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Fiets en eet mee
op 11 juli!

Stand van zaken Woon-bal

Ambitieus project weer stapje
dichterbij

Beste inwoners,
Met de zomer in zicht verheugen
de meesten onder jullie zich
waarschijnlijk al op een deugddoende vakantie.
Weet je nog niet wat te doen op
dinsdag 11 juli? Dan nodigen we
je graag uit om samen met ons
te feesten ter gelegenheid van
de Vlaamse feestdag. Want die
is er voor ons allemaal.
We vertrekken om 14 uur met
de fiets op de parking van feestzaal Familia in de Nonnenstraat
in Nijlen. Rond 17 uur zijn we
terug voor het aperitief en het
begin van een feestelijke avond.
Het is ook mogelijk om enkel
deel te nemen aan de fietstocht of aan de barbecue. Het
volledige programma lees je op
pagina 3.
Het hele N-VA-team wenst jullie
allemaal een prettig verlof. Wij
staan altijd klaar voor jullie.
Jan Verbraecken,
voorzitter N-VA Nijlen

Het ambitieuze Woon-balproject heeft opnieuw een belangrijke horde
genomen door enkele noodzakelijke gronden van het OCMW van Lier
aan te kopen. Dat brengt de bouw van 150 nieuwe woningen in de buurt
weer een stapje dichterbij.
Een van de problemen in het dossier was
dat niet enkel de gemeente Nijlen en KFC
Nijlen betrokken partij waren, maar ook
het OCMW van Lier, als eigenaar van een
belangrijk deel van de gronden. Door de
goede contacten van N-VA Nijlen met de
Lierse afdeling, konden wij gelukkig een
constructieve rol spelen.
Het gevolg is onder meer dat onze
Nijlense scholen meer sportmogelijkheden krijgen en dat het woonproject
weer dichterbij komt. Het betekent echter

niet dat de plannen vandaag al uitgevoerd
kunnen worden. Want er is ook nog
dringend een mobiliteitsplan voor deze
buurt nodig.
De N-VA wijst er ook op dat de buurtbewoners niet of veel te laat betrokken
werden bij dit project. Openheid in
besluitvorming en communicatie met de
Nijlenaar moet nochtans steeds voorop
staan volgens ons. Daarom zet N-VA
Nijlen in op een transparante lokale
overheid.
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OCMW en gemeente gaan samen

Waar zijn die efficiëntiewinsten?
De OCMW- en de gemeentediensten worden samengevoegd. Dat is een gevolg van een beslissing van de
Vlaamse overheid. Doel is om de efficiëntie te verbeteren en om kosten te besparen door dubbel werk te
vermijden of dezelfde systemen te gebruiken. Maar in Nijlen lijkt die doelstelling merkwaardig genoeg niet
op te gaan.
Het samengaan van het OCMW met de gemeentelijke diensten heeft hier als gevolg dat er negen extra mensen aangeworven worden.
Het gaat om een netto aangroei, dus niet om de vervanging van personeelsleden. De huidige bestuursploeg heeft haar personeelsbeleid dus blijkbaar plots gewijzigd.

Negen extra personeelsleden kosten 335 000 euro per jaar

Eerst klonk het nog dat personeelsleden enkel vervangen zouden worden bij pensionering. Nu creëert de meerderheid ineens een
wildgroei van nieuwe functies. Met een jaarlijkse terugkomende kost van 335 000 euro per jaar als gevolg. Bovendien komen de
kosten erbij in 2019, toevallig het jaar nà de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Heel de hervorming staat haaks op de doelstelling
van Vlaanderen: het streven naar een slankere en meer efficiënte overheid.

Marc Van Tendeloo,
N-VA-fractieleider OCMW-raad

Jinse Van den Bogaert,
N-VA-fractieleider gemeenteraad

Moeders in de bloemen
Elk jaar vieren wij onze moeders met een bloemenactie. Onze gele rozen
werden dit jaar uitgedeeld op de dinsdagsmarkt in Nijlen, in de buurtwinkel in Bevel en in de supermarkt in Kessel. Een geslaagde en blijkbaar ook gesmaakte attentie van het N-VA-bestuur. Bedankt mama’s,
vanwege het hele bestuur, de mandatarissen, leden en sympathisanten.

Gemeenteraadslid Marleen Dobbeleir, N-VA-vooorzitter
Jan Verbraecken en bestuurslid Nicole Lambrechts.

Stafke scheidsrechter
Stafke, onze ‘erevoorzitter’, heeft zijn droom in vervulling zien gaan. Hij was onlangs
scheidsrechter van een basketbalmatch. N-VA Nijlen bedankt de organisatoren om deze
uitdaging samen met Stafke aan te gaan.
Stafke samen met de N-VA-bestuursleden.

N-VA Nijlen koopt primeuraardbeien
Op Het Veld
Het eerste bakje aardbeien van ‘t veld is onlangs bij de plukboerderij
‘Op Het Veld’ in Bevel per opbod verkocht voor 400 euro. Veilingmeesters Showbizz Bart en de burgemeester mochten de aardbeien
overhandigen aan de afgevaardigden van N-VA Nijlen. De N-VA’ers
hadden samengelegd om het bakje te kopen en zo het goede doel
‘Iedereen tegen Kanker’ te steunen.
Bron n-nieuws Nete-Kempen

nijlen@n-va.be
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Bestuurslid Patrick Van den Eynde, Showbizz Bart,
bestuurslid Joeri Dillen, gemeenteraadslid Marleen
Dobbeleir, ondervoorzitter Ymke Govaerts en bestuurslid
Brenda Dockx.
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Niet te
missen!

Lezing met Theo Francken
Donderdag 16 november om 20 uur

Parochiezaal OLV, Bouwelsesteenweg 197, Nijlen (achter de kerk)
Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, komt dit najaar
naar Nijlen. Een unieke kans om te horen hoe hij zijn verhaal van rechten
en plichten voor nieuwkomers in onze samenleving succesvol in beleid
omzet. Je krijgt ook de kans om hem vragen te stellen.
Meer info op ww.n-va.be/nijlen

Veiligheid is een topprioriteit voor N-VA Nijlen
Op zondag 11 juni werd de internationale wielerwedstrijd Spar-Flanders Diamond Tour voor Dames
in Nijlen gereden. Een leuk sportief initiatief, maar
het wegdek was op bepaalde plaatsen verzakt.
Stefaan Bruyninckx kaartte deze onveilige situatie aan op de
gemeenteraad. De herstellingen werden daags na de gemeenteraad uitgevoerd. Een pluim voor onze gemeentediensten.

Stefaan Bruyninckx,
gemeenteraadslid N-VA Nijlen
Voor de herstelling.

Na de herstelling.

Vlaamse Feestdag
Fietsen en Feesten

Programma:

DINSDAG

11 juli 2017

ilia
Feestzaal Fam
Nijlen
,
47
at
ta
Nonnens

Hoe inschrijven?

Schrijf je in vóór vrijdag 7 juli door een overschrijving op
bankrekeningnummer BE87 6528 4449 2994 met vermelding van naam en aantal personen.

Prijzen:

 40 euro per volwassene
 20 euro voor kinderen tussen 6 en 12 jaar
 Gratis voor iedereen jonger dan 6 jaar

14 uur: Samenkomst aan feestzaal Familia voor een korte
fietstocht. Breng je eigen fiets mee.
17 uur: Terugkomst in de feestzaal Familia.
17.15 uur: Toespraak door Wim Van der Donckt,
federaal parlementslid.

Op het menu:

 Aperitief: cava brut, rosé, fruitsap
 Barbecue: tournedos, chorizo, scampibrochette,
varkenshaasje, zonnevis in cederhout, vleesribben
 Koude en warme groentjes, sausen, gratin
 Waaier van zoetigheden met koffie
 Diverse bieren, fris en warme
dranken (tot 23 uur in prijs
inbegrepen)

www.n-va.be/nijlen

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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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