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Gemeentebestuur stelt  
verkeerde prioriteiten
Beste Nieuwerkenaar,

In naam van ons voltallig N-VA-bestuur wensen we u een  
voorspoedig 2017. Moge het een jaar vol geluk worden voor u 
en uw gezin, met professioneel succes en uiteraard een goede 
gezondheid. 

Als voorzitter ben ik tevreden dat de N-VA in 2016 een positief 
verhaal kon brengen naar de burger toe. We benoemden daarbij 
niet alleen de problemen, maar formuleerden ook eigen,  
opbouwende voorstellen. Dit bewijst de kracht en de motivatie 
van onze jonge bestuursploeg.

Heraanleg Kerkstraat kost handenvol geld
We zullen ook in 2017 kritisch maar constructief blijven kijken 
naar de beslissingen van de Nieuwerkerkense bestuurs- 
meerderheid. De heraanleg van de Kerkstraat is hiervan  
een goed voorbeeld. Ook al moeten we durven erkennen dat ons 
centrum toe is aan een vernieuwd centraal plein, de heraanleg 
van de volledige Kerkstraat zal onze gemeente handenvol geld 
kosten. Tegelijkertijd worden andere, dringendere werken –  
zoals de aanpak van de riolering in verschillende straten rond  
het centrum – nogmaals op de lange baan geschoven. 

Blijft centrum bereikbaar en leefbaar?
Om een financieel gezonde toekomst van onze gemeente niet 
te hypothekeren, is het daarom noodzakelijk dat we ook in dit 
dossier kritisch zijn. Zeker het mobiliteitsverhaal blijft één groot 
vraagteken. Het is onduidelijk wat de effecten zullen zijn van het 
parkeerbeleid op de leefbaarheid in het centrum. Zeker op  
drukke momenten, wanneer auto’s op straat mogen parkeren. 

Het staat nu al vast dat de grootste slachtoffers van dit hele  
verhaal de handelaars en de minder mobiele bewoners zullen 
zijn. Ik stel dan ook met teleurstelling vast dat het sociale verhaal 
al lang zoek is bij sommigen binnen de meerderheid.

Hopelijk biedt 2017 beterschap op dat vlak. N-VA Nieuwerkerken 
blijft hoe dan ook uw stem met overtuiging vertolken in de 
gemeente.

“De kracht en motivatie 
van de N-VA zal u  
voelen in 2017!”
Marie-Rose Schops,  
voorzitter N-VA Nieuwerkerken

Nieuwerkerken in beeld
N-VA Nieuwerkerken trok erop uit om een stukje  
Nieuwerkerken vast te leggen op foto. 

Weet u waar deze foto werd genomen? Stuur uw antwoord vóór 
12 maart naar jeroen.achten@n-va.be of steek een briefje in de 
brievenbus in de Kerkstraat 185, Nieuwerkerken.

Misschien wint u dan wel wel een mooi geschenk.

Wedstrijd
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Rib vs. Kip was groot succes
In november organiseerde N-VA Nieuwerkerken 
zijn tweede editie van Rib vs. Kip. Het was een 
groot succes. Een vol Buurthuis in Kozen kon 
genieten van een uitgebreid menu van ribbetjes en 
kippetjes. 

Ook parlementsleden Jelle Engelbosch, Karolien Grosemans, 
Wouter Raskin en Werner Janssen zakten speciaal af naar onze 
gemeente om deel te nemen aan de festiviteiten. Het voltallige 
N-VA-bestuur bedankt dan ook alle gasten voor hun aanwezig-
heid op deze geslaagde avond.

N-VA vraagt harde aanpak tegen sluikstorten
De N-VA wil de bestrijding van sluikstorten in Nieuwerkerken verder opvoeren. Want ondanks de  
sensibiliseringscampagne van het gemeentebestuur blijft het sluikstorten gewoon doorgaan. “Voor de  
Nieuwerkerkenaar is rondslingerend afval ondertussen een doorn in het oog geworden”, geeft bestuurslid 
Heidi Vanaken aan. “Daarom wil de N-VA onderzoeken of we verborgen mobiele camera’s kunnen inzetten 
op gevoelige locaties om hardleerse vervuilers te identificeren.”

Sluikstorten blijft ernstig probleem
Ook in 2016 werden sommige wegen in 
onze gemeente regelmatig ontsierd door 
zwerfvuil. Meestal ging het over blikjes, 
flesjes, restafval en plastic zakken, maar 
al te vaak lagen ook volledige vuilzakken 
langs de weg. 

Het huidige gemeentebestuur maakte het 
afgelopen jaar via borden langs de weg 
duidelijk dat sluikstorten ontoelaatbaar is. 
Tevergeefs, want ondanks deze campagne 
en de blijvende inspanningen van onze 
gemeentelijke diensten blijft de vervuiling 
van onze bermen en grachten ook in 2017 
gewoon doorgaan. 

Sensibiliseren en bestraffen
N-VA Nieuwerkerken vraagt daarom een 

goed uitgebouwd actieplan, met naast  
informatiecampagnes ook de opsporing 
en bestraffing van overtreders. “Mobiele 
camera’s op plaatsen waar sluikstorten 
een hardnekkig probleem is, kan de 
pakkans aanzienlijk verhogen”, geeft 
bestuurslid Heidi Vanaken aan. “Laat ons 
verder ook zware GAS-boetes toekennen 
aan sluikstorters en de hoogte van de 
bedragen duidelijk communiceren aan 
de bevolking. Voorbeelden uit andere 
gemeenten bewijzen dat dit vruchten 
afwerpt.”

App om overlast te melden
Vorig jaar stelde de N-VA al voor om een 
meldingsapplicatie voor smartphones te 
ontwikkelen zodat de burger eenvoudig 
overlast, suggesties en vragen kan  

overmaken aan de gemeentediensten. 
“Door deze meldingsapp op te nemen 
in het beleid tegen sluikstorten, kunnen 
we ook de gevoelige locaties beter in 
kaart brengen en analyseren”, besluit het 
N-VA-bestuur.

Wist je dat ...
  … kansarmoede in Nieuwerkerken de voorbije vijf jaar gevoelig steeg? Volgens Kind & Gezin werd in 2010 nog 4,6 procent 

van de gezinnen geconfronteerd met kansarmoede. In 2015 lag dat cijfer al op 7,1 procent. Armoedebestrijding blijft voor de 
N-VA daarom een topprioriteit. 

  … het aantal leerlingen in het lager onderwijs in Nieuwerkerken sterk gestegen is? Terwijl ons lager onderwijs in 2006 nog 
363 leerlingen telde, lag dat cijfer in 2016 al op 443 leerlingen: een stijging van ruim 20 procent! Kwaliteitsvol onderwijs voor 
elk kind blijft daarom een belangrijk aandachtspunt, zeker nu alle deelgemeenten weldra nieuwe gezinnen 
mogen verwelkomen.

  … 77,8 procent van de Nieuwerkerkense kinderen in de eigen gemeente naar het basisonderwijs gaat?  
Wanneer zij doorstromen naar het secundair onderwijs, trekt 43,5 procent naar Herk-de-Stad, 33 procent  
naar Sint-Truiden en 16 procent naar Hasselt.

 Hardnekkige vervuilers moeten we 
hard aanpakken.
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 Nieuwerkerken werd de afgelopen maanden opgeschrikt door  
een ware inbrakenplaag. In slechts een handvol straten werden 
tientallen gezinnen getroffen. N-VA Nieuwerkerken looft het 
werk van de politie, maar stelt wil in de toekomst nog meer  
inzetten op goed uitgebouwde buurtinformatienetwerken. 

Buurtinformatienetwerken kunnen veiligheid verhogen
In een buurtinformatienetwerk (BIN) wisselen buurtbewoners 
informatie uit in hun buurt. Via sms of smartphoneapplicaties, 
kunnen buurtbewoners elkaar en de politie waarschuwen als ze 
iets verdachts opmerken. N-VA Nieuwerkerken pleitte vorig jaar 
in dit huis-aan-huisblad al om deze mogelijkheid breder uit te 
werken in onze gemeente. 

Vandaag merken we dat steeds meer inwoners zelf hierover  
nadenken en initiatief nemen. Tijdens de inbrakenplaag viel het 
op dat buurtbewoners elkaar steeds meer gingen opzoeken via 
sociale media. Op talrijke Facebook-pagina’s deelden ze hun 
ervaringen, talrijke WhatsApp-groepjes zagen het levenslicht en 
mensen gingen meer in gesprek met hun buren. 

Deze vorm van sociale controle bewijst steeds meer zijn nut.  
Het gaf bewoners ook een veiliger gevoel als ze niet aanwezig  
waren. In woonwijken waar een vorm van buurtinformatie- 
netwerk werd opgestart, zag men ook duidelijk een grotere  
solidariteit en samenhorigheid.

Burgerinitiatief verder aanmoedigen
N-VA Nieuwerkerken wil deze beweging verder aanmoedigen. 
We vragen daarom aan het gemeentebestuur en de lokale politie 
om burgers duidelijk te informeren over het opstarten van een 
eigen buurtinformatienetwerk. Ook de verdere uitbouw van 
bestaande succesvolle initiatieven via sociale media moet  
gestimuleerd worden. 

“Sociale media hebben voordelen, maar kennen ook nadelen en  
gevaren. Het is belangrijk dat we burgers juist kunnen informe-
ren over wat ze best wel en niet doen”, besluit het N-VA-bestuur..  
“Op deze manier kunnen lokale netwerkjes nauwer opgevolgd 
worden en hebben deze initiatieven meer kans op slagen.”

Ongerustheid over dreigend 
plaatstekort vakantieopvang 
Ouders met jonge kinderen vinden steeds  
moeilijker kinderopvang tijdens de vakanties.  
N-VA Nieuwerkerken wil daarom de huidige  
opvangcapaciteit in Het Bieke tijdens schoolvakanties 
evalueren. We onderzoeken bovendien of de  
activiteiten van speelpleinwerking ‘Vergeet mij  
Nietje’ in de zomer uitgebreid kunnen worden.

Tijdens de vakantieperiodes voorziet de gemeente sinds ouds-
her kinderopvang onder de naam Het Bieke, in het gebouw 
van ontmoetingscentrum De Brug. Daarnaast organiseert 
speelpleinwerking ‘Vergeet mij Nietje’ tijdens de zomervakan-
tie in de namiddag activiteiten voor 6- tot 14-jarigen. Maar de 
bevolkingstoename van de afgelopen jaren stelt de draagkracht 
van deze opvangmogelijkheden op de proef.

Betere afstemming van het aanbod
Zo horen we steeds vaker dat ouders tijdens de piekmomen-
ten in de zomer moeilijk bij Het Bieke terechtkunnen. Ouders 
stellen zich bovendien de vraag of de activiteiten van speel-
pleinwerking ‘Vergeet mij Nietje’ niet beter afgestemd kun-
nen worden op hun arbeidssituatie. De kinderen kunnen er 

namelijk alleen in de namiddag terecht, terwijl veel ouders een 
volledige dag aan het werk zijn.

Het gemeentebestuur moet oog hebben voor de noden waar  
de bevolkingstoename voor zorgt. N-VA Nieuwerkerken stelt 
dan ook voor om de haalbaarheid te onderzoeken van een 
uitbreiding van de zomerse speelpleinwerking naar de voor-
middagen. Op deze manier ontlast je ook meteen de vakantie- 
opvang van Het Bieke. Je houdt ook meer rekening met de 
opvangnoden van werkende ouders. Verder vraagt de N-VA 
een onderzoek naar de draagkracht van de vakantieopvang in 
Het Bieke.

 De N-VA wil ervoor zorgen dat alle kinderen een plek hebben bij 
de zomerse kinderopvang.

Welke lessen trekt gemeente 
uit inbrakenplaag?
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:     /     /


