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Beste inwoners,

Nieuwerkerken leeft en is solidair. Dat is eens te meer 
bewezen tijdens de actie van N-VA Nieuwerkerken voor 
het goede doel. 

SNOEPJES OP DE BOERENMARKT VERKOPEN VLOT
Tijdens de Boerenmarkt verkochten onze bestuursleden 
zakjes snoep ten voordele van de Sint-Vincentiusvereni-
ging. Deze vereniging zet zich al jaren belangeloos in voor 
de bedeling van voedsel, kleding en nuttige producten 
voor kinderen en volwassenen in een financieel moeilijke 
gezinssituatie. 

Het resultaat van onze verkoopactie mag er wezen: ruim 
200 zakjes gingen over de toonbank en brachten in totaal 
500 euro op. N-VA Nieuwerkerken wil met deze bijdrage 
graag de onvoorwaardelijke inzet van de talrijke vrijwilli-
gers van de Sint-Vincentiusvereniging erkennen en eren.

 SOLIDAIRE GEMEENTE IS INSPIRATIEBRON VOOR  
N-VA NIEUWERKERKEN
Via deze actie wil de N-VA ook haar ambitie voor een 
warme en solidaire gemeente benadrukken. Een gemeente 
waar het goed vertoeven is, waar het groene karakter hoog 
in het vaandel wordt gedragen en waar er voldoende aan-
dacht is voor de  levenskwaliteit van al onze burgers. 

In dit huis-aan-huisblad zal u eens te meer artikels kunnen 
lezen die deze ambitie kracht bijzetten. Onze visie voor 
een solidaire gemeente zal ook de inspiratiebron blijven 
vormen voor de politieke acties van onze lokale N-VA-
afdeling.

Met deze warme boodschap 
wens ik u en uw familie een 
gezond, voorspoedig en  
succesvol 2016 toe.

NIEUWERKERKEN

Nieuwerkerken is warm en solidair

Heeft u zelf opmerkingen of suggesties voor  
N-VA Nieuwerkerken? Laat het mij gerust weten.  
U kan mij bereiken op marierose.schops@n-va.
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www.n-va.be/nieuwerkerken

Marie-Rose Schops
Voorzitter N-VA Nieuwerkerken 

De N-VA haalde meer dan 500 euro op voor de Sint-Vincentiusvereniging.



In de laatste vijftien jaar waren er 
nog nooit zo weinig zelfstandigen 
in Nieuwerkerken als in het 
afgelopen jaar. Terwijl er in het jaar 
2000 nog 332 zelfstandigen in onze 
gemeente gevestigd waren, was 
dat cijfer in 2014 al gezakt tot 290. 
N-VA Nieuwerkerken pleit voor 
een nieuwe economische dynamiek 
in onze gemeente via een actieplan 
voor de lokale economie.

De activiteiten van lokale 
ondernemingen en zelfstandigheden 
vormen de ruggengraat van de 
welvaart in onze gemeente. Hoewel 
Nieuwerkerken in de nabijheid 
van grote economische centra in 

Sint-Truiden en Hasselt ligt, heeft het door zijn ligging 
heel wat te bieden aan lokale ondernemingen en 
zelfstandigen. 

HOE KUNNEN WE ONDERNEMERSCHAP IN  
NIEUWERKERKEN PROMOTEN?
N-VA Nieuwerkerken streeft er dan ook naar om de lokale 
middenstand en het winkelbeleid aan te zwengelen. We 
baseren ons hierbij op de volgende uitgangspunten:

•  De gemeente moet een bedrijfsvriendelijk klimaat 
scheppen zowel wat administratie, fiscaliteit en 
ruimtelijke ordening betreft.

•  De beslissingen die invloed hebben op de lokale 
handel moeten gebeuren in samenspraak met de 
lokale kmo’s, de handelaars, de landbouwers en de 
organisaties die hen vertegenwoordigen.

•  De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen 
op het vlak van mobiliteit en veiligheid.

•  De gemeente zet een begeleidingstraject op 
voor startende ondernemingen. Dat gaat van 
opstartbegeleiding en vergunningen over de 
zoektocht naar geschikte panden tot verwijzingen 
naar subsidies van lokale of hogere overheden.

•  De gemeente brengt de leegstand in kaart en bekijkt 
actief welke panden aangeboden kunnen worden aan 
lokale zelfstandigen.

•  De gemeente stimuleert netwerkmomenten, 
lokale samenwerkingsverbanden en zorgt voor een 
gemakkelijke toegang tot nuttige informatie voor 
ondernemingen.

N-VA pleit voor een actieplan rond lokale economie

Nieuwerkerken loopt sterk 
achter op vlak van digitale 
dienstverlening voor de burgers. 
Dat blijkt uit een studie van het 
studiebureau ‘rca-group’. N-VA 
Nieuwerkerken vindt dat het 
tijd wordt voor een moderne 
dienstverlening die rekening 
houdt met de behoeften van de 
burger. Veel Nieuwerkerkenaren 
zoeken online naar informatie, 
maar blijven nog vaak op hun 
honger zitten.

Een trieste drie op zes. Dat waren 
de schamele punten die het 
studiebureau aan de gemeente 
Nieuwerkerken gaf voor zijn 
digitale dienstverlening. De score, 
van nul tot zes, is gebaseerd 
op het al dan niet hebben van: 
een website, een responsive 
website (voor smartphones), 
digitale nieuwsbrieven, 
een Facebookpagina, een 
Twitterprofiel en social webcare 
(dialoog met de burger). 

MEER DIGITALE DIALOOG MET DE 
BURGER NODIG
De gemeente bezit op dit 
moment wel een website, een 
digitale nieuwsbrief en een 
Facebookpagina, maar ontbreekt 
op dit moment de andere drie 

communicatiekanalen.  
De gemeente heeft vandaag  
geen Twitterkanaal en een website 
voor smartphones. 

Vooral het ontbreken aan ‘social 
webcare’ is een minpunt. Dat 
betekent dat de gemeente 
wel aankondigingen doet 
via Facebook, maar niet in 
dialoog gaat of reageert op de 
bekommernissen van burgers. 
Volgens het studiebureau heeft 
eenzijdig communiceren vanuit 
een socialemediakanaal daarom 
geen enkele zin. Dat kan evengoed 
vanaf de website.

DIGITALISERING KAN KOSTEN 
BESPAREN
 “Deze cijfers zijn geen verrassing 
voor ons”, reageert N-VA-
voorzitter Marie-Rose Schops. 
“De gemeente Nieuwerkerken 
bezit op dit moment een website 
waarop een kat haar jongen niet 
kan terugvinden. De informatie 
is vaak niet meer up-to-date en 
zit onoverzichtelijk verstopt op 
tientallen pagina’s. Bovendien 
zijn de digitale mogelijkheden 
nog erg beperkt. Op dit moment 
zijn we nog te afhankelijk 
van de openingsuren van het 
gemeentehuis om documenten te 

ontvangen of om geholpen te 
worden met onze vragen.” 

Nochtans is een kwaliteitsvolle 
digitale dienstverlening niet enkel 
voordelig voor onze burgers, 
het bespaart onze gemeente ook 
heel wat kosten. De gemeente 
communiceert op dit moment 
nog erg veel via post. Briefpapier, 
enveloppen, postzegels, 
inktpatronen, enz. zorgen iedere 
maand voor een torenhoge 
factuur. Terwijl een groot deel 
van de bevolking eigenlijk snel 
en efficiënt digitaal geholpen kan 
worden. Uiteraard moet er een 
aanbod via de post beschikbaar 
blijven voor burgers die geen 
toegang hebben tot het internet. 

N-VA Nieuwerkerken roept 
daarom op tot een moderne 
digitale dienstverlening die 
afgestemd is op de noden van de 
burgers, en niet op de noden van 
het gemeentebestuur zelf. 

Het is de Nieuwerkerkenaar niet ontgaan: 
verkavelingen en appartementsblokken schieten 
als paddenstoelen uit de grond, de lokale scholen 
en naschoolse opvang zitten overvol, er is weinig of 
geen ‘groen’ meer in het centrum om te ontsnappen 
van de drukte en het wordt steeds moeilijker om 
een parkeerplaats te vinden. “Het gemeentebestuur 
betonneert onze gemeente, maar denkt onvoldoende 
na over de levenskwaliteit  en mobiliteit op lange 
termijn voor de burger”, vindt het N-VA-bestuur.

Het is een trend in Vlaanderen om steeds kleiner te gaan 
wonen. Dit is niet onlogisch: een bouwgrond of een huis 
kopen, wordt stilaan onbetaalbaar. Er zijn steeds meer 
alleenstaanden en de gezinssamenstellingen zijn anders 
dan vroeger. Daarbij komt nog eens de vergrijzing die 
in onze gemeente toeslaat. Dit zorgt voor het logische 
effect dat de vraag naar kleinere wooneenheden stijgt en 
de vraag naar grote woonheden daalt.

MEER MENSEN OP EEN KLEINERE OPPERVLAKTE
De bouw van kleinere appartementen en wijken 
stelt de leefbaarheid van onze kleine gemeente sterk 
op proef. Een stijgend aantal mensen moet op een 
kleinere oppervlakte samenleven, terwijl de faciliteiten 
(onderwijs, vrije tijd, verkeer, lokale handel, …) 
achterblijven. “Vooral het centrum van Nieuwerkerken 
wordt stilaan een groot zorgenkind”, stelt het N-VA- 
bestuur. “We krijgen veel bezorgde reacties van burgers 
die de daling van de levenskwaliteit in het centrum van 
onze gemeente steeds meer in vraag stellen.” 

Ook voor kinderen is het niet gemakkelijk. Zij vinden 
nog maar weinig ruimte om te spelen en zijn om deze 
reden verplicht om op straat rond te hangen. Bovendien 

wordt de druk op onze scholen, de naschoolse opvang, 
de lokale verenigingen en de sociale dienstverlening 
steeds groter door de bevolkingstoename. 

LANGETERMIJNVISIE IS NODIG
Het ontbreekt de meerderheid duidelijk aan een goede 
langetermijnvisie op de totale ontwikkeling van onze 
gemeente. Het einde van de tunnel is nog niet in zicht, 
want het gemeentebestuur plant nog meer van deze 
projecten in de nabije toekomst. “Het beton zit wel 
degelijk in de maag van deze meerderheid,” vindt de 
N-VA.

N-VA Nieuwerkerken roept het gemeentebestuur 
daarom op om eindelijk een visie te ontwikkelen 
op de levenskwaliteit in onze gemeente. We moeten 
nieuwe buurtbewoners met open armen ontvangen en 
kwaliteitsvolle woningen voorzien, maar tegelijkertijd 
ook nadenken over kwaliteitsvol samenleven in onze 
gemeente. 

Laten we vooral ook niet het landelijke en groene 
karakter van onze gemeente uit het oog verliezen. 
Massaal kleiner wonen is allemaal goed en wel, maar 
het leven moet wel draaglijk blijven voor alle inwoners.

Naar een moderne digitale dienstverlening Meerderheid houdt vast aan  
bouwhonger in Nieuwerkerken

www.n-va.be/nieuwerkerkennieuwerkerken@n-va.be

N-VA Nieuwerkerken stelt zich vragen bij de 
leefbaarheid van onze dorpskernen.




