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hh nieuwe bibliotheek  

Hoogstraatsesteenweg

f renovatie kinderclub  

Molenstraat 

 

 

 

 

 

 

 

h Jeugdlokaal   Kruispad 

 

f nieuwe kinderclub en 

de schakel Sint-Jozef

Nieuwe wegen voor ons dorp  
Tijdens de afgelopen zes jaar werden heel wat straten vernieuwd. 
Denk maar aan het 2e deel van de Molenstraat en Sint-Luciestraat, 
de Essenweg, Het Vinkenpad en Nachtegaalweg, de Helhoekweg 
en Kruispad, Looiweg en Looi, Sint-Jozef, Uitbreidingsstraat en 
Sparrenweg, Doelenpad en Appelstraat, Kasteelweg, Bavelstraat, 
Bremstraat, Wilgenstraat en Berkenlaan, Gansheideweg, Laer en 
Pannenhuisweg, Heesbeekweg, Gammel, Kleine Gammel, Bergsken 
en omgeving en Klaterstraat. Vaak tegelijk met nieuwe riolering.  
 
Nieuwe gebouwen voor ons dorp 
Om jullie allemaal nog beter van dienst te kunnen zijn kwam er een 
nieuwe bibliotheek in het dorp en bouwden we een jeugdlokaal 
in het Kruispad waar JH de Wauwel en de “Plussers” terecht 
konden. Voor de allerkleinsten kwam er een nieuwe kinderclub in 
Sint-Jozef en een renovatie van de kinderclub in het centrum. Om 
jullie veiligheid te verhogen wordt er volop gebouwd aan een nieuw 
politiekantoor. 

h Looi en omgeving 

Bavelstraat en omgeving   g  

iUitbreidingsstraat en omgeving

Rijkevorsel

Lijstvoorstelling en Realisaties 

Op 1 januari 2013 ging er in Rijkevorsel een nieuwe        
bestuursploeg van start. De N-VA vaardigde de  
burgemeester, twee schepenen, vier gemeente- en drie 
OCMW-raadsleden af.  
Zij gingen meteen aan de slag voor jullie allemaal.  
 
Er werd een beleidsprogramma geschreven waarin een groot 
deel van het N-VA verkiezingsprogramma terug te vinden was. 
Een programma op maat van onze gemeente. 
 
Goed samenwerken een recept voor succes 
In goede samenwerking met de coalitiepartners werd de      
bestuursperiode aangevat, de kracht van verandering ingezet. 
De voorbije zes jaar werkten we hard voor jullie, om van  
Rijkevorsel een mooi, aangenaam en gezellig dorp te maken. 
Met vele investeringen én schuldafbouw. 
 
Nog werk voor de boeg    
Maar er is nog werk voor de boeg. Daarom vragen we graag 
op 14 oktober nogmaals het vertrouwen aan jullie, zodat we 
ook de komende zes jaar verder mogen werken aan een beter 
Rijkevorsel dat klaar is voor de toekomst.
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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

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
Arbeider

16

05

       PROVINCIERAAD

Nathalie Cuylaerts
5e plaats provincieraad

Een sterke ploeg voor Rijkevorsel
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COMMUNICATIE EN INSPRAAK
Op 21 maart 2015 kreeg Rijkevorsel een logo en nieuwe huisstijl. Maar belangrijker de lancering 
van infoblad “2310”  en de nieuwe website met mogelijkheid tot online aanvragen van officiële 
documenten, een digitaal meldingsformulier, en een module om online lokalen te reserveren. 
Ook het OCMW kreeg een nieuw logo en er kwam een tweejaarlijkse Infogids Rijkevorsel met 
allerlei nuttig informatie. 
We gingen van start met de wijkvergaderingen ofte “Rijkevorsel informeert”. Met een overzicht 
van het beleid en plannen voor het komende jaar, en inspraak via vragen en thematafels.  
 
Ook werd gestart met twee informatie- & inspraakvergaderingen bij gemeentelijke wegenwer-
ken. Eerst bespreken we met jullie het voorontwerp waarin we alle opmerkingen meenemen die 
haalbaar zijn. Een tweede informatiemoment komt bij de aanstelling van de aannemer, hier geven 
we praktische zaken mee omtrent de werken. 

Een klantengeleidingssysteem in het gemeentehuis was ook nieuw, via een infozuil kies je welk 
product je nodig hebt. Hierdoor is er meer privacy aan de balie en word je gerichter geholpen. 
Tevens werd de hal van het gemeentehuis opnieuw ingericht, met o.a. een wachthoek en fotoca-
bine. Tegelijk werd ook de hal boven, de raadzaal en trouwzaal gerenoveerd en opnieuw ingericht.

VEILIGHEID
De laatste hand wordt momenteel gelegd aan het nieuwe politiekantoor in het Doelenpad. 
De wetgeving rond GAS of Gemeentelijke Administratieve Sancties werd verder uitgebreid.  
Hierdoor kunnen we overlast, sluikstort, fout parkeren, e.d. sneller aanpakken. 

Het BIN of Buurt Informatie Netwerk werd opnieuw geactiveerd en verder uitgebouwd. Met deze 
communicatieketen verwittigen politie en bewoners elkaar bij verdachte zaken. Tevens werd het 
BE-Alert systeem ingevoerd. Zo wordt je bij een noodsituatie snel verwittigd via sms of telefoon. 
 
Enkele vaste veiligheidscamera’s werden geïnstalleerd. O.a. aan de glasbollen achter de kerk en 
aan het gemeentehuis, ook werden er drie mobiele camera’s gekocht die kunnen dienen om de 
veiligheid te waarborgen, om sluikstorters op te sporen of verkeerssituaties op te volgen.
 
Deze bestuursperiode werd de brandweerhervorming operationeel. Rijkevorsel werd ingedeeld bij 
de brandweerzone Taxandrië. Hierbij werd steeds de waardering voor en inzet van de vele 
vrijwilligers in onze gemeente als belangrijk aandachtspunt naar voor geschoven.

Nieuw politiekantoor in opbouw

Begin 2017 ontving Rijkevorsel het SAVE 

charter. In samenwerking met OVK werden 

een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen 

getroffen. Zoals een tonnagebeperking van 

3.5T in de kern van Sint-Jozef, nieuwe voet-

paden, een speelweefselkaart enzovoort.  

Realisaties voorbije bestuursperiode

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

N-VA - Kandidaten 21 realisaties backup2 dubbelA3 back up.indd   3 19/09/2018   15:32:26



1. ACHTERNAAM Naam

2. ACHTERNAAM Naam

3. ACHTERNAAM Naam

4. ACHTERNAAM Naam

5. ACHTERNAAM Naam

6. ACHTERNAAM Naam

7. ACHTERNAAM Naam

8. ACHTERNAAM Naam

9. ACHTERNAAM Naam

10. ACHTERNAAM Naam

11. ACHTERNAAM Naam

13. ACHTERNAAM Naam

14. ACHTERNAAM Naam

15. ACHTERNAAM Naam

16. ACHTERNAAM Naam

17. ACHTERNAAM Naam

18. ACHTERNAAM Naam

19. ACHTERNAAM Naam

20. ACHTERNAAM Naam

21. ACHTERNAAM Naam

Realisaties voorbije bestuursperiode

mail ons via rijkevorsel@n-va.be I bezoek onze site www.n-va.be/rijkevorsel 
volg ons op Facebook/nva.rijkevorsel of Instagram: nvarijkevorsel

 Nieuwe lokalen kind & gezin          Wegversmallingen       

 Gemengde voet- en fietspaden. 

Trage wegen krijgen een naam     

Nieuwe en vernieuwde speelpleinen

Meer mindervalide parkeerplaatsen     

Vernieuwde straten in onze gemeente             Nieuwe zebrapaden    

Actie tegen hondenpoep   Sporthal de Valk aangekocht    

Paden gemeentebos       

Renovatie kapel    
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Communicatie en inspraak
Op 21 maart 2015 kreeg Rijkevorsel een logo en nieuwe huisstijl. Maar belangrijker de lancering 
van infoblad “2310”  en de nieuwe website met mogelijkheid tot online aanvragen van officiële 
documenten, een digitaal meldingsformulier, en een module om online lokalen te reserveren. 
Ook het OCMW kreeg een nieuw logo. Ook kwam er een tweejaarlijkse Infogids Rijkevorsel met 
allerlei nuttig informatie. 
We gingen van start met de wijkvergaderingen ofte “Rijkevorsel informeert”. Met een overzicht 
van het beleid en plannen voor het komende jaar, en inspraak via vragen en thematafels.  
 
Ook werd gestart met twee informatie- & inspraakvergaderingen bij gemeentelijke wegenwer-
ken. Eerst bespreken we het voorontwerp waarin we alle opmerkingen meenemen die haalbaar 
zijn. Een twee informatiemoment komt bij de aanstelling van de aannemer, hier geven we prakti-
sche zaken mee omtrent de werken. 

Een klantengeleidingssysteem in het gemeentehuis was ook nieuw, via een infozuil kies je welk 
product je nodig hebt. Hierdoor is er meer privacy aan de balie en wordt je gerichter geholpen. 
Tevens werd de hal van het gemeentehuis opnieuw ingericht, met o.a. een wachthoek en fotoca-
bine. Tegelijk werd ook de hal boven, raadzaal en trouwzaal gerenoveerd en opnieuw ingericht.

Realisaties voorbije bestuursperiode

JEUGD & GEZIN 
De speelpleintjes in onze gemeente werden verbeterd met nieuwe en leuke speeltoestellen, zoals bijvoorbeeld een kabelbaan 
in de Varenvelden en een avonturenparcours in Dellenweg. Tevens kwamen er nieuwe speelpleintjes zoals bijvoorbeeld in 
Heibraak, Poelberg, Dijkbeemd, en Oude Braak.  
De speelpleinwerking in de vakanties werd verder uitgebreid met een actieve tienerwerking zoals o.a. de tienerdriedaagse. In 
Sint-Jozef bouwden we een nieuwe kinderclub en in het centrum kwam er een grondige renovatie.  
Ook kwam er de mogelijkheid om speelstraten in te richten, zo maken we van je straat een speelparadijs.  
 
In Sint-Jozef werd samen met Arktos de werking Move-It/SJeugd opgestart, zij kregen een eigen plek in het kantoorgebouw van 
het Sas. Voor Jeugdhuis De Wauwel en de Plussers bouwden we een jeugdlokaal in het Kruispad.  
De jeugdverenigingen werden blijvend ondersteund, zowel logistiek als financieel.  
 
SPORT 
Naast de logistieke en financiële ondersteuning van de sportclubs en allerlei sportevenementen kwamen er fit-o-meter 
toestellen op het gemeentepleintje in de Bavelstraat en werd de looppiste heraangelegd. De toelage voor het zwemmen werd 
verhoogd naar 30%. Na vele jaren werd sporthal de Valk aangekocht door de gemeente, er werd meteen gestart met een aantal 
herstellingen en de renovatie van de kleedkamers en verwarming. Goede afspraken werden gemaakt met de gebruikers.

Attractiedag speelpleinwerking Kiekeboe h 

jSpeelplein Dijkbeemd   Jeugdlokaal Kruispadk

CULTUUR EN TOERISME 
Via subsidies en logistieke steun werden de verenigingen ondersteund in hun werking.
Ook eenmalige culturele evenementen werden i.s.m. verenigingen gerealiseerd. Zoals 
het herdenkingsconcert voor Francis Bay, activiteiten rond de herdenking van WO I 
en II, Erfgoeddag en de Vaart Verjaart naar aanleiding van het 150 jarig bestaan.  

Verschillende tentoonstellingen werden ingericht met Rijkevorselse kunstenaars, een 
tentoonstelling omtrent kinderliedjes en hun boeiende onstaan en “Alles uit de kast”, 
met een unieke kijk op het verleden van Rijkevorsel samen met de Heemkundige Kring.  

Aan de openbare gebouwen kwamen vlaggenmasten en ook de kerktoren wordt 
bevlagd voor de Vlaamse feestdag. Er was het evenement Piepeloeren van Toerisme 
Rijkevorsel i.s.m. Vlaanderen feest en verschillende buurtinitiatieven die werden onder-
steund door Vlaanderen Feest. De vrijwilligers van Toerisme Rijkevorsel, de Molenaars 
en Heemkundige Kring werden verder ondersteund. 

De gemeente sloot zich, naast de deelwerking “cultureel erfgoed” aan bij de deelwer-
king “onroerend erfgoed” van Erfgoed Noorderkempen. Zo kwam er meer aandacht 
voor archeologie en erfgoed. Verschillende straatnaamborden kregen een onderbord 
met geschiedkundige informatie en er kwam een monument voor de bijnamen.  
We bouwden een nieuwe en ruime bibliotheek en op de website kwam een onderdeel 
“jouw evenement” om verenigingen en inwoners te helpen evenementen te organiseren.  

lFit-o-meter toestellen            Jaarlijks sportgalam 

       Sporthal De Valk gekocht door de gemeente

Tentoonstelling h 

Alles uit de kast  

 

Nieuwe bibliotheek i
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Realisaties voorbije bestuursperiode
 RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN  

 
In de wijk Koekhoven kwamen verschillende sociale koopwoningen ter beschikking, 
werd de straat Bieshoven ontwikkeld met 19 bouwgronden, in de wijk Molenakkers 
komen een aantal sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en bouwgronden. 
Ook in de straat Dijkbeemd kwamen een aantal nieuwe sociale huurwoningen.

We werkten aan “verstandig inbreiden”. Dit wil zeggen dat achterliggende en onbe-
bouwde percelen in de kern werden omgevormd tot woonwijken. Denk maar aan de 
Zoggebeekweg, Krokusweg en Heibraak.

Er kwam een woonomgevingsplan met richtlijnenhandboek. Met deze documenten 
kwam er een duidelijke afbakening die zegt welke soort woning op welke plek kan 
komen, zo kunnen appartementen bijvoorbeeld enkel nog in het centrumgebied. Met 
het richtlijnenhandboek kwamen er tevens duidelijke regels omtrent bouwen die 
voor iedereen gelijk zijn. 

We zorgden voor een mooie en goed onderhouden woonomgeving. Zo kwamen er 
nieuwe zitbanken en groene hoekjes, bijvoorbeeld op de hoek van Helhoekweg en 
Oostmalsesteenweg of aan de Vaart, het dorp werd verfraaid met nieuwe banken en 
fietsrekken. Ook kwamen er op 6 jaar tijd 330 nieuwe bomen! 
 
Er werd ook hard gewerkt aan de site Sas. Een aantal gebouwen werden afgebroken, 
de schouw en een deel van de oven werd gerenoveerd voor bewaring. De nodige 
plannen werden opgemaakt. De volgende stap is de effectieve ontwikkeling i.s.m. 
een private partner. 

h Bouwen in 

Bieshoven  

 

Nieuwe bomen g 

 

Groen hoekje i    

 ONDERWIJS 
De academie voor muziek & woord de Noorderkempen werd verder ondersteund. Zo 
werden o.a. bepaalde klaslokalen uitgerust met akoustische panelen. De werking 
van Digidak, computerles voor volwassen, werd uitgebouwd. 
 
In gemeenteschool de Wegwijzer werd verder geïnvesteerd in digitale borden, 
allerhande schoolmateriaal, een leeshuisje, een verkeersvrije doorgang naar de 
kinderclub enzovoort. Voor alle scholen in Rijkevorsel werd o.a. het schoolzwemmen 
ondersteund.

Ouders van kinderen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ge-
zondheidszorg of een attest leefloon van het OCMW bezitten krijgen vanaf 2017 
onderwijscheques. Per schooljaar worden zeven onderwijscheques van € 10 toegek-
end. Met deze cheques kunnen de ouders de facturen van de lagere school betalen. 
Dit past in het “charter tegen kinderarmoede” dat Rijkevorsel onderschreef. 

 LOKALE ECONOMIE EN MIDDENSTAND 
Er kwam een “kmo-ambtenaar” die als contactpersoon fungeert voor de bedrijven, 
horeca, marktkramers en zelfstandigen in onze gemeente. Om de communicatie te 
verbeteren kwam er een nieuwsbrief lokale economie. 
 
De wekelijkse markt werd opgewaardeerd door een nieuw marktreglement. Tevens 
kwamen er twee vaste plaatsen voor ambulante handel, een in het centrum en een in 
Sint-Jozef. Bijvoorbeeld voor een viskraam of smoutebollenkraam.  
Tijdens deze legislatuur werd het bedrijventerrein van de Vroente afgewerkt en 
werden de gronden verkocht aan lokale bedrijven. Tevens kwam er een nieuwe  
bewegwijzering op de bedrijventerreinen. In het kader van de ondersteuning en pro-
motie van de bouwsector werd samen met Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog 
het BIM project gestart. 

SOCIALE ZAKEN EN OCMW 
Verschillende investeringen werden gedaan in WZC Prinsenhof en de serviceflats. Er 
kwamen drie sociale woningen in de Kerkdreef. De vrijetijdsparticipatie voor zij die het 
minder hebben werd gestart, er kwam een elektrische wagen en één secretaris voor 
gemeente en OCMW i.h.k.v. het samengaan van gemeente en OCMW vanaf 2019. 
Om de pasgeborenen te vieren kwam er een geboortebos. En een sterretjesweide als 
serene gedenkplek voor ouders die hun kindje al vroeg in de zwangerschap verloren.De sterretjesweide op het kerkhof centrum

Nieuwe bewegwijzering KMO zones

De scholen in Rijkevorsel
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Realisaties voorbije bestuursperiode
FINANCIËN EN BEGROTING
Naast de vele investeringen werd er sterk ingezet op schuldafbouw. 
In 2012 bedroeg de gemeentelijke schuld 12.627.876 euro, in 2017 was deze met 
bijna 1/3 terug gebracht naar 8.781.186 euro. 
Dit betekent dat de schuld per inwoner in 2017 nog 737 euro bedroeg tegenover 
1097 euro bij de start van ons bestuur in 2013. 
Eind 2018 zal de gemeenteschuld tot net onder de 8.000.000 euro zakken. 
Dit is een totale schuldafbouw van bijna 5 miljoen euro op 6 jaar tijd!
Zo denken we ook aan jullie kinderen en kleinkinderen.

Optreden van de Academie voor muziek en 
woord in de kiosk aan het gemeentehuis

 Het geboortebos aan de Poelberg 
Regenboog zebrapad naar aanleiding van 

de dag tegen homofobie op 17 mei

Vele evenementen en activiteiten werden 
ondersteund door de gemeente

  Sociale koopwoningen in Dijkbeemd   

Bedrijfstotem, de nieuwe bewegwijzering 
voor bedrijven in de KMO zones

Realisaties voorbije bestuursperiode

Vernieuwde straten in Rijkevorsel
Gildeweg in Achtel 

Wegversmalling en gemengd voet- en fietspad 
in de Bavelstraat aan de Chiro

Renovatie schouw en oven site SAS
Renovatie kapel in voorbereiding

Optreden van de Academie voor muziek en 
woord in de kiosk aan het gemeentehuis

Kerstmis in Rijkevorsel 
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MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 
Onveilige verkeersituaties werden aangepakt, hagen werden korter gezet, er kwamen  
hier en daar bloembakken en snelheidsremmers in de vorm van “berlijnse kus-
sens” of wegversmallingen zoals in Achtel, Vinkenpad, Helhoekweg, Appelstraat, 
Kruispad en verkeersdrempels zoals in het Kruispad, Looiweg en Markweg, dit 
om de snelheid in woonstraten onder controle te houden. Ook kwamen er enkele 
nieuwe zebrapaden, nieuwe voetpaden in Sint-Jozef, Bremstraat, Berkenlaan, 
Wilgenstraat. Gemengde voet- en fietspaden legden we aan in het dorp, omgeving 
Bavelstraat en Helhoekweg. 

De afgelopen zes jaar hebben we ingezet op een correct parkeerbeleid. De dolomiet-
parking in het dorp werd verhard en optimaal ingericht, er kwam een nieuwe parking 
voor de sport- & recreatiezone Sonsheide, de parking aan het OCMW werd uitgebreid, 
in Sint-Jozef aan de vaart kwamen extra parkeerplaatsen, bij wegenwerken was er 
ook aandacht om de parkeerplaatsen te behouden of extra te voorzien. Ook kwamen 
er extra parkeerplaatsen voor mindervaliden.

Zowel in de gemeentelijke gebouwen als in het openbaar domein namen we maatre-
gelen rond toegankelijkheid. Automatische deuren in de bibliotheek, beugels aan de 
deuren van toiletten, afgeschuinde boordstenen e.d. 

In het tweede deel van de Molenstraat, Kerkdreef, Uitbreidingsstraat en Kruisboog-
weg kwam er eenrichtingverkeer. Het Kruispad t.h.v. de Oostmalsesteenweg werd 
afgesloten voor het verkeer. Zo konden we de verkeersveiligheid verbeteren.

In het dorp en op de parking van sport- & recreatiezone Sonsheide kwamen er  
oplaadpunten voor elektrische wagens. Aan het gemeentehuis kwam er in de 
fietsstalling een mogelijkheid tot opladen van elektrische fietsen.

In het kader van de toekomstige ringweg rond Rijkevorsel kwam er een milieu 
effecten rapport. De bedoeling is om in de zomer van 2019 het definitieve tracé van 
deze weg vast te leggen. Dit planningsproces ging zopas van start bij de provincie.

De trage wegen, oude en nieuwe voet- en buurtwegen, hebben we opgewaardeerd 
en kregen een speelse of historische naam. Zowel in het centrum van het dorp als in 
Sint-Jozef.  
Tijdens de afgelopen zes jaar werden heel wat straten vernieuwd. Denk maar aan 
het 2e deel van de Molenstraat en Sint-Luciestraat, de Essenweg, Het Vinkenpad en 
Nachtegaalweg, de Helhoekweg en Kruispad, Looiweg en Looi, Sint-Jozef,  
Uitbreidingsstraat en Sparrenweg, het Doelenpad en Appelstraat, Kasteelweg, Bavel-
straat, Bremstraat, Wilgenstraat en Berkenlaan, Gansheideweg met Pannenhuisweg 
en Laer, Heesbeekweg, Kleine Gammel met Bergsken en omgeving, Klaterstraat. 
Vaak tegelijk met nieuwe riolering. Daarnaast waren er ook onderhoudswerken aan 
verschillende wegen. 

Er werd ook geïnvesteerd in nieuwe gebouwen. Zo waren er isolatiewerken in 
het klooster, werd er een nieuw jeugdlokaal gebouwd voor JH de Wauwel en de 
+13 centrum & St.-Jozef, kwam er een nieuwe bibliotheek met kantoren voor de 
vrijetijdsdiensten en ruimte voor kind & preventie. Werden de werken gestart aan een 
nieuwe dienstgebouw met openbare toiletten op het kerkhof en een nieuw poli-
tiekantoor in de voormalige pastorij in het Doelenpad. In Sint-Jozef bouwden we een 
nieuwe kinderclub ter vervanging van de oude chalet en werd de kinderclub in het 
centrum helemaal vernieuwd. Deze zijn opgetrokken volgens de BEN-normen (bijna 
energie neutraal) en krijgen zonnepanelen. De Sint-Willibrorduskerk werd gereno-
veerd en er kwam een nieuwe verwarming. 10 nieuwe serviceflats staan gepland.  

MILIEU 
Er kwam een imkerpremie van €70 per jaar. Net als een bijenplan om de imkers en 
de bijen te ondersteunen in hun voortbestaan. I.s.m. de IOK werd de gele container 
voor papier&karton ingevoerd. Rond het probleem van zwerfvuil kwamen er acties 
met borden, mobiele camera’s, ophaalrondes door verenigingen en vrijwilligers. 
In het kader van de Kempen2020 actie werden verschillende openbare gebouwen 
voorzien van zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen. 
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