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Na een resem klachten van Kem-
pense pendelaars die regelmatig 
station Tielen gebruiken, kaartte 
Herentals’ Kamerlid Yoleen Van 
Camp het gebrek aan onderhoud 
in dit station aan bij de bevoegde 
minister. Met succes. De minister 
concludeerde dat het onderhoud 
inderdaad niet bevredigend was. 
Hij laat het onderhoudsschema nu 
structureel aanpassen. 

Yoleen Van Camp: “Heel wat mensen 
namen terecht aanstoot aan de smerige 
trappen, opschietend onkruid, uitpuilende 
afvalbakken en rondslingerend zwerfvuil 
in het station. Het gebrekkige onderhoud 
werkt dit soort verloedering in de hand. 
En dat terwijl het station onlangs nog 
vernieuwd werd met twee mooie en zeer 
toegankelijke perrons. Terechte reflex van 
de pendelaars om alarm te slagen. Als 
vertegenwoordiger van de Kempen ben ik 
meteen in actie geschoten.”

Minister belooft inhaalbeweging
Op haar verzoek zal de minister nu dus 
ingrijpen. Het reinigen en poetsen van het 
station van Tielen zit weliswaar vervat in 
de algemene planning van het onderhoud 
en wordt op geregelde tijdstippen uitge-
voerd maar de laatste evaluatie van het 
onderhoud van Tielen was inderdaad niet 
bevredigend. De minister belooft daarom 
een inhaalbeweging te maken.

N-VA-gemeenteraadslid Bart Van Ossel 
en ondervoorzitter Guy Peeters, beiden uit 
Tielen, zijn zeer tevreden daarmee: “Dit 
dossier toont mooi aan hoe wij, als lokale 
vertegenwoordigers, klachten van onze 
inwoners konden verzamelen en door-
geven aan Yoleen, die daar meteen mee 
naar minister Bellot is getrokken. En met 
resultaat! Je hoeft dus geen twee postjes te 
combineren (burgemeester van Kasterlee 
en Vlaams Parlementslid bijvoorbeeld) om 
resultaat te kunnen boeken in Brussel voor 
Kasterlee!”

N-VA-vraag krijgt positief antwoord

Onderhoud station 
Tielen wordt beter

Luxe-ontbijt op 
23 april in Lille 

N-VA Kasterlee, Lille, Herentals 
en Herenthout slaan de handen in 
elkaar om u een heerlijk luxe- 
ontbijt aan te bieden, met alles 
erop en eraan.

Wanneer: 
Zondag 23 april tussen 10 en 13 
uur

Waar: 
PC Sint-Pieter, Kerkplein 3, Lille

Spreker:
Jürgen Constandt (Directeur 
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds)

Prijs: 
  15 euro per volwassene
  5 euro voor kinderen tussen  

3 en 12 jaar
  Gratis voor kinderen jonger 

dan 3 jaar

Hoe inschrijven?
Stuur voor vrijdag 14 april een 
mailtje naar 
yoleen.vancamp@n-va.be of  
bel naar 0497 08 00 71.  
Uw inschrijving is voltooid na 
betaling van het juiste bedrag  
op  rekeningnummer  
BE 89 7512 0646 9085 van N-VA 
Lille met de vermelding: ‘Ontbijt + 
uw naam + aantal deelnemers’.

 Dankzij een goede samenwerking met Kempens Kamerlid Yoleen Van Camp kon 
onze N-VA-afdeling een properder station bedingen.
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N-VA is aanwezig in Kasterlee!

  N-VA Kasterlee was massaal aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van het  
N-VA-arrondissement Turnhout in Den Eyck in Kasterlee. Wilt u volgend jaar  
ook van de partij zijn? Maak u dan snel lid van N-VA!

  Wij hebben een hart voor onze gemeente. Daarom 
deelden we op 14 februari weer chocolaatjes uit 
aan de pendelaars in Tielen. Op de foto herkent u 
N-VA-bestuursleden Johan Robberechts, Bob Aerts, 
Elvira Bellens en Jeroen Van de Water.

  Ook op de sportlaureatenviering, waar onder andere 
Vobako en Louis Croenen met de prijzen gingen 
lopen, was N-VA Kasterlee aanwezig. Op de foto ziet 
u bestuursleden Tim Vanneste, Kris Goossens en 
Jeroen Van de Water.

De seniorenadviesraad en de 
gehandicaptenraad vragen 
aan het gemeentebestuur 
om in elke deelgemeente een 
openbaar toilet te voorzien. 
De N-VA steunt dat voorstel. 
Een gemeente als Kasterlee, 
die veel toeristische fietsers 
en voetgangers ontvangt, zou 
veel te winnen hebben bij een 
openbaar toilet in elke deel- 
gemeente. Maar ook voor onze 
inwoners zou het een goede 
zaak zijn.

Met name voor wie in onze 
gemeente veel verplaatsingen te 
voet of per fiets doet, kunnen 
deze toiletten van pas komen. 
De bevolking van Kasterlee 
vergrijst namelijk, en ouder 
worden durft al eens gepaard 

gaan met een aantal extra  
ongemakken. Dan is een toilet 
in de buurt nooit een  
overbodige luxe.

Op bepaalde momenten kan je 
in de openbare gebouwen van 
de gemeente al naar de toiletten 
gaan, maar dat is maar op 
beperkte periodes op een dag. 
Ook in de horecazaken kan je 
niet altijd terecht. Bijvoorbeeld 
in het centrum van Lichtaart 
zijn die zaken er trouwens nog 
amper, spijtig genoeg.

Als de toiletten er komen,  
moeten ze uiteraard wel  
dagelijks onderhouden worden. 
Ook toezicht lijkt ons nodig  
om vandalenstreken en  
vernielingen tegen te gaan.

N-VA steunt 
vraag naar  
openbare  
toiletten

Extraatje voor kersverse ouders?
Toen de schepenen en burgemeester eind 2016 nog ergens 
een bedrag van drie miljoen euro in een schuif ‘terug-
vonden’, stelde de N-VA meteen voor om dit tijdens de 
kerstperiode deels aan u cadeau te doen in de vorm van 
een Kastelse cadeaubon. Spijtig genoeg bleek dit geen op-
tie. Onze fractie kwam daarom in februari met een ander 
voorstel: gebruik een deel van die drie miljoen om kers-
verse ouders terug twee rollen restafval cadeau te doen.
 
Nog niet zo lang geleden kregen kersverse ouders al twee 
rollen restafval cadeau van de gemeente. Zeer handig met 
zo’n jonge spruit in huis. Maar in 2012 verving het gemeen-
tebestuur deze twee rollen door een Kastelse cadeaubon van 
50 euro. 

De N-VA stelde nu dus voor om de nieuwbakken ouders, 
naast de Kastelse cadeaubon, ook terug twee zakken rest-
afval te geven. Het gemeentebestuur liet weten dit voorstel 
te zullen bekijken. Hopelijk krijgen alle nieuwe mama’s en 
papa’s in onze gemeente binnenkort dus een extra duwtje in 
de rug dankzij het N-VA-voorstel. 
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Faalt Kastels horecabeleid?
Een succesvol toeristisch beleid kan niet zonder aantrekkelijke horeca. Als je na een wandeling in onze 
prachtige natuur geen streekbiertje kan drinken of als na een speelnamiddag op de Kabouterberg geen  
pannenkoeken volgen, is een uitje niet volledig. De N-VA is daarom bezorgd over het aantal hotels,  
restaurants en cafés dat steeds vaker langdurig leeg blijft staan in Kasterlee.

De leegstandslijst is intussen echt wel indrukwekkend: De Lork, 
Rielenhoef, Louis (al wordt daar nu twee maanden lang een 
pop-upzaak in uitgebaat), Den en Heuvel, Torenhof, De Residen-
tie, Victoria, Cheers, … En misschien vergeten we hier en daar 
nog een zaak.
 
De N-VA wil zeker niet de volledige schuld daarvoor bij de 
gemeente leggen. Een succesvolle zaak draait immers ook op 
passie, kennis en gedrevenheid. Wel vraagt de N-VA bijkomende 
maatregelen om de horeca in Kasterlee te ondersteunen. 

Het is niet omdat je in het verleden altijd een toeristische trek-
pleister bent geweest, dat dit zo zal blijven. Het gemeentebestuur 
moet erover waken dat Kasterlee de toeristische trein naar de 
toekomst niet mist. Gesloten hotels en leegstaande cafés en 
restaurants zijn alarmsignalen die het schepencollege niet mag 
negeren. 

De N-VA moedigt het gemeentebestuur daarom aan om rond te 
tafel te gaan zitten met de hele toeristische sector in Kasterlee. 

Samen kunnen zij een toekomstpact uitwerken voor de horeca 
en het verblijfstoerisme in onze gemeente. Enkel zo verzekeren 
we dat Kasterlee een bruisende toeristische gemeente blijft, met 
zowel traditierijke als eigentijdse en originele horeca.

  Ook op de sportlaureatenviering, waar onder andere 
Vobako en Louis Croenen met de prijzen gingen 
lopen, was N-VA Kasterlee aanwezig. Op de foto ziet 
u bestuursleden Tim Vanneste, Kris Goossens en 
Jeroen Van de Water.

N123 oversteken moet  
veiliger worden
Heel wat kleuters, vaak ook beginnende fietsertjes, 
moeten de drukke Poederleesteenweg (N123) over 
om naar school te gaan, maar ze zijn zich vaak niet 
bewust van de gevaren van deze weg. Daarom zat 
N-VA-bestuurslid en bezorgde papa Eddy Leysen 
drie jaar geleden al samen met de burgemeester en 
de directrice van  ’t Bosvriendje. Maar een oplossing 
is er nog steeds niet.

Als lid van de ouderraad stelde Eddy toen voor om een ge-
machtigd opzichter te plaatsen aan de school, bijvoorbeeld een 
PWA’er. Die zou de kinderen veilig de drukke weg kunnen laten 
oversteken. Toenmalig gemeenteraadslid Yoleen Van Camp 
herhaalde het voorstel later op de gemeenteraad. Maar het idee 
werd afgeketst omdat ‘kleuters al steeds vergezeld zijn van een 
volwassene en een gemachtigd oversteker enkel wordt ingezet 
aan lagere scholen’ (sic). 

Het alternatief van verkeerslichten werd wel overwogen, maar 
sleept intussen ook al enkele jaren aan. Er zijn werken gepland 
de komende maanden, maar die hebben geen impact op de  
oversteek van de weg. 

Onze collega’s van CD&V dropten onlangs in alle Groot- 
Kastelse brievenbussen een nieuwjaarskaartje met de belofte 
om de schoolomgeving van ’t Bosvriendje verkeersvriendelijker 
te maken. Hopelijk blijft het niet bij die woorden, maar gaat het 
eindelijk over in daden. De snelste en meest haalbare piste blijft 
voor de N-VA hoe dan ook een klaarover die de kinderen  
‘s ochtends goed en wel aan de overkant helpt.

Ligahof pronkt met extra boxen
Onze partij heeft er lang op moeten aandringen, maar begin 2017 werden dan toch eindelijk 
twee extra geluidsboxen in het Ligahof gehangen, ter hoogte van de toog. Heel handig voor 
verenigingen die regelmatig gebruik maken van de zaal, want voortaan kunnen zij nu muziek 
en ander geluid door de hele zaal laten schallen. Het bespaart hen de moeite om zelf extra 
boxen mee te sleuren bij elke activiteit in het Ligahof.

“Maakt de gemeente eindelijk 
werk van een veilige over-
steekplaats voor kleuters aan 
‘t Bosvriendje?”
Eddy Leysen, N-VA-bestuurslid



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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:     /     /
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