Informatieblad van Samen Nieuw Rijkevorsel

De tijd gaat snel !. Reeds 4 jaar is er van de huidige legislatuur voorbij. Ieder van ons weet dat
we in de loop van die vier jaar met een serieuze financiële crisis te maken kregen. Ook voor een gemeente heeft dit zijn gevolgen. Zo zullen er minder subsidies en minder belastingen in onze gemeentekas binnenkomen.
Toch slagen we erin een aantal projecten, zoals: weg- en rioleringswerken in de Uitbreidingsstraat,
de aanleg van een nieuw fietspad tussen brug 8 en brug 9, de aanleg van een nieuwe betonbaan van
brug 8 naar St Lenaarts (Vaart), de heraanleg Hoge heideweg- Beersebaan, doorgang te laten vinden.
De stoepen in de Dellenweg zullen worden heraangelegd, (beslissing van de gemeenteraad van 26
april). De verschillende speelpleintjes worden opgefrist en krijgen een aangepaste inrichting. Voor
de herinrichting van de omgeving van de Prinsenpad en omgeving zijn de studies gestart; de plannen
voor een jeugdlokaal aan de Kruispad zijn in ontwerp en worden met de betrokkenen nog doorgenomen.
Zijn er zaken die u nauw aan het hart liggen? Heeft u vragen of heeft u opmerkingen?
Dan kunt u hiervoor steeds terecht bij onze mandatarissen en bestuursleden.
Hun gegevens vindt u achteraan in deze brochure.
Jos De Schutter voorzitter.

De Molen van Rijkevorsel, sinds
2000 een publiekstrekker met diverse activiteiten zoals de opendeurdagen en de “brandende scheper”
voorstellingen, is al een tijdje gesloten. Door het vocht in de dikke muren zijn de koppen van een belangrijke eiken draagbalk weggerot en is
deze balk aan vervanging toe. Na
contacten met de Vlaamse regering
is beslist de balk in zijn geheel te
vervangen terwijl er eerst gedacht
werd dat het voldoende was enkel
de koppen van de balk te vervangen.
Uiteindelijk krijgen we voor de herstelling 80% subsidie. Het is ook
nog mogelijk dat we het metselwerk
dienen te beschermen tegen vocht.
Hopelijk draait de molen kortelings
terug zoals weleer.
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De voorbije jaren is er heel wat geïnvesteerd op sportgebied.
Het gemeenteplein in de Bavelstraat heeft een facelift ondergaan. Een Finse piste van 410m werd aangelegd en er werden
strechbaren geplaatst.
Een overdekte staantribune, tussen het voetbalveld/looppiste
en de verspringbak, zorgt ervoor dat zowel voetbal en lopen
aan de enen kant, maar ook de springdisciplines van het atletiekgebeuren aan de andere kant zelfs bij regenweer kunnen
gevolgd worden. In de loop van het voorjaar zullen er fit-ometertoestellen geplaatst worden. Een extraatje om aan je
conditie te werken of deze op peil te houden.
Voor de jongeren is de oprichting van het skateplein naast de
lokalen van de tennisclub in het Kruispad eindelijk een feit.
De werken zijn volop aan de gang en tegen de zomer kan er
naar hartelust geskatet worden. Niet enkel skaten, maar er
komt ook een basketbalveldje en de mogelijkheid om streetsoccer te spelen. Voor het gemeenschapscentrum te Sint-Jozef
zijn er ondertussen matten in rubber aangekocht voor de bescherming van de sportvloer.
Dus heel wat vernieuwingen voor onze Rijkevorselse sportievelingen. Geniet van deze nieuwe uitdagingen.

Wie af en toe in onze bibliotheken en het klooster komt
merkt de laatste tijd dat er duchtig geoefend wordt op de
pc’s van digidak. Digidak probeert mensen zoveel als
mogelijk te betrekken bij de nieuwste trends zoals surfen
op het internet, e-mailen (met de kleinkinderen bvb.),
bankzaken afhandelen langs het internet enz…
SNR heeft hierin een trekkersrol gespeeld om deze computerinleidingen ook voor Rijkevorsel beschikbaar te krijgen. Tijdens de vrije inloop kan men de geleerde zaken
inoefenen die tijdens de lesmomenten zijn besproken.
Belangrijk in onze digidakwerking zijn ook de veelvuldige sociale contacten die ontstaan tijdens deze samenkomsten. Iedereen moet erbij horen.
Onze speciale dank gaat uit naar de inwoners van onze
gemeente die de begeleiding en de lessen als vrijwilliger
voorbereiden en begeleiden.

Heb je intresse in sociale contacten, heb je enige vrije
tijd over… waarom vervoeg je dan ons digidakteam
niet om de geplande lessen mee te begeleiden???

De werken aan de Gansheideweg starten na het verlof.
De vernieuwing van de wegen in Achtel zijn gestart.
De vernieuwing van de vaart en het fietspad langs het kanaal
begint na het verlof.
Het fietspad naar Mersplas is in uitvoering.
Nieuwe aanplantingen zijn uitgevoerd.
De Lozenhofstraat is vernieuwd en groen en zitplaatsen werden voorzien.
De vrachtwagenparking langs de zuiderdijk gaat kortelings in
uitvoering.
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Rijkevorsel plaatst veilige en milieuvriendelijke kreukelpalen voor openbare verlichting.
Openbare verlichting maakt onze wegen veiliger.
Toch kunnen deze palen een obstakel vormen voor
het verkeer. In geval van een aanrijding zal de energie
van deze aanrijding opgevangen worden door het
voertuig en zijn passagiers en dit vaak met fatale gevolgen voor de inzittenden. Ons raadslid Leo Braspeninckx is al lang begaan met de veiligheid in Rijkevorsel en daarom heeft SNR een voorstel gedaan om
deze “kreukelpalen” te plaatsen op kritieke plaatsen
in onze gemeente.Langs het fietspad van de Merksplassesteenweg gaan we nu drie van deze palen plaatsen in de gevaarlijke bocht aan de ambachtsweg. In de
nabije toekomst kunnen er eventueel nog een aantal
kreukelpalen voorzien worden. Op deze wijze hopen
we dodelijke ongevallen te vermijden.
Best blijft natuurlijk nog altijd om op deze gevaarlijke
punten met een aangepaste snelheid deel te nemen aan
het verkeer om zo je eigen leven en dit van de andere
weggebruikers niet nodeloos in gevaar te brengen.

Het OCMW is misschien een minder opvallend deel van het gemeentebestuur, maar ook daar worden nieuwe projecten opgestart om beter en efficiënter zorg te kunnen aanbieden aan onze inwoners. Zo is er het nieuwe aanbod :“aanvullende zorg
aan huis”, waarop u een beroep kan doen in situaties waarbij u ondersteuning nodig heeft voor kleine en middelgrote activiteiten, zoals: boodschappendienst, transport als u minder mobiel bent, hulp bij het eten, bij het koken, bij de afwas, oppashulp voor senioren enz...
Wie kan beroep doen op deze diensten? Inwoners van Rijkevorsel, die + 55 jaar zijn.
Voor deze diensten wordt een vergoeding van 6 € / uur gevraagd. Voor verdere info contacteer het ocmw 03 / 340 39 65.
Verder staan er ook enkele bouwprojecten op stapel.
-In de Prinsenpad 50, in het centrum, wordt een doorgangswoning met twee woongelegenheden gerenoveerd. Deze
“doorgangswoningen” zijn bedoeld voor mensen met een acuut en tijdelijk woonprobleem.
-In de “Kerkdreef 60” op St Jozef komen er drie sociale woningen (gelijkvloers) die door het ocmw zullen verhuurd worden.
-Op de Hoogstraatsestwg zal de woning Heidendael afgebroken worden. Aan de straatzijde komen er drie sociale woningen
(appartementen) die zullen verhuurd worden door het ocmw. De tuin en de achterliggende grond zal gebruikt worden voor
de uitbreiding van de voor- en naschoolse kinderopvang. Zoals de nieuwe veiligheidsvoorschriften dat vragen, zal daar
dan nog slechts één toegang zijn naar de kinderopvang.
-Het grootste project van het ocmw is de uitbreiding van het ocmw-gebouw aan de Prinsenpad, met een Lokaal Dienstencentrum, een uitbreiding van het administratiegebouw en vier kamers “kortverblijf” die worden toegevoegd aan het Prinsenhof.
-Verder heeft elke gemeente of ocmw de opdracht om asielzoekers op te vangen. Om hieraan te kunnen voldoen is op de
Helhoekweg een woning aangekocht. Omdat de gemeente Rijkevorsel aangesloten is bij het LOI, (lokaal opvang initiatief)
werd de aankoop gefinancierd door de federale overheid. Deze woning is opgedeeld in 5 studio’s.
Een gemeente aangesloten bij het LOI, krijgt een vaste vergoeding om woningen te kopen of te huren en deze beschikbaar te
houden voor asielzoekers. Een gemeente niet aangesloten bij het LOI heeft toch de opdracht asielzoekers te huisvesten maar
moet dan zelf de kosten dragen.
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Wat met ons gemeentehuis?
Wie er de laatste tijd in het gemeentehuis is geweest merkt
dat er op verschillende plaatsen emmers staan en dweilen
liggen. Het dak is inderdaad lek. Daarom hebben we nu in
onze begroting middelen voorzien om op korte termijn hieraan te verhelpen. Nu liggen er kunstleien op de hellende daken en roofing op de platte delen. Na de herstellingen zullen
we op de hellende daken een koperen afwerking plaatsen en
kunststof op de platte delen. Er zal ook zeer veel aandacht
geschonken worden aan de plaatsing van een degelijke isolatie
zodat we het energieverbruik de volgende jaren serieus kunnen terugschroeven. Deze werken starten in augustus. Momenteel voegen onze arbeiders de gevels van het gemeentehuis terug op daar na een zeer strenge winter beschadigingen
zijn ontstaan.
Aan onze balies is het ook dikwijls een drukte van jewelste.
Daarom zullen er zeer binnenkort ook een aantal ingrepen
gebeuren zodat de dienstverlening op een meer moderne
manier kan gebeuren en met respect voor de privacy van
iedereen.

Kapelberg Achtel; bescherming is door de
raad van state
vernietigd. Ondertussen is de
bescherming
opnieuw aangevraagd.

Voor de herinrichting van de kern van Sint-Jozef ontvangen we van Europa 100000€.
De bescherming van de Kapelberg in Achtel is door de raad van state vernietigd. Wij vragen om het dossier
terug op te starten om een nieuwe bescherming te bekomen.

Begin dit jaar werd het
besluit goedgekeurd om
tot onteigening over te
gaan van de grondstrook
die nodig is voor de aanleg van het fietspad. Het
fietspad is ondertussen
bijna klaar. Nutsleidingen
zijn aangepast, funderingen zijn aangelegd en
een deel van het fietspad
in beton is reeds gegoten. In de voorziene
grachten en op de bermen is graszaad verspreid en bomen zijn
aangeplant.

Ondertussen is de herinrichting van
de schoolomgeving
in het centrum afgewerkt. Dat alles
valt onder de module 10 van de
Vlaamse overheid. Hierdoor wordt de
buurt verkeersveiliger gemaakt, deels
op kosten van de Vlaamse overheid.
Dit neemt niet weg dat het aantal
parkeerplaatsen behouden blijft.

Zwerfvuil blijft een probleem; stort
rond de glasbakken ontsiert ons
dorp. Misschien moeten we met zijn
allen hiervoor aandacht hebben!

Aan het recreatiecentrum Breebos
en in de Markweg zijn ondertussen
houten vangrails geplaatst die
voor meer veiligheid zorgen maar
tevens perfect passen in het straatbeeld.

Zoals iedereen kan zien is de “24; Lozenhofstraat”
door onze eigen medewerkers omgevormd tot een gezellige woonstraat. Proficiat met dit mooie resultaat.
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Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan stelt voor Sint-Jozef een algemene herinrichting van het openbaar terrein voorop om de kwaliteit van het wonen in het centrum van Sint-Jozef te verhogen. Daarom hebben we voorgesteld in een eerste fase de zone rond de kerk, de Meir en Sint-Jozef van aan de Essenweg tot aan de Scherpengeertstraat te vernieuwen. Om subsidies via een europees leaderproject te kunnen bekomen, moesten we het
ganse project voorstellen aan de kwaliteitskamer van de provincie Antwerpen. Na overleg over het voorgestelde
plan met een klankgroep die was samengesteld uit de inwoners van het centrum van Sint-Jozef, de lokale middenstand, vvv, verenigingen, jeugd, school, de scheepvaart en de lijn zijn we met een aangepast plan naar de kwaliteitskamer gestapt. Op 7 september 2010 is ons voorstel verdedigd en hierna hebben we de volgende tekst ontvangen.
“ Het project krijgt een zeer goede beoordeling van de kwaliteitskamer. De leden zijn zeer opgetogen van de
grondige bewerking en inpassing van het eerste advies “
Op 27/12 hebben we dan het bericht ontvangen dat we van de Leadergroep “Markante Kempen” een cofinanciering van 100000€ mogen verwachten.
Ondertussen is het project ook goedgekeurd op de gemeenteraad, is de bouwvergunning in orde en is er op de
begroting van 2011 ook een bedrag van 830000€ voorzien.
Normaal kan de uitvoering starten na de aanbesteding na het bouwverlof.
Misschien is het ook nog belangrijk om te vermelden dat vooraleer we met de studie van het project zijn gestart
er een cameraonderzoek van de riolering is gebeurd. Hieruit is gebleken dat de riolering in een zeer goede staat is
en zeker nog 50 jaar bruikbaar. Advies van de experten was dan ook om nu zeker de ondergrond van Sint-Jozef
niet te verstoren. Een bijkomende reden om de riolering nu niet te vervangen is dat er momenteel geen gelden bij
de vlaamse regering ter beschikking zijn voor dergelijke projecten.
Bijna uniek is dat de volledige kerk van
Rijkevorsel eigendom is van de gemeente. In de meeste gemeenten is
enkel de toren eigendom van de overheid. Omdat de ganse constructie onderhoud nodig had is hiervoor een dossier opgestart en zijn er subsidies aangevraagd. Kortelings heeft de openbare
aanbesteding plaats zodat de uitvoering
kan starten.
In de begroting 2011 zijn hiervoor de
nodige middelen voorzien.

Onze diensten van ruimtelijke ordening zijn bereikbaar op het gelijkvloers in het gemeentehuis.
Ze brengen iedere week ongeveer 20 dossiers op het college. Dit kunnen zowel bouwaanvragen voor woningen of bedrijven als verkavelingsvergunningen als een eigen aanvraag voor een
gemeentelijke weg betreffen. Vanaf 2007 zijn er dus zowat 4000 dossiers met een gunstig gevolg behandeld. Woningen en bedrijfsgebouwen worden vergund, nieuwe wegen kunnen aangelegd worden en percelen op verschillende verkavelingen kunnen worden verkocht.
Natuurlijk zijn er af en toe aanvragen die niet kunnen vergund worden om verschillende redenen. Soms vraagt
men om te bouwen in natuurgebied of in de landbouwzone. Dit zijn zaken die van hogerhand zijn uitgesloten.
Soms krijgen we vragen om 6 appartementen te kunnen inplanten op een perceel dat dit niet toelaat of in een
zone waar appartementen niet toegelaten zijn. SNR is hier van mening dat ook hier een gemeentebestuur zijn
verantwoordelijkheid moet nemen en de kwaliteit van leven moet vrijwaren in ons eigen Rijkevorsel. Dit voelt
soms aan als dansen op een slappe koord maar we zijn ervan overtuigd dat er op lange termijn moet gedacht
worden zodat er voor onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst ook nog mogelijkheden en kansen zijn.
Geld en macht mogen niet alleen de norm zijn in ruimtelijke ordening. Iedere burger in Rijkevorsel willen we op
dezelfde eerlijke manier behandelen zodat we iedereen in de ogen kunnen blijven zien.
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Jos Boeckx, schepen

Leo Braspenninckx

Maanstraat 6 Rijkevorsel
telefoon: 03 3124388

* Gemeenteraadslid
* Politieraadslid
* Lid RvB Iok & Iveka

schepen van financiën, cultuur,
begroting, feestelijkheden,
informatica en ruimtelijke ordening

Perenstraat 11 Rijkevorsel
telefoon: 0474 929965

Lydie De Houwer
* Bestuurslid
SNR

Lisette Keysers
* Gemeenteraadslid
Ex-schepen

Lijsterstraat 33 Rijkevorsel
telefoon: 03 3149005

Banmolenweg 46 Rijkevorsel
telefoon: 03 3146690

Carine Van Herck

Wuyts Katleen

* Penningmeester SNR
* Secretaris SNR

Molenakkers 48 Rijkevorsel
telefoon: 0478 342805

Hoge Heideweg 53
Rijkevorsel
telefoon: 03 3143762

Jos De Schutter

Marianne Verhaeven

* OCMW - raadslid
* Lid RvB de Noorderkempen

* Bestuurslid SNR

Zonstraat 2 Rijkevorsel
telefoon: 03 312 03 40

Looiweg 42 Rijkevorsel
telefoon: 03 3147714

Nu Karl Geens en Dorien
Cuylaerts besloten hebben onze partij te verlaten willen wij hun hierbij
van harte danken voor
hun engagement bij SNR.

Joke Hoefnagels
* OCMW - raadslid
* Lid comité Prinsenhof
telefoon: 0474 42 85 68
Verantwoordelijke uitgever
Jos Boeckx - Maanstraat 6 - 2310 Rijkevorsel
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