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Nieuws uit de gemeenteraad
“We vinden het ongepast om snoepjes met
een flyer uit te delen
aan schoolkinderen
aan de schoolpoort.”
Jinse Van den Bogaert
Fractieleider gemeenteraad

Geen politieke reclame aan schoolpoort

Gemeenteraadslid Jinse van den Bogaert stelde op de gemeenteraad van 3 oktober de vraag om het verspreiden van politieke
boodschappen te verbieden in een straal van 200 meter rond de
kleuterschool en de lagere school. N-VA Nijlen vroeg dit verbod
op te nemen in het GAS-regelement (Gemeentelijke Administratieve Sancties).
De meerderheidspartijen konden dit niet smaken en reageerden
geïrriteerd. Acties van N-VA Nijlen werden over dezelfde kam
geschoren: het geven van een bloem aan de moeders op Moederdag, een valentijnschocolaatje aan de treinreizigers of een gadget
tijdens de jaarmarkt. Ook nationale acties van de partij kregen
de wind van voren.

“Als burger de jaarrekening inzien?
Dat kan alleen in het
gemeentehuis. Op vlak
van openbaarheid van
bestuur kan dit beter.”
Jan Verbraecken
Afdelingsvoorzitter

N-VA Nijlen doet aan politiek voor de Nijlenaars. Onze acties
zijn gericht op een ander publiek. We vinden het ongepast om
snoepjes met een flyer uit te delen aan schoolkinderen aan de
schoolpoort. Wij distantiëren ons dan ook van dit soort politiek.

Jaarrekening op de gemeentelijke website

N-VA Nijlen vroeg de jaarrekening van de gemeente op de website te plaatsen. Volgens zowel de schepen als de burgemeester
zijn de jaarcijfers te moeilijk voor de modale Nijlenaar. Het zou
alleen maar tot misverstanden leiden. Wie de jaarrekening wil
inzien, moet zich dus kenbaar maken in het gemeentehuis. Op
vlak van openbaarheid van bestuur kan dit beter. Verandering in
Nijlen is nodig.

Theo Francken komt naar Nijlen
De staatssecretaris voor Asiel en Migratie licht zijn beleid toe.

Donderdag 16 november om 20 uur (deuren open: 19 uur)
Parochiezaal OLV, Bouwelsesteenweg 197, Nijlen (achter de kerk)
Reserveren?
Hoeft niet. Je kan wel voorbehouden plaatsen reserveren. Neem contact op
met Erik Van As via het volgende e-mailadres: erik.vanas@n-va.be.
Meer info op ww.n-va.be/nijlen
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“Het gemeentebestuur moet werk
maken van goed onderhouden
fietspaden voor alle Nijelaars.”
Stefaan Bruyninckx,
Gemeenteraadslid

Onderhoud fietspaden niet uit het oog verliezen
De gemeente Nijlen zet volop in op de aanleg van nieuwe fietspaden om de mobiliteit te verbeteren.
Dit is een goed plan, maar men mag het onderhoud van deze fietspaden niet uit het oog verliezen.
Als je de natuur zijn gang laat gaan, dan zijn de mooi aangelegde fietspaden al snel overgroeid met weelderige gewassen en
overhangende struiken of takken.
We vragen het gemeentebestuur om de fietspaden structureel goed te onderhouden, want daar heeft u recht op. Bovendien
komt dat ook de verkeersveiligheid ten goede. Het gaat dan in de eerste plaats om de fietspaden zelf, maar ook de begroeiing
van de bermen naast de fietspaden moet onderhouden worden.

11 juli weer een groot feest
Een vrolijke bende die er erg veel zin in had. De 11 juliviering in Nijlen was wederom een groot succes. De weergoden zaten mee en
het gezelschap was aangenaam. De gesprekken waren boeiend en iedereen genoot van de barbecue en de desserten. Waarvoor dank
aan de gastheer. Er werd gezongen, gedanst en genoten.

nijlen@n-va.be
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Voor (laad)paal staan
De gemeenteraad werd op de zitting van 5 september gevraagd zijn fiat te geven voor het plaatsen van
laadpalen voor elektrische wagens. N-VA Nijlen
vindt het plaatsen van laadpalen een goed idee, maar
de meerderheid maakte het toch weer spannend.
Normaal gezien geeft de gemeenteraad eerst zijn
toestemming en pas nadien wordt de beslissing uitgevoerd. Nu gebeurde net het omgekeerde.
De laadpalen voor elektrische wagens werden al geplaatst nog
voor dat de gemeenteraad daar mee instemde. Dit is niet de
juiste gang van zaken, want het is niet zonder risico. Wat zou er
bijvoorbeeld gebeuren als de laadpalen geplaatst werden, maar
de gemeenteraad nadien geen toestemming geeft? Moet de palen
dan weer weggenomen worden? Wie betaalt dat dan? En wat
doen we met de aangekochte laadpalen?

 -VA Nijlen is voor het plaatsen van laadpalen voor elektriN
sche wagens, maar stelt zich wel vragen bij de gang van zaken.

Rioleringswerkzaamheden moeten sneller
Nog steeds is 20 procent van de Nijlenaars thuis niet aangesloten op het rioleringsnetwerk. Dat zijn in totaal
ongeveer 4 400 personen. In het meerjarenplan van deze beleidsperiode stonden nochtans enkele werkzaamheden gepland om meer Nijlenaars aan te sluiten op het rioleringsnet. De bestuursperiode is bijna voorbij,
maar de werken zijn nog steeds niet uitgevoerd.
4 400 Nijlenaars niet aangesloten op rioleringsnet

Op de gemeenteraad van 20 september antwoordde de schepen
van Openbare Werken dat 80 procent van de bevolking al aangesloten is op het rioleringsnet. Dat wil wel zeggen dat 20 procent,
oftewel 4 400 Nijlenaars, dat nog niet is. Steeds meer inwoners
sluiten aan op het net, maar dat gebeurt slechts met mondjesmaat.

Geplande werkzaamheden te traag

De geplande rioleringswerken uit het meerjarenplan van de
huidige meerderheid moeten nog allemaal uitgevoerd worden.
Nochtans is de bestuursperiode bijna voorbij. Er moet met
andere woorden vaart gemaakt worden. Veel inwoners wachten
al jaren op de werkzaamheden. Op deze manier blijven ze in het
ongewisse.

Rioleringswerken prioriteit

Ook het milieu zal hier wel bij varen, want nu wordt het afvalwater van 4 400 personen geloosd zonder dat het gezuiverd wordt.
N-VA Nijlen vindt het belangrijker om werk van te maken van

 et aansluiten van alle Nijlenaars
H
op het rioleringsnet gaat te traag.
deze werkzaamheden in plaats van veel geld uit te geven aan
prestigeprojecten.

Eindejaarsreceptie
8 december - 20 uur
Torenvenstraat 15 (Kessel)
 Europees Parlementslid Anneleen Van Bossuyt
laat haar licht schijnen over de toekomst van Europa.

www.n-va.be/nijlen

“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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