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VU: JAN VERBRAECKEN, LAURYS GEWATSTRAAT 79 2560 NIJLEN

Gaan Githo en Sint-Calasanz  
samenwerken?
N-VA Nijlen is verheugd dat het gemeentebestuur enkele maanden geleden 
een folder in alle Nijlense brievenbussen verspreid heeft waarin staat dat 
de twee middelbare scholen van Nijlen gaan samenwerken.

Constructieve oppositie loont
Dit bewijst nogmaals dat we als oppositiepartij kunnen wegen op het beleid. Al in ons huis-
aan-huisblad van april 2016 hebben we de twee scholen opgeroepen om samen te werken in 
plaats van elkaar als concurrenten te beschouwen. Dit naar aanleiding van de commotie die 
ontstaan was omdat het Githo aso-onderwijs ging aanbieden en Sint-Calasanz tso.

We hopen dan ook dat het niet alleen bij een mooie dure folder blijft, maar dat er nu werk 
gemaakt wordt van de samenwerking. Beide scholen kunnen beter samen de scholieren en 
hun ouders overtuigen om te kiezen voor een middelbare school in hun eigen gemeente dan 
dat ze elkaar beconcurreren.

Linda Bubbe
Commissielid Githo

Stefaan Bruyninckx
Commissielid Githo

Beste inwoner

Eens een nieuw gezicht op de cover. 
Voor wie me nog niet kent: ik ben Ymke 
Govaerts, ondervoorzitster N-VA Nijlen. 
Zo’n twee jaar geleden kreeg ik de kans 
om Nijlen en de enthousiaste N-VA-ploeg 
beter te leren kennen. Ik ben blij dat ik op 
de kar gesprongen ben. 

Binnen een goed team meewerken aan 
verandering binnen onze gemeente 
is een toffe uitdaging. Indien je ook 
geïnteresseerd bent, stuur een mailtje 
(nijlen@n-va.be) of spreek ons aan. 

We willen de mensen die onze enquê-
te ‘Iedereen Burgemeester’ ingevuld 
hebben bij deze ook nog eens bedanken. 
Uit de bevraging bleek dat veiligheid en 
mobiliteit aandachtspunten zijn. Uitgere-
kend twee thema’s die N-VA Nijlen al lang 
nauw aan het hart liggen. Daarnaast is er 
eensgezindheid over het behouden van de 
jeugddienst en de evenementen.
 
Via deze enquête, via de aanwezigheid op 
de jaarmarkt en via dagelijkse contacten 
in onze straat, onze wijk, onze gemeente 
willen we samen aan een warm, toegan-
kelijk en veilig Nijlen bouwen.

Ymke Govaerts
Afdelingsondervoorzitster

Veilig thuis in een welvarend Nijlen

Wanneer? Woensdag 11 juli
Waar? In feestzaal Familia, Nonnenstraat 47 Nijlen
Inschrijven?
Vóór vrijdag 6 juli door overschrijving op bankrekening 
BE87 6528 4449 2994 met vermelding van naam en 
aantal personen.
Prijs? 40 euro per volwassene en 20 euro voor kinderen 
tussen 6 en 12 jaar. Kinderen jonger dan 6 jaar: gratis.
Programma?
14 uur: Familiefietstocht: samenkomst aan feestzaal 
Familia voor een korte fietstocht. Breng uw eigen fiets 
mee.
17 uur: samenkomst in feestzaal Familia
17.15 uur: Toespraak Kamerlid Yoleen Van Camp
18 uur: Barbecue (all-in)

Vlaamse feestdag:  

fietsen en feesten
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Gastspreker: Kamerlid 
Yoleen Van Camp

De N-VA heeft een            voor Nijlen.
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Adviesraden overhandigen hun ambitienota
De cultuur-, jeugd- ,milieu- ,senioren- en sportraad hebben een ambitienota 
geschreven en overhandigd aan de lokale politieke partijen. Namens N-VA 
Nijlen waren voorzitter Jan Verbraecken en ondervoorzitster Ymke Govaerts 
aanwezig om de ambitienota in ontvangst te nemen. 

N-VA Nijlen heeft de ambitienota met belangstelling gelezen en zal er reke-
ning mee houden bij het opstellen van het programma dat u binnenkort kan 
terugvinden op onze website www.n-va.be/nijlen. In de ambitienota vinden 
we trouwens verschillende punten terug die N-VA Nijlen in de voorbije  
bestuursperiode op de agenda gezet heeft. 

We hebben ondertussen ook de nota van Unizo goed ontvangen en zullen ook met die punten rekening houden bij het opstellen 
van ons programma.

N-VA levert ook op provinciaal vlak goed werk
Op 14 oktober 2018 zal u niet alleen uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad kiezen, maar zal u 
ook uw stem kunnen laten horen op provinciaal niveau. Huidig gedeputeerde Jan De Haes uit Heist-
op-den-Berg zal de lijst trekken voor het arrondissement Mechelen.

Samen met onze provincieraadsleden en N-VA-gedeputeerde Luk Lemmens werkt Jan De Haes aan de uitvoering van heel wat 
bovenlokale dossiers. “Als grootste fractie in het huidig Antwerpse provinciebestuur kunnen we trots zijn op het werk dat we 
al geleverd hebben: een geslaagde afslankingsoperatie, de aanleg van fietsostrades, de uitbouw van onze groendomeinen en de 
Nota Ruimte die de ruimtelijke verrommeling in onze provincie een halt moet toeroepen.”

Ook in Nijlen werkt de provincie aan heel wat projecten. Zo beheert Jan De Haes als gedeputeerde van groendomeinen het 
prachtige domein Kesselse Heide. Het is een stukje landschap zoals ten tijde van de bokkenrijders: een landschap met afwis-
selend struikheidevlakken, loof- en naaldbossen en zandvlakten. Het behoort tot onze dertien Antwerpse Provinciale Groen-
domeinen die samen jaarlijks 2,5 miljoen bezoekers lokken. “We willen de provincie dichter bij de mensen brengen door 
een mooi vast recreatief aanbod uit te werken, maar vooral ook door een groene oase dicht bij huis aan te bieden waar leuke 
evenementen en gezellige activiteiten worden georganiseerd”, zegt Jan.

N-VA-standpunt over het provinciale bestuursniveau
Jan De Haes legt uit: “Als N-VA zijn we voor efficiënte, digitale en vooral slanke overheden met minder 
bestuurslagen. Het is de verdienste van de N-VA dat het provinciale niveau al afgeslankt werd. Zo 
werd het aantal mandaten reeds gehalveerd. We spitsen ons nu toe op de grondgebonden kerntaken 
waarmee we de lokale besturen ondersteunen. Zo voeren we bijvoorbeeld mobiliteitsstudies uit of 
voeren we een gebiedsgericht beleid op vraag van steden en gemeenten. We treden ook vaak op als 
bemiddelaar in bovenlokale dossier om een consensus te vinden met alle betrokkenen.”

N-VA Nijlen in beeld

Geen Belgisch staatsburger? Toch stemmen op 14 oktober? Dat kan!
Laat uw stem horen in uw gemeente
U woont al een tijdje in onze mooie gemeente. Misschien 
werkt u hier zelfs, gaan uw kinderen hier naar school of bent u 
aangesloten bij een sportclub of andere vereniging. Het is dus 
maar logisch dat u iets te zeggen hebt over hoe onze gemeente 
bestuurd wordt. Ook als u niet de Belgische nationaliteit hebt.

Mag u stemmen?
Om te mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen 
moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Die gelden voor 
zowel EU-burgers als niet-EU-burgers:
• U bent minstens 18 jaar.
•  U bent ingeschreven in het bevolkingsregister van onze 

gemeente.
• U bent niet wettelijk uitgesloten van stemming.
• U bent geregistreerd als kiezer vóór 1 augustus 2018.

Hoe registreert u zich als kiezer?
Wie wil stemmen op 14 oktober 2018, moet geregistreerd staan 
als kiezer. De procedure verschilt lichtjes voor burgers binnen 
de EU en niet-EU-burgers. Doe een schriftelijke aanvraag bij de 
gemeente voor 1 augustus 2018. Haal het modeldocument op in 
het gemeentehuis. Vul het modeldocument in. 
Daarin vermeldt u als EU-burger:
• Uw nationaliteit.
• Het adres van uw hoofdverblijfplaats.

Of als niet-EU-burger:
• Uw nationaliteit.
• Het adres van uw hoofdverblijfplaats.
• Dat u de Belgische wetten, rechten en vrijheden zal naleven.
• Dat u al minstens vijf jaar wettelijk in België woont.
Het schepencollege onderzoekt uw aanvraag. U ontvangt een 
aangetekende brief waarin staat of u mag stemmen.

Afdelingsondervoorzitster Ymke Govaerts en 
afdelingsvoorzitter Jan Verbraecken.

Verslag van gemeenteraadslid Stefaan Bruyninckx 

N-VA Nijlen steunt zwerfvuilactie
“Toen ik vernam dat op 28 maart de jeugdraad een zwerfvuilactie organiseerde, wilde ik zeker van 
de partij zijn. Ik nam een dag verlof en ging naar het beekpark waar ik een 30-tal kinderen aantrof 
en enkele volwassenen”, zegt raadslid Stefaan Bruyninckx. “Het was miezerig weer, maar dat druk-
te het enthousiasme van de talrijk opgekomen kinderen niet.”

“Een aantal groepjes kinderen gingen onder begeleiding van een volwassene buiten het Beekpark.
Ik bleef met een groepje in het Beekpark. De uitspraken van de kinderen troffen me. “Waarom 
doen mensen dit? Een meter verder staat een vuilbak en toch gooit men dit op de grond. Wij willen 
ook nog een propere wereld”, merkten ze terecht op. Ik was het volledig met hen eens”, vervolgt Ste-
faan.

“De kinderen kregen een fluohesje, grijper, handschoenen en een vuilzak. Na afloop kregen ze ook 
nog een klein vuilcontainertje. Ik was verbaasd dat je op één namiddag toch zoveel te weten komt 
over wat er bij onze kinderen leeft. Alleszins een dikke pluim voor alle kinderen”, besluit Stefaan zijn 
verslag.

Stefaan Bruyninckx, gemeenteraadslid
Moederdag in Nijlen, Bevel en Kessel.

Ons lenteontbijt en de  
voorstelling van de kandidaten. 
Meer info over onze kandida-
ten vindt u op onze website 
www.n-va.be/nijlen of op 
onze Facebookpagina. 

De ledenvergadering van N-VA Nijlen. 



Wij zijn thuis in Antwerpen. Van de schepen in de haven tot de rust van Kempen. Van de 
Zimmertoren aan de Nete tot Sint-Rombouts aan de Dijle. Van de baksteentunnels langs de Rupel 
tot de Sinksenfoor in ’t Stad. Antwerpen staat er. Het is goed wonen in Antwerpen. Met de N-VA 
blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.

Veilig thuis in een welvarend Antwerpen

Veilig Verantwoord Vlaams

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


