevorsel@n-va.be

2



N-VA Rijkevorsel blaast tien kaarsjes uit!
In maart was het tien jaar geleden dat de N-VA in Rijkevorsel o�  cieel van start ging. We hadden plannen om van 

2021 een feestjaar te maken, maar door het ondertussen gekende virus moesten we jammer genoeg een tandje 
terug schakelen.

Eind augustus was er de apotheose met een 
groot feest voor onze leden en genodigden met 
een heerlijke barbecue en de nodige drankjes.

In de valentijnsperiode verdeelden we 
vers gemaakte koekjes, gemaakt door een 
lokale bakker, aan onze leden. Lekker!

Burgemeester Dorien Cuylaerts verstuurde 
met veel plezier de uitnodigingen.

De mascotte voor ons feestjaar.

www.n-va.be/rijkevorsel
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


