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Meer samenwerking in het onderwijs p.2 Vier 11 juli met ons mee! p.3

Zoals bij een ambitieuze voetbalploeg nieuwe spelers de groep komen 
versterken, traden er ook bij N-VA Nijlen enkele nieuwe gezichten toe na 
de recente bestuursverkiezingen. We willen onze nieuwe groep daarom 
graag even voorstellen. Deze ploeg staat klaar om jullie belangen mee te 
verdedigen. We staan open voor jullie tips.

N-VA speelt de bal, niet de man
N-VA Nijlen wil aanvallend spelen in de 
gemeente. Maar samen met onze sup-
porters trachten we niet onbezonnen te 
scoren. We spelen het spel kortom fair: de 
N-VA speelt de bal en niet de man.

Wat betekent dat? Als we vaststellen dat 
het beleid ergens faalt, zullen we dat in de 
gemeenteraad aankaarten. En we zullen 
komen met eigen oplossingen, goede argu-
menten en doordachte alternatieven. 

Maar een goed idee erkennen we ook 
altijd, zelfs als dat van politieke tegen-
standers komt. Het is niet omdat we van 
mening verschillen dat we de andere par-
tijen niet respecteren. Daarom zullen we 
ons nooit tot persoonlijke aanvallen laten 
verleiden.

De N-VA is ervan overtuigd dat over na-
genoeg alle thema’s die u bezighouden een 
consensus mogelijk is. Daar gaan we dan 
ook volop voor, in volledige transparantie, 
zodat u steeds met kennis van zaken kan 
oordelen. De bestuursleden en mandata-
rissen van N-VA Nijlen staan open voor 
suggesties van iedereen. Zij lichten u ook 
graag hun standpunten over een bepaald 
thema toe. 

Geloven in eigen kracht
In 2018 wil de N-VA mee het roer in han-
den nemen in Nijlen. Daar maken we geen 
geheim van. Dat klinkt ambitieus, maar we 
geloven in onze sterkte. Nijlen is al te lang 
door dezelfde ploeg bestuurd. Met onze 
N-VA-ploeg willen we onze gemeente een 
nieuw elan geven. Nu al, in de oppositie, 
en met uw steun ook in het schepencollege 
vanaf 2019.

Nieuwe N-VA-
ploeg is ambitieus voor Nijlen

N-VA Nijlen komt naar u toe

Moeders in de  
bloemetjes
Opnieuw was onze bloemenactie 
voor Moederdag een groot succes. 
Op zaterdag 7 mei boden we de 
moeders in Bevel aan de bakker en 
Kessel aan het grootwarenhuis een 
attentie aan. In Nijlen gaven we de 
moeders op de maandelijkse markt 
een gele roos.
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Groter lessenpakket in GITHO, geen bib 
meer in Kessel en Bevel

Gemeente negeert  
adviescommissies
De gemeente Nijlen telt nogal wat commissies. Die geven 
advies over heel wat belangrijke thema’s, aan de hand van 
praktische kennis en de ervaring van mensen. Meer twee 
recente voorbeelden bewijzen dat de aanbevelingen van deze 
commissies niet altijd gevolgd of gehoord worden.

Zo besliste het schepencollege al om het lessenpakket van het 
GITHO uit te breiden nog voordat hiervoor het advies van de 
commissie Onderwijs was gevraagd. En ook over de afschaffing 
van de hulpbib’s in Kessel en Bevel viel een beslissing zonder dat 
de gemeente daarover eerst advies inwon. 

Nochtans dient zo’n commissie er net voor om onpartijdig te 
onderzoeken of een oplossing de meest ideale is. En, als dat niet 

zo is, om een doordacht alternatief aan te reiken. Het blijft de 
gemeente vrij om dat advies te volgen of om het naast zich neer 
te leggen. Maar dat kan alleen als je in de eerste plaats dat advies 
ook vraagt. En dat is in onze gemeente niet zo evident. 

De N-VA ziet nog steeds een belangrijke rol voor adviescommis-
sies in Nijlen. Maar  als commissies er enkel maar zijn om de 
schijn hoog te houden, kan men ze net zo goed afschaffen, Het 
uitgespaarde geld kan dan een sociale bestemming krijgen. 

Bestuursleden in actie
N-VA wil nog beter met u communiceren
Wat houdt u bezig? Wat leeft er binnen onze gemeente? Sofie Peeters uit Bevel en Ymke Govaerts uit Kessel volgden de Dag 
van de Communicatie die de N-VA organiseerde. Alles wat zij daar opstaken, zetten ze nu in de praktijk. Het gevolg? U bent 
voortaan nog beter op de hoogte  van wat de N-VA allemaal doet voor u.

Vlaamse Feestdag
Vier met ons mee!
Wil je de Vlaamse feestdag vieren met andere N-VA-leden 
en –sympathisanten tijdens een fijne fietstocht en gezellige 
barbecue? Schrijf je dan in voor zaterdag 4 juli door het juiste 
bedrag te storten op rekeningnummer BE87 6528 4449 2994 
van N-VA Nijlen. Vergeet zeker niet je naam en het aantal 
personen te vermelden.

Prijs:
 Volwassenen: 40 euro
 Kinderen tussen 6 en 12 jaar: 20 euro 
 Kinderen jonger dan 6 jaar: gratis

Programma:
14 uur: Familiefietstocht: samenkomst in feestzaal Familia 
voor een korte fietstocht met twee stopplaatsen.  
Breng uw eigen fiets mee. 
17 uur: samenkomst in de feestzaal Familia. 
17.15 uur: toespraak door Marc Hendrickx,  
Vlaams Parlementslid en schepen in Mechelen.
18 uur: Barbecue

Op het menu:
  Aperitief: cava brut, rosé, fruitsap
  Barbecue: tournedos, chorizo, scampibrochette,  

varkenshaasje, zonnevis in cederhout, ribbetjes
  Koude en warme groentjes
 Sauzen en gratin
  Een waaier van zoetigheden met koffie

Diverse bieren, frisse en warme dranken 
inbegrepen  
(tot 23 uur).

Werk aan de winkel
Het Nieuwsblad publiceerde onlangs de ‘grote gemeentetest’. 

Nijlen komt er maar bekaaid van af: onze gemeente komt qua 
tevredenheid op de 302de plaats van de 308. Openbaarheid van 
bestuur krijgt een schamele vier op tien, net als de bibliotheek. 
Maar dat valt in het niets bij de score van de burgemeester. Die 
kreeg van u een nul op tien. 

In de eeuw van de communicatie – waar iedereen met iedereen 
verbonden is – slaagt onze burgemeester erin volledig onder 
de radar te blijven. Men hoeft niet altijd en op elk vlak de beste 
te zijn, maar helemaal aan het staartje hangen is toch ook niet 
leuk.

De N-VA hoopt alvast dat de gemeente lessen trekt uit deze 
bevraging. De N-VA wil in de gemeenteraad en daarbuiten in 
ieder geval haar steentje bijdragen tot een betere communicatie 
en meer daadkracht.

Wanneer raken verkeers- 
problemen Nijlen opgelost?
Het sluiten van de ring rond Lier zou een oplossing bieden 
voor de verkeersproblemen in Nijlen. Dat verklaart de 
burgemeester in een interview op RTV. De N-VA wil ook 
dat u minder lang stilstaat in de wagen. Maar een idee 
aanbrengen dat enkel uitgevoerd kan worden door mede-
werking van het bestuur van een andere gemeente, is wel 
erg makkelijk. Zeker als daarover nog geeneens overleg is 
geweest.

Het hele idee dreigt dan ook onder het stof van de dagelijkse 
beslommeringen te zullen verdwijnen. Spijtig, want de ver-
keersproblematiek in het centrum van Nijlen is wel degelijk 
een pijnpunt. Om dat op te lossen zijn een professionele 
analyse, nauwgezet overleg en volgehouden inspanningen 
van velen nodig.

Wat mag u zoal van ons verwachten?
  Wij zoeken u op om te luisteren naar wat u bezighoudt

  We zetten ook volop in op nieuwe, sociale media zoals 
Twitter en Facebook. Zo houden we de vinger aan de pols 
van wat er leeft in Nijlen.

  We houden u niet alleen op de hoogte van onze acties en 
de resultaten daarvan. We nodigen u ook uit op leuke 
activiteiten zoals de N-VA-barbecue op 11 juli.

Scholen in Nijlen
Beter samenwerken dan concurreren
Scholen St.-Calazans en het GITHO 
beweren dat ze voortaan nauwer gaan 
samenwerken. De N-VA staat achter 
die visie, maar ziet in de praktijk wel 
dat beide scholen vanaf dit najaar 
net hun eigen aanbod uitbreiden 
met respectievelijk technische en 
ASO-richtingen. Hoe moeten we dan 
die samenwerking begrijpen?

De N-VA vindt niet dat scholen elkaar 
moeten bestoken met een aanbod 
waarin de andere school gespeciali-
seerd is. Dat kan enkel maar tot meer 
concurrentie leiden. Terwijl het net 
in het voordeel is van de studenten in 
Nijlen als er écht meer wordt samen-
gewerkt.

  Secretaris Sofie Peeters en ondervoorzitter Ymke Govaerts willen 
u zo goed mogelijk informeren.

Minister Jan Jambon komt 
naar Heist-op-den-BergParochiezaal Heist station

zaterdag 1 oktober20 uur

Heeft u een vraag of suggestie? Heeft u een idee dat Nijlen  
beter, mooier of leuker kan maken? Laat het weten aan de  
N-VA-bestuursleden! Hun contactgegevens vindt u op:
www.n-va.be/nijlen.

11 juli 
2016

Feestzaal FamiliaNonnenstaat  47 Nijlen



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


