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Communicatie, inspraak en financiën
U betrekken bij het beleid is voor ons belangrijk. Dit doen we met de jaarlijkse wijkvergaderingen "Rijkevorsel informeert".  
Via thematafels gaan we in dialoog met u. Ook ruime inspraak bij vernieuwing van uw straat of buurt waarbij we de voorstellen 
van bewoners uitvoeren indien technisch haalbaar blijft voor de N-VA belangrijk. Naast het papieren en digitale meldingsformulier 
willen we een permanente ideeënbus installeren. Ook een "2310-app" naar het voorbeeld van FixMyStreet willen we invoeren. 
Zo kan u allerlei ideeën of problemen melden.  
U duidelijk informeren over de stand van zaken van uw vraag of dossier en het communiceren van heldere termijnen waarbin-
nen u een volgende stap kan verwachten staat bij ons voorop.

De N-VA is voorstander van het ter beschikking stellen van een wijkbudget. Hierbij denken we aan projecten die een positieve  
bijdrage leveren aan uw straat of wijk zoals een burenzithoek of een bloembak. Zo geven we u de mogelijkheid om binnen een 
afgebakend kader zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen om uw buurt te verfraaien.

Voor u werken we graag aan een nog betere dienstverlening. Volgende bestuursperiode willen we dan ook de loketwerking  
optimaliseren door een betere indeling en de mogelijkheid invoeren om op afspraak terecht te kunnen in het gemeentehuis.  
Schuldafbouw en het niet verhogen van de belastingen blijven een belangrijk onderdeel van het N-VA beleid. Eerder dan veel geld 
te spenderen aan prestigeprojecten die gewoon leuk zijn om te hebben, focussen we ons met onze investeringen op zaken die een 
echte lokale meerwaarde betekenen. 

Veiligheid
Fietsdiefstallen willen we nog beter voorkomen, bijvoorbeeld door een verbeterde camerabewaking en verlichting.  
De Buurtinformatienetwerken (BIN) blijven we ondersteunen en verder uitbouwen.

In het kader van de verhoogde terreurdreiging sinds de aanslagen van de afgelopen jaren werden er betonblokken voorzien op 
bepaalde locaties bij grote evenementen. Ook de komende bestuursperiode zetten we hier op in.

Kleine criminaliteit, fout parkeren en overlast blijven we effectief aanpakken. Hiervoor gebruiken we de gemeentelijke  
administratieve sancties of GAS boetes. De wijkagent blijft het aanspreekpunt bij uitstek, hun bekendheid willen we verhogen. 
Met het nieuwe politiekantoor geven we de politie meer zichtbaarheid in het dorp. Zowel voor brandweer als politie voorzien 
we de mogelijkheid te werken met moderne en kwalitatieve oplossingen en materialen. Tevens willen we inzetten op brand-
preventie en de vrijwilligers bij de brandweer maximaal blijven ondersteunen.

 
Onderwijs
We blijven inzetten op kwaliteitsvol onderwijs, zowel in onze gemeenteschool maar ook bij de academie voor muziek en woord. 
Daarnaast blijven we werken met een flankerend onderwijsbeleid, bijvoorbeeld het ondersteunen van de zwemlessen.  
Ook ondersteunen we projecten voor volwassenen- en computeronderwijs zoals Digidak. Taalachterstand bij kinderen en volwas-
senen uit een andere gemeenschap willen we wegwerken via de school en kinderopvang of met een zomerschool tijdens de grote 
vakantie. Daarnaast denken we aan een praatpunt of lessen Nederlands door vrijwilligers. De ingevoerde schoolcheques voor 
ouders die het wat minder hebben willen we verfijnen zodat ze bij de juiste doelgroep terechtkomen. 
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Vrije tijd: jeugd, sport, cultuur en toerisme
De Rijkevorselse verenigingen blijven we ondersteunen, zowel financieel als met het uitlenen van allerlei materialen.  
De N-VA wil de subsidies met 10% verhogen en we maken deze welvaartsvast. De bestaande hulplening voor verenigingen 
willen we omvormen tot een renteloze lening. De netwerk-, advies- en inspraakfunctie van adviesraden blijven we erkennen,  
zij zijn een belangrijke schakel tussen het gemeentebestuur en de verenigingen.

Via de pagina "Eerste Hulp" bij initiatieven op de gemeentelijke website geven we tips, informatie, stappenplannen etc. om een 
buurtfeest of evenement te organiseren. Zo stimuleren en ondersteunen we u als u iets wil doen voor uw buurt.

Kwetsbare groepen in de samenleving begeleiden we naar het reguliere netwerk van verenigingen in onze samenleving. Dit 
doen we via een participatiefonds dat tussenkomt in de kosten van een lidmaatschap van, of materiaal voor, een vereniging. 

De N-VA wil investeren in een goede sportinfrastructuur zoals het gemeentelijk sportveld, het skatepark en sporthal De Valk 
waar we samen met alle gebruikers de bouw van een nieuwe sporthal onderzoeken. Dit maakt deel uit van een sterk  
sportbeleid dat niemand achter laat. Daarom moedigen we iedereen aan tot levenslang sporten en bewegen.  
Ook investeren in een goede infrastructuur voor de andere verenigingen is belangrijk. We denken bijvoorbeeld aan een ruimte 
voor cultuur en aan de lokalen van de jeugdverenigingen. Zij zorgen immers voor onze levendige dorpsgemeenschap.

Kunst in de openbare ruimte is een belangrijk deel van een lokaal laagdrempelig kunstenbeleid. De mogelijkheid te exposeren 
in de gemeentelijke gebouwen of een tentoonstelling in te richten blijven we aanbieden. 

Voldoende aandacht voor erfgoed, zowel cultureel als bouwkundig is belangrijk. De samenwerking en ondersteuning van de 
Heemkundige Kring en het Heemkundig museum willen we de volgende bestuursperiode verder optimaliseren.

We willen dat er in Rijkevorsel goed en veilig gefeest kan worden. Dit doen we door o.a. in samenwerking met de jeugdraad 
te zorgen voor alcoholbandjes, sensibilisering en de feestbus met oudjaar. Naast de buurtfeesten wil de N-VA ook een ge-
meentelijke activiteit in het kader van de Vlaamse feestdag in Rijkevorsel.

De afgelopen jaren werd er volop geïnvesteerd in speelpleintjes. De N-VA blijft inzetten op het onderhoud en vernieuwing. 
Ook denken we na hoe we op plaatsen verder van de centra speelpleintjes kunnen voorzien. In nieuwe woonwijken moet steeds 
een speelplein worden opgenomen. De kwaliteitsvolle speelpleinwerking in Rijkevorsel geniet onze volle steun, net zoals het 
recent opgestarte peuterspeelpunt en de kinderclub die zowel in het centrum als in Sint-Jozef volledig vernieuwd werd.

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

U kan op 2 manieren stemmen: Best is 
een of meerdere namen op de lijst aan 
te duiden. Dan brengt u een naamstem 
uit. Zo kan u stemmen op uw voorkeur 
kandidaat. U mag op meerdere kandi-
daten tegelijk stemmen op onze lijst.

U kan ook bovenaan de lijst stemmen. 
Dan brengt u 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
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Mobiliteit en openbare werken
Wandelen is gezond, daarom vernieuwen we voor u een aantal voetpaden, bijvoorbeeld langs de Hoogstraatsesteenweg, 
omgeving Kardinaal Cardijnlaan, Banmolenweg en in de Looiweg tot aan de molen en bouwen het trage-wegennetwerk verder 
uit buiten het centrum. Ook bekijken we de mogelijkheid de oversteekplaats aan Smeel en Kruispad veiliger te maken. 

Fietsen is belangrijk, voor u zorgen we voor gecombineerde fiets- en voetpaden en bredere fietssuggestiestroken in het dorp. 
Een fietspad naar Wortel staat op ons verlanglijstje net als fietssuggestiestroken op druk bereden landelijke wegen en betere 
busverbindingen. 
Het is druk, maar de auto heeft zijn plaats. Voor u werken we verder aan de realisatie van de ringweg rond Rijkevorsel, 
zo krijgen we een verkeersveiliger en leefbaarder dorp. Tegen de zomer van 2019 zou het tracé voor deze ringweg 
moeten vastliggen, waarna een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) dient opgemaakt. Dit telkens in samenspraak tussen 
provinciebestuur en gemeente en uiteraard met inspraak van onze inwoners. Naast de ringweg zijn ook andere maatregelen 
voorzien in de mobiliteitsstudie van de Noorderkempen zoals een tonnagebeperking op Vlimmersebaan/Stevennekens en 
vrachtwagensluizen om ook het doorgaand vrachtverkeer komende van Merksplas/Beerse te beperken.  

Straten vernieuwen waar nodig en riolering aanleggen, zo krijgen we voor ons allen 
een beter dorp. Dit doen we in maximale synergie met subsidies. Bij de start van de 
nieuwe bestuursperiode maken we een duidelijk plan van de uit te voeren werken. 
 
We denken hierbij bijvoorbeeld aan de Oude Goorstraat-Opstal, Vlimmersebaan, 
Koekhoven, Vrouwkensblok, Meerblok, Molenstraat-Bergsken-Vonderstraat en een 
aantal klinkerwegen in slechte staat zoals het eerste deel van de Veldstraat en 
Verbindingsstraat. In het kader van de ruilverkaveling worden verschillende landelijke 
wegen heraangelegd.
De voorbije bestuursperiode behaalde de gemeente Rijkevorsel het SAVE-label 
(samen actief voor een veilig verkeer) uitgereikt door OVK (ouders van verongelukte 
kinderen) Een volgende stap die we met Rijkevorsel willen zetten is het behalen van   
   het ZERO-label van de provincie Antwerpen.

Voor u blijven we ons inzetten voor een veilig verkeer 
in Rijkevorsel, door verkeerstellingen willen we de 
verkeersdruk meten op verschillende locaties. Hieraan 
koppelen we waar nodig acties zoals snelheidsremmers. 
Bij heraanleg van woonstraten voorzien we steeds weg-
versmallingen om de snelheid af te remmen.

Door een beloningssysteem uit te werken voor schoolkinderen die 
dagelijks de fiets nemen willen we hen meer doen fietsen. Blijvende 
inzet voor verkeersopvoeding is erg belangrijk. Ook het invoeren van 
fietsstraten is een mogelijkheid die onderzocht moet worden om de 
schoolomgeving nog veiliger te maken.

Een correct parkeerbeleid en behoud van voldoende parking bij werken is een aandachtspunt.  
Alsook een duidelijk leesbaar openbaar domein voor de weggebruiker. Dat wil zeggen dat verkeersborden  
voldoende groot moeten zijn en ondersteund worden door infrastructurele maatregelen.  
Concreet denken we bijvoorbeeld aan het verduidelijken van de zone 30 in de wijk Kleine Markweg en omgeving.  
Zo krijgen we een wegbeeld en een inrichting die uitnodigt tot aangepast rijgedrag. 

Tijdens de vorige bestuursperiode bouwden we voor u een nieuwe bibliotheek, vernieuwden we de beide kinderclubs, 
kwam er een jeugdlokaal voor de +13 werking en JH de Wauwel. Het kantoor voor politie en parochiewerking is in 
opbouw. Belangrijk zal zijn deze gebouwen goed te onderhouden en optimaal te gebruiken.

Het gebruik van emissievrije en -arme voertuigen ( aardgas, elektrisch en waterstof) blijven we ondersteunen door de 
installatie van extra oplaadpunten voor elektrische wagens. Ook de mogelijkheid van autodelen via het gemeentelijke 
wagenpark willen we bekijken.
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Lokale economie, middenstand en landbouw
De lokale bedrijven en zelfstandigen ondersteunen we ook, zo kan u blijven kopen in ons dorp en genieten van een hapje 
en drankje. 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, digitalisering en 
netwerkmomenten. Voldoende parkeergelegenheid in ons dorp blijft, net als gezelligheid, voor de N-VA belangrijk.

In de mate van het mogelijke pleiten we ook voor een vereenvoudiging van de lokale belastingen voor ondernemers. Daarnaast 
willen we verder werk maken van de digitale cadeaubon om zo aankopen bij onze Rijkevorselse handelaars te bevorderen en 
een starterspremie voor nieuwe ondernemers onderzoeken. 
 
De wekelijks markt, landbouwmarkt en de kerstmarkten zijn zowel voor onze handelaars als inwoners gezellige momenten om 
met elkaar in contact te komen. Ze genieten dan ook onze volle ondersteuning.

We vrijwaren voor u de open ruimte en richten ze in als een plek waar landbouw, natuur en recreatie elkaar vinden. Daarnaast 
zetten we ook in op de bereikbaarheid van de open ruimte door de landelijke wegen goed te beheren en waar nodig te 
vernieuwen. De promotie van lokale landbouwpoducten en korte ketenverkoop willen we graag aanmoedigen. In goed 
overleg met de landbouwsector willen we de plannen voor een ruilverkaveling ondersteunen. Wanneer nodig roepen we de 
landbouwcommissie samen.

Zag u ons N-VA programma filmpje al?
In twee minuten stellen we op een creatieve manier 

onze belangrijkste punten aan u voor! Bekijk het via 

https://rijkevorsel.n-va.be/verkiezingen/programma

 we ook, zo kan u blijven kopen in ons dorp en genieten van een hapje 
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Ruimtelijke ordening en woonbeleid
Met het recente woonomgevingsplan met richtlijnenhandboek formuleren we een duidelijke ruimtelijke visie op de gemeente.  
We werken hiermee o.a. aan kernversterking en verdichting met de nadruk op behoud van het Rijkevorsels karakter, het 
structureel beschermen van de open ruimte, duurzaam wonen en een duidelijke houvast voor onze inwoners.

Tijdens de afgelopen bestuursperiode werden grote stappen gezet naar de herontwikkeling van de site Sas te Sint-Jozef.  
We plannen een zestigtal duurzame woningen, voldoende parking, ruimte voor horeca of een winkel en een mooi park met 
speelruimte voor de hele buurt. Ook de herontwikkeling van verlaten bedrijfssites aan het kanaal behoort tot de mogelijkheden.

Grote projecten met een belangrijke ruimtelijke impact worden vooraf grondig getoetst aan hun leefbaarheid en aan de  
draagkracht van de omgeving. voldoende groen, waterbuffering, een speelplein, voetgangers- en fietsdoorsteken moeten 
worden voorzien, zo blijft ons dorp voor iedereen aangenaam.

Omdat een eerlijk en rechtlijnig beleid belangrijk is blijft de N-VA inzetten op een geloofwaardig en rechtlijnig vergunningenbe-
leid gebaseerd op objectieve feiten. Tegen zaken die onterecht of niet conform de vergunning zijn moet worden opgetreden.

Met kleinschalige inbreidingsprojecten creëren we op een efficiënte en zuinige manier bijkomende woonruimte.  
De bestaande dorpscentra kunnen verstandig worden verdicht op centrale vrije kavels of binnengebieden. We blijven inzetten op 
koopwoningen en bouwkavels. Investeren in een eigen woning blijft immers de verstandigste verzekering voor de toekomst.

De inburgerings- en taalbereidheidsvoorwaarde bij sociale huurwoningen blijven we consequent toepassen.

Milieu, energie en natuur
De N-VA zorgt voor voldoende groen in de dorpskernen en daarbuiten. We denken hierbij aan streekeigen en bijvriendelijke 
bomen in de straten en dorpskernen, maar ook aan de uitbreiding van het geboortebos en de toegankelijkheid van het ge-
meentebos. Tijdens de voorbije bestuursperiode werden in Rijkevorsel 330 bomen aangeplant, dit wensen we toekomstgericht 
verder te zetten. In het verleden werden in een aantal straten niet aangepaste bomen geplant, deze zullen we vervangen. 

Sluikstort en zwerfvuil willen we aanpakken via de ophaalrondes door de verenigingen, maar ook via de inzet van vrijwilligers. 
Ook de mobiele camera's zetten we in, net als het doorzoeken van het afval om bijvoorbeeld adresgegevens te vinden van de 
sluikstorter met een strenge aanpak als gevolg. Daarnaast organiseren we preventiecampagnes tegen zwerfvuil met alle actoren.

We zetten informatie- en sensibiliseringscampagnes op rond dierenwelzijn. In het gemeentebos wordt een losloopweide voor 
honden ingericht, daarnaast blijven we werken met een zwerfkattenbeleid. We coördineren het lokale beleid rond dierenwelzijn 
door die bevoegdheid expliciet op te nemen in het schepencollege. We zetten acties op om de burger kennis te laten maken met 
lokale natuurgebieden via de 2310, website, een wandelkaart met de trage wegen, en samenwerking met toerisme Rijkevorsel 
voor fiets- en wandelroutes.
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Sociale zaken, gezondheidsbeleid, gezinsbeleid en werk
Via lokale jobbeurzen willen we lokale en/of streekgebonden vacatures bekend maken en zo lokale werkgevers en potentiële 
werknemers met elkaar in contact brengen. In overleg met de scholen en op aanvraag van leerlingen blijft de gemeente inzetten  
op een mogelijkheid tot stageplaatsen bij de gemeentelijke diensten. 

De N-VA streeft in Rijkevorsel naar een maximale activering van leefloongerechtigden. Zij worden actief begeleid naar een 
passende job. Daarnaast overwegen we via de tijdelijke werkervaring (TWE) een klusjesploeg op te richten die op het openbaar 
domein aan de slag kan.

We integreren de werking van de gemeente en het OCMW en evolueren naar één lokaal bestuur.  
We zetten in op het ‘één-voordeur’-principe, waarbij iedereen via dezelfde ingang binnengaat en pas nadien gespecialiseerd 
wordt verder geholpen.

Het gemeentelijk woonzorgcentrum Prinsenhof bestaat ondertussen twintig jaar. We plannen tien nieuwe serviceflats en ook  
de renovatie van het  bestaande gebouw heeft onze aandacht. 

De Rijkevorselse geboortepremie willen we uitbreiden naar pleegkinderen. De premie keren we uit in aankoopbons zo kan je 
deze besteden bij de lokale handelaars. We voorzien in een register voor co-ouderschap waardoor kinderen die regelmatig  
verblijven in de gemeente toch kunnen genieten van dezelfde rechten.

Rijkevorsel is een "hartveilige gemeente" sinds de aankoop van vijf AED-toestellen. We blijven inzetten op gepaste opleidingen 
zoals eerstehulp en gebruik van de AED-toestellen. Tevens sensibiliseren we rond de registratie als orgaandonor en willen we  
Rijkevorsel laten bewegen of helpen stoppen met roken in groep wat zorgt voor extra motivatie. 
Het project "bewegen op verwijzing" blijven we ondersteunen en is een mooi voorbeeld.

Rijkevorsel is een inclusieve gemeente, we erkennen de European Disability Card waardoor personen met een beperking zonder 
discussie ook kortingstarieven kunnen krijgen voor lokale diensten en evenementen. We willen ook inzetten op een prikkelarme 
kermisnamiddag voor mensen met autisme en epilepsie. In openbare gebouwen zetten we in op toegankelijkheid voor iedereen. 

Ook de minder mobielen centrale en rolmobiel van het OCMW blijven we aanbieden. Net als de mantelzorgtoelage waardoor 
zorgbehoevende personen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.

Informatie over het lokale sociale aanbod maken we maximaal bekend. In het beleid houden we ook rekening met de gezinnen. Een 
kwaliteitsvolle kinderopvang en het vroegtijdig detecteren van armoede horen daarbij. Ook  willen we onderzoeken hoe we aan 
de slag kunnen gaan met kwaliteitsvolle voedseloverschotten in onze gemeente.

Het LOI (lokaal opvang initiatief) bood in Rijkevorsel 27 opvangplaatsen aan voor asielzoekers. In de lente van 2018 bouwden we dit 
af tot 10 opvangplaatsen. Het door de federale overheid gefinancierde LOI zal volgende bestuursperiode niet uitgebreid worden.
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