
Op dinsdag 1 maart overleed in het 
UZ Gasthuisberg te Leuven N-VA-
gemeenteraadslid Raf Somers (62) na 
een slepende ziekte.

Raf legde begin  2013 de eed af als 
OCMW-raadslid. In september van 
dat jaar volgde hij Eddy Bats op als 
gemeenteraadslid. Sinds oktober 2014 
maakt hij ook deel uit van de politie-
raad, wat aansloot bij zijn professionele 
loopbaan bij de rijkswacht en de politie.

Raf was ook N-VA-fractievoorzitter in 
de Nijlense gemeenteraad. Van novem-
ber 2014 tot mei 2015 was hij voorzit-
ter van onze lokale afdeling. 

Na een niertransplantatie werd Raf een 
enorm gedreven lid van Transplantoux, 
dat zich inzet voor orgaandonatie. 
Dat is zeer belangrijk omdat het vele 
mensenlevens kan redden. Hij was ook 
een gewaardeerd lid van Toneelgroep 
de Wilgekatjes.

Raf bleef altijd optimistisch en hu-
moristisch ondanks de ernst van zijn 
ziekte. We blijven hem herinneren als 
een intelligent en welbespraakt man. 
We zullen hem missen en wensen zijn 
familie en in het bijzonder zijn vrouw 
Lieve veel sterkte bij dit verlies.

In Memoriam: 

Raf Somers
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Sint-Calasanz  gaat enkele techni-
sche vakken extra in het lessenpak-
ket opnemen. Merkwaardig, omdat 
nauwelijks een paar honderd meter 
verder het GITHO al decennia lang 
naam en faam in dit type onderwijs 
verworven heeft. Maar ook GITHO 
heeft aangekondigd binnenkort een 
beperkt aantal ASO-richtingen aan te 
zullen bieden, waar Sint-Calasanz dan 
weer op een decennia lange ervaring 
en reputatie kan bogen. Geen ideale 
situatie, vindt de N-VA.

Het TSO-aanbod van Sint-Calasanz is 
beperkt, net als het ASO-aanbod van 
het GITHO. Voor ouders en leerlingen 
die de keuze voor een instelling moe-
ten maken, worden de zaken er dus 
niet direct eenvoudiger op. Geeft men 
het vertrouwen aan het beperkte ASO-
aanbod van een school die bekend 
staat om zijn technisch onderwijs? Of 
vice versa?

De reputatie en expertise die beide 
instellingen in hun segment bezit-
ten, kwam er niet vanzelf, maar is het 
resultaat van de jarenlange ervaring 
van leerkrachten en de inrichtende 

organisatie. Het is dan ook delicaat om 
zomaar een nieuwe richting in te slaan. 
Want dat gaat onvermijdelijk gepaard 
met een leercurve, vooral als het aan-
bod op wandelafstand al beschikbaar 
is.

Zullen nieuwe richtingen voldoende  
leerlingen aantrekken?
De kans lijkt ons vrij groot dat nogal 
wat ouders en leerlingen zullen kiezen 
voor de zekerheid die de reputatie van 
de scholen in hun eigen marktsegment 
bezitten. Het risico op een magere 
bezetting van de nieuw aangeboden 
richtingen is dus groot. Ons lijkt dit dus 
niet de beste optie om in te spelen op 
de nakende onderwijshervorming.

Onderwijs is waarschijnlijk zowat 
de belangrijkste investering die een 
samenleving kan doen. Inzetten op 
een toegankelijk en rijk aanbod voor 
de leerlingen is dan ook een noodzaak. 
Maar het ontslaat de inrichtende mach-
ten niet van de plicht om zo efficiënt 
mogelijk met de beschikbare gemeen-
schapsmiddelen om te springen.

Rijk onderwijsaanbod moet ook efficiënt zijn

NijleN-Bevel-Kessel

www.n-va.be/nijlen
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 Jef Lemmens Stefaan Bruyninckx en 
Erik Van As, commissieleden GITHO 
namens de N-VA



Wie geregeld in het centrum van Nijlen komt, 
heeft het nieuwe gemeentehuis uit de steigers 
zien komen. Het is een redelijk imposant gebouw 
geworden maar. Maar voor de aanzienlijke 
kostprijs ervan mag dat ook wel. 

Nijlen heeft er sinds 2013 een prachtig nieuw park bij. Helaas moeten we vaststellen dat het onderhoud te wensen overlaat. 
Een kleine inspanning om het basket- en voetbalterrein te onderhouden, zou wonderen kunnen doen. Vooral de peuken van 
sigaretten ontsieren deze ontmoetingsplaats voor jong en oud. De foto’s spreken dan ook voor zich!

Houd het sportveld proper!

Financiën in Nijlen
‘De truc met den hoed’

www.n-va.be/nijlen nijlen@n-va.be

Wist je dat…
… er dit jaar tijdens het nieuwjaarszingen in 
Nijlen maar liefst 741 zangertjes langs geweest 
zijn? We zijn blij dat deze traditie hier, in 
tegenstelling tot andere gemeenten, overeind 
blijft.
… de gemeente de geboortepremie van 30 euro 
uitkeert in de vorm van geschenkbonnen?
… de gemeentesecretaris de taak van OCMW-
secretaris erbij neemt? We hopen dat ze goed kan 
delegeren. De N-VA wenst haar veel succes met 
haar nieuwe job.
… dat het bushokje aan de Smoutmolendreef 
vernield is? Dat gebeurde een jaar geleden, maar 
de schade is nog steeds niet hersteld. In maart zou 
er een nieuw bushokje geleverd moeten worden. 
Hopelijk is dat bij het verschijnen van dit blad ook 
geplaatst. 
… de vertrouwenspersoon voor het 
gemeentepersoneel Mensura is? Het feit dat dit 
een externe partij is, creëert toch een zekere 
afstand.
… de Wijngaardberg verkaveld wordt? We 
vinden het zeer spijtig dat hierdoor een groot stuk 
bos verdwijnt.
… het wegdek van de Kannaertstraat zich in 
een abominabele staat bevindt? Deze weg heeft 
een openbaar karakter en moet daarom door de 
gemeente onderhouden worden. Dat laat dus soms 
nog te wensen over.
… de wegmarkeringen van het fietspad aan de 
overweg Statiestraat verdwenen zijn.? Hierdoor 
ontstaat een onduidelijke en gevaarlijke situatie. 
Werd er soms goedkope verf gebruikt ? En 
wanneer gaat men dit oplossen?
… ze in het Beekpark beestjes gaan zetten die 
de geurhinder en het visuele aspect verbeteren? 
We hopen dat ook de oorzaak van de geurhinder 
en de vervuiling aangepakt worden en dat de 
beestjes niet sterven. En dat ze niet teveel kosten.

lente-ontbijt
Hoeveel kost het?
 15 euro per persoon
 5 euro voor wie tussen 6 en 12 jaar is Kinderen jonger dan 6 jaar eten gratis

Hoe inschrijven?
Schijf je in voor 15 april bij:
 Bert van Dessel - albert.vandessel@n-va.be – 03 411 04 50 johan van Dessel – johan.vandessel@n-va.be – 03 489 37 01 André Mariën – andre.marien@n-va.be – 03 481 63 18

Zondag 17 april

van 9 tot 13 uur

Zaal Kempenland

Herenthoutsesteenweg 

53, Nijlen

 Je kan dezelfde euro geen tweemaal uitgeven.

 Na 2019 drogen de subsidies voor 
rioolwerken misschien op.

Zoals wel vaker gebeurt bij 
dit soort werken, werd de 
oorspronkelijke budgetraming 
voor het gebouw genereus 
overschreden. Net als bij tal 
van overheidsbestedingen is er 
bovendien de vraag in hoever 
andere, mogelijk nuttigere 
bestedingen door dit soort 
uitgaven beïnvloed is. 

Een euro kan men maar één 
keer uitgeven en zeker als het 
om gemeenschapseuro’s gaat, is 
belangrijk om te weten waar die 
naartoe gaan. Of hoe men die 
aan andere zaken had kunnen 
uitgeven. 

Wie betaalt de factuur voor het 
nieuwe gemeentehuis?

Het probleem is dat dit soort 
vragen al heel snel technisch en 
ondoorzichtig wordt. Niettemin 
blijft het principe dat de 
inkomsten uit de belastingen 

die de 
inwoners 
opbrengen 
maar één 
keer kan uitgegeven worden een 
eenvoudig houvast.

Vermits schulden vroeg of laat 
moeten terugbetaald worden en 
de inkomsten daarvoor alleen uit 
toekomstige belastingen kunnen 
komen, is het opbouwen van 
schulden niets anders dan een 
deel van de toekomstige welvaart 
voortijdig opsouperen. 

Nu kan men ook iets subtieler 
te werk gaan. Door nuttige 
investeringen te verschuiven naar 
de toekomst bijvoorbeeld. De 
middelen die daarmee ‘vrijkomen’, 
gebruik je vervolgens om een meer 
populaire en opvallende uitgave 
te financieren. In dat geval zadelt 
men niet meer zozeer de volgende 
generatie met de lasten op, maar 
vooral de volgende legislatuur. 

Gebeurt dit ook in Nijlen? Heeft 
bijvoorbeeld de kost van zowat  
5,5 miljoen euro die met het 
nieuwe gemeentehuis verbonden 
is geen andere gevolgen dan 
alleen maar de zichtbare directe 
uitgave? Wij hebben de indruk dat 
er wel degelijk afgeleide gevolgen 
zijn en dat die wel degelijk 
doorgeschoven worden. 

Kosten riolering doorgeschoven 
naar volgende legislatuur
Zo is het nogal opvallend dat 
de rioleringswerken die door de 
gemeente uitgevoerd worden 

netjes binnen de bedragen vallen 
van de daartoe verkregen PIDPA-
subsidie. Maar dat bedrag dekt 
niet de totale kosten van alle 
noodzakelijke rioleringswerken. 

Opvallend ook dat die 
werken achteruitgeschoven 
worden voor de periode na 
2019. Tot na de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen dus. 
Wat betekent dit concreet? 

De investeringen in riolering 
waarvoor de gemeente subsidies 
van ca. 850 000 euro per jaar 
ontvangt, worden wel degelijk 
uitgevoerd. Maar wie in 2019 aan 
de macht komt in Nijlen, zal tot 
de vervelende vaststelling komen 
dat de subsidiepot leeg is. En dat 
terwijl de investeringsbehoefte 
voor rioleringen nog altijd even 
dwingend zal blijken. 

 Het nieuwe gemeentehuis kost  
5,5 miljoen euro. En dat heeft gevol-
gen voor het uitgavenbeleid van de 
Nijlen.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 
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Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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
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Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


