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Meer blauw op straat in de  
politiezone Noorderkempen
Tijdens de vergadering van de politieraad van 26 september  
beslisten de gemeenten Rijkevorsel, Hoogstraten en Merksplas 
om nieuwe mensen aan te werven. 

“Om de veiligheid in de drie gemeenten 
te verzekeren willen we elf nieuwe mede-
werkers zoeken voor de politie Noor-
derkempen”, legt burgemeester Dorien 
Cuylaerts uit. “De bedoeling is om deze 
nieuwe krachten grotendeels in te zetten 
voor interventieopdrachten en verkeers-
veiligheid, maar ook de toenemende 
technologie zoals de ANPR-camera’s 
(camera’s met nummerplaatherkenning) 
zorgt voor bijkomende taken.”

Ook de inwoners kunnen mee zorg 
dragen voor onze veiligheid door lid te 
worden van een buurtinformatienetwerk 
(BIN). Via die weg kan je zelf verdach-
te gedragingen en toestanden melden 
bij de politie die dan automatisch de 
buurtbewoners verwittigt. Om je hierbij 
aan te sluiten, neem je 
best contact op met de 
politiewijkpost bij het 
gemeentehuis.

Beste inwoners

Koning Winter is weer in het land.  
IJzel en sneeuw horen hierbij en kunnen 
zorgen voor gevaarlijke wegen. Pas als 
bestuurder je snelheid aan voor de veilig-
heid van jezelf en de andere weggebrui-
kers. Ga je te voet of met de fiets, zorg 
dan dat je zichtbaar bent. Want naast 
mooie zonnige winterdagen zijn er ook 
vele donkere dagen. 

Het is natuurlijk ook een periode van 
feestvieren. Voor de brave kinderen is de-
cember de maand van de sint, de kerst-
verlichting licht onze straten op en op 
vele plaatsen staat de kerstboom weer in 
de huiskamer. We vieren Kerstmis, gezel-
lig samenzijn, lekker eten en drinken met 
de familie. Maar denk op deze momenten 
ook even aan die buur of kennis die alleen 
is tijdens deze dagen. Probeer even de 
tijd te nemen om hen een bezoekje te 
brengen, want eenzaamheid is vooral in 
deze tijd van het jaar heel moeilijk. Door 
deze kleine inspanning kunnen ook zij 
even genieten van de mooie kerstperiode.

Nieuwjaar komt ook dichtbij. We wensen 
iedereen het allerbeste toe en stellen 
onszelf een lijstje op met goede voorne-
mens. Velen onder ons zullen een glaasje 
drinken op het nieuwe jaar. Zorg steeds 
dat er een bob in het gezelschap is of 
maak tijdens nieuwjaarsnacht gebruik 
van de feestbus die de ganse nacht rond-
rijdt. Zo houden we het veilig en blijft het 
ook voor iedereen een feest! Wij, N-VA 
Rijkevorsel, wensen iedereen alvast 
een vrolijke kerst en een gelukkig 
Nieuwjaar!

Nathalie  
Cuylaerts
Afdelings- 
voorzitter   Dorien Cuylaerts 

Burgemeester

  De elf nieuwe werkkrachten worden ingezet voor interventieopdrachten en 
verkeersveiligheid, maar ook de toenemende technologie, zoals de camera’s 
met nummerplaatherkenning, zorgen voor bijkomende taken.
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wenst u een fijn 2018!
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Vijf vragen aan… Kristof Van Hoye en Nathalie Stoffelen
Geregeld laten we in dit blad onze raadsleden aan het woord. Deze keer is het de beurt aan OCMW-raadslid 
Kristof van Hoye en gemeenteraadslid Nathalie Stoffelen.

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.

Kristof Van Hoye
Kristof is dierenarts van opleiding, hoofdzakelijk werk-
zaam in en ten dienste van alle sectoren die met dieren en 
voederproductie te maken hebben. Naast eerstelijnsacti-
viteiten is hij vooral betrokken bij de voedselkwaliteit, het 
verminderen van antibioticagebruik en het optimaliseren 
van hygiëne in de intensieve veehouderij. 
Zo gaat Kristof in binnen- en buitenland langs bij dieren-
artsen, veevoederfabrieken, universiteiten en veehouders. 
Voeding, parasieten, schimmels zijn de dingen waarover 
Kristof zich dagelijks buigt. Op die manier draagt hij bij 
aan het garanderen van onze voedselvoorziening en ge-
zondheid. “Er valt nog veel te verbeteren, maar wij mogen 
trots zijn op de kwaliteit die we dagelijks op ons bord 
krijgen”, zegt Kristof.

Bevalt het je in de OCMW-raad, Kristof? 
“Als je midden in de legislatuur aangesteld wordt, is het 
best moeilijk om je de verschillende dossier eigen te maken. 
Dat gaat beter en beter, maar het is geen sinecure. Gelukkig 
heb ik ervaren collega’s om mij bij te staan. Ook de eensge-
zindheid binnen de coalitie is wat mij betreft een toonbeeld 
van standvastigheid. Zo is het fijn samenwerken.”

Op welke realisaties ben je het meeste trots?
“Ik ben fier op de algemene dienstverlening vanuit het 
OCMW, die belangrijk is om mensen te ondersteunen. Ook 
de aanschaf van een elektrisch aangedreven dienstvoertuig 
is een topper. Meer van dat!”

Nathalie Stoffelen
Nathalie is geboren en getogen in Rijkevorsel. Samen met 
haar partner Kris Van Gompel en hun zoon Jitse wonen 
ze in de Kerkdreef in Sint-Jozef. Bijbabbelen met goede 
vrienden bij een glaasje wijn is één van de dingen die ze het 
liefst doet. Ook voetbal kan haar bekoren. Ze is dan ook 
vaak terug te vinden bij voetbalclub Zwarte Leeuw waar ze 
de voetballers enthousiast aanmoedigt. 

Hoe valt je werk als gemeenteraadslid mee, Nathalie?
“Ik vind het heel boeiend en ook best wel afwisselend. 
Je leert heel veel bij. Wat me soms wel stoort, is dat door 
regels, wetten en decreten zaken langer duren voordat ze in 
orde zijn. Geduld is waarschijnlijk niet mijn sterkste kant.”

Hoe verloopt de samenwerking binnen de coalitie? 
“De samenwerking met onze coalitiepartners is heel goed. 
We komen goed overeen. Natuurlijk verschillen we wel 
eens van mening, maar daar kan dan heel openlijk over 
gediscussieerd worden. We komen altijd tot een gedragen 
oplossing zonder dat iemand zijn wil doordrukt.”

Op welke realisatie ben je het meest trots? 
“Ik ben heel blij met de AED-toestellen die we hebben kun-
nen plaatsen op verschillende locaties in onze gemeente. 
Waar ik vooral naar uitkijk, is de verdere realisatie van site 
SAS, waarin we deze legislatuur al een grote stap voor-
waarts hebben gezet. Mits wat geduld wordt dit een mooi 
project voor Sint-Jozef en Rijkevorsel.”

Raadslid 
aan het 
woord
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N-VA-burgemeestersoverleg 

Onze burgemeester ontmoette samen met enkele collega's staatsse-
cretaris Theo Francken in Brussel. Ze wisselden ervaringen uit rond 
het zijn van burgemeester en welke uitdagingen ons in de toekomst 
te wachten staan. Kerstmis in Rijkevorsel 

Op 7 december werd in 
Rijkevorsel de kerstver-
lichting feestelijk ontsto-
ken. Naar jaarlijkse traditie 
en in samenwerking met 
Ondernemend Rijkevorsel 
& Sint-Jozef werden de 
aanwezigen getrakteerd op 
een hapje en een drankje. 
Op de rotonde prijkt weer 
de mooie kerstboom, ge-
schonken door De Hees.

Minister Jan Jambon in 
de Noorderkempen

Enkele weken geleden bezocht minister van Binnenlandse 
Zaken Jan Jambon onze buren in Hoogstraten. Gemeente-
raadslid Jurgen Van Leuven en schepen Karl Geens hadden 
een fijn gesprek met de minister.

Alles uit de kast
Op vrijdag 27 oktober mocht schepen van Cultuur Karl Geens 
de tentoonstelling ‘Alles uit de kast’ openen. Historische objecten 
die in het verleden uit de Rijkevorselse grond kwamen, verhuis-
den al snel naar Turnhout of Brussel. De tentoonstelling haalt ze 
nu terug naar het dorp van herkomst. In 1978 en 1979 vond men 
sporen van het kasteel dat ooit prominent achter de kerk stond. 
Al die jaren onderzoek en plakwerk leverden nieuwe inzichten 
op. Daardoor kunnen we nu een reconstructie met bewegende 
beelden laten zien van het verdwenen kasteel. Een echte primeur!

Nog tot en met 7 januari 2018. 
Op zondag met rondleidingen om  
10 uur, 11 uur, 13 uur, 14 uur, 15 uur  
en 16 uur of tijdens de openingsuren

           van de Aster Berkhofbib. 

GC Sint-Jozef
Kerkdreef 61 te RijkevorselWaar?Wanneer?



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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

2017-11_Onbezorgde oude dag.indd   1 22/11/2017   16:02:01


