
Beste inwoners

Het is geen rustige periode. 
Ons normaal leven na 
corona hernam zich nog 
maar juist, of we kregen 
al de volgende crisissen. 
De oorlog in Oekraïne met 
hoge energieprijzen als ge-
volg en ook sterk stijgende 
prijzen van voedsel en 
materialen. Gelukkig staat 
de zomervakantie voor de 
deur. Laat ons daarvan 
genieten om de batterijen 
opnieuw op te laden.

Deze editie van ons huis-
aan-huisblad wijden we 
voor een keer niet aan de 
politieke toestand in onze 
gemeente. We kondigen 
een aantal activiteiten aan 
en stellen onze nieuwe 
bestuursleden aan u voor. 
Wij hopen jullie massaal 
te mogen verwelkomen op 
onze 11 juli-barbecue. 

Ik wens jullie een war-
me zomer en een fi jne 
vakantieperiode toe. Veel 
leesplezier!

Jan Verbraecken
Voorzitter

Geniet van de zomer!

ALL-IN BBQ
op maandag 11 juli

All-in prijs: 45 euro
Inschrijven voor 8 juli
Overschrijven op BE85 3632 0641 2606 (met vermelding van uw naam en het aantal personen)

Spreker: 

Els Van Doesburg
N-VA-schepen in Antwerpen

OLV Parochiezaal, 
Zandlaan 42A, Nijlen
Vanaf 18 uur

Inschrijven via www.nijlen.n-va.be of door contact op te nemen met volgende personen: 

Tom Leemans: 0475 68 35 19, thomas.leemans@n-va.be
Charlotte Bats: 0486 71 10 30, charlotte.bats@n-va.be
Thomas Van Herbruggen: 0474 79 74 69, thomas.vanherbruggen@n-va.be

Graag tot dan!
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Jong N-VA Nijlen
Enkele jongeren maken er werk van om in onze gemeente een lokale Jong 
N-VA-afdeling op te richten. Onze jongerenpartij verdedigt de belangen van 
de Nijlense jeugd en is niet bang om stevig uit de hoek komen. Behalve dat 
politieke engagement is Jong N-VA uiteraard ook een vriendengroep die 
samen al eens graag een pintje gaat drinken. Vriendschap en gezelligheid 
staan bij ons dus minstens even centraal.

KOM JIJ ONS VERSTERKEN?
Ben jij tussen de 16 en de 31 en geïnteresseerd om je in te zetten voor onze gemeente en jongeren? Aarzel dan niet om contact met ons 
op te nemen via ruben.crauwels@n-va.be. Wij kijken er alvast naar uit je te leren kennen!

Nieuwe N-VA’ers in de kijker
Ruben Crauwels
- 21 jaar
- Student
- Woont al zijn hele leven in Kessel
- Actief binnen Jong N-VA Leuven
- Regiocoördinator Jong N-VA regio Mechelen
- Jongerenverantwoordelijke Jong N-VA Nijlen

Lander Taes
- 22 jaar
- Werkt in de logistieke sector aan business intelligence
- In het weekend fl exi-jobber in de horeca
- Actief, enthousiast en sociaal persoon
- Samen met Ruben, Charlotte en Thomas mede-
oprichter van Jong N-VA Nijlen

Nieuwe ondervoorzitter N-VA Nijlen: 
Thomas Van Herbruggen
Na zijn studies geschiedenis in Antwerpen en overheidsmanagement 
in Leuven, begon Thomas Van Herbruggen zijn carrière als adviseur 
omgevingsvergunningen en ruimtelijke ordening op het kabinet van ge-
deputeerden Luk Lemmens en Jan De Haes. Daarnaast was Thomas ook 
een tijdlang provinciaal fractiemedewerker voor de N-VA-fractie in de 
provincie Antwerpen. Tegenwoordig is Thomas werkzaam als raadgever 
Omgeving bij Vlaams minister Zuhal Demir.

Voor de afdeling N-VA Boechout-Vremde, waar Thomas toen woonde, 
werd hij verkozen als lid van het arrondissementeel bestuur en zetelde 
namens hen in de partijraad. Vanaf 2019 was hij ook voorzitter van de 
lokale afdeling. Eind 2021 verhuisde Thomas met zijn gezin naar Nijlen 
en werd hij lokaal ondervoorzitter van N-VA Nijlen.

Sla een babbeltje met ons bestuur
Vanaf september vind je een aantal van onze N-VA’ers iedere 
eerste zaterdag van de maand van 9.30 uur tot 12 uur in 
café Kempenland in Nijlen. Wie wil, kan dan een gezellig 
babbeltje slaan met de aanwezige gemeenteraadsleden en/of 
bestuursleden.

Ruben, Charlotte en Lander

Nijlense schuld in stijgende lijn
Einde 2020 bedroeg de schuld per inwoner in Nijlen 1.027 euro. 
We stellen jammer genoeg vast dat de schuld in stijgende lijn gaat. 
Onze buurgemeenten doen het een pak beter:

Grobbendonk: 952 euro
Berlaar: 660 euro
Zandhoven 604 euro
Heist: 539 euro
Ranst: 428 euro

We beseffen dat het financieel moeilijke tijden zijn voor iedereen, 
maar hopen dat de gemeentelijke schulden in de toekomst niet 
zullen ontsporen.
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Week van de Bij

Raadsleden Ymke en Stijn steunen de ‘Week van de Bij’.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Jan en André in Bevel.
Lander ging op pad in Nijlen.

Onze dames in Kessel-Dorp.

Tom deelde rozen uit 
op de markt.

N-VA Nijlen deelde bloemen 
uit in Nijlen, Kessel en Bevel.

Op maandag 18 april konden 
we eindelijk nog eens naar 
de jaarmarkt. Naar goede 
gewoonte was N-VA Nijlen er 
met een stand aanwezig.

Moederdag

Jaarmarkt

Stichtend lid Gaby met onze N-VA-leeuw.

Stijn waagt zich aan een spelletje darts.

N-VA NIJLEN IN BEELD 

www.n-va.be/nijlen
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Peter De Roover
Kamerfractievoorzitter

Annick De Ridder
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


