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v.u. Nieuw Nijlen vzw, Berkenlaan 12, 2560 Kessel

Begin 2019 waren we allemaal getuige van het 
huwelijk van het politiek maagdelijke prinsesje 
Groen-Open Vld met koning CD&V. N&U, de trou-
we, zwijgzame ex van CD&V, stond erbij en keek 
ernaar... Het jonge paar spreidde hun bedje in hun 
dure gemeentelijke paleis en tekende voor een 
vruchtbare relatie. Hun huwelijksplannen klonken 
veelbelovend, maar tot op vandaag, ruim 10 maan-
den na het huwelijk, is er van een baby nog geen 
sprake. De kinderwens van de bruid lijkt wel groot, 
maar de oude koning wil of kan niet echt mee, zo 
lijkt het.

Politiek vertaald komt het erop neer dat CD&V, Groen-
Open Vld en N&U een ambitieus bestuursakkoord heb-
ben voorgelegd. Ze scheppen hier heel wat verwachtin-
gen bij de inwoners, maar van realisaties is er vandaag 
nog niet veel te merken.  De sluiting van ons zwembad is 
zowaar het enige grote wapenfeit van dit nieuwe bestuur. 
Toch juichen we één initiatief ten zeerste toe. Het oprich-
ten van het burgerplatform “nijlenmeemaken.be” verdient 
een pluim.  Dit platform biedt veel kansen op inspraak en 
participatie. En dat is nu net het motto van Nieuw Nijlen. 
Daarom hebben wij Nieuw Nijlen als lokale partij opgericht. 
Wij blijven dan ook hopen dat dit platform de deur naar 
een echt participatief bestuur openzet en dat zowel de 
inwoners als alle politieke partijen hun zegje krijgen in het 
gemeentelijk beleid. Het is duidelijk dat de oude koning 
het hier nog heel moeilijk mee heeft, maar we hopen dat 
we met zijn allen binnenkort mee kunnen bepalen of de 
baby een prinsje of een prinsesje wordt. 

In dit nummer van ons Nieuw Nijlen Nieuws komt u te 
weten wat onze kijk is op een aantal thema’s die de 
voorbije maanden op het politieke bord lagen. 

Veel leesplezier!

Waar blijft de baby?

0497 59 20 78

leoverelst@nieuwnijlen.be
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Zwembad dicht, wat nu? 
Het is algemeen bekend: ons zwembad 
moest onmiddellijk sluiten vanwege gevaar 
voor de zwemmers. Nieuw Nijlen vroeg nog 
tijdens de gemeenteraad van februari wat de 
meerderheid van plan was met ons 
gemeentelijk zwembad.

Geen paniek, zo leek het. Het zwembad zou 
verder open kunnen blijven. 
Dit zou wel zo’n 1,5 miljoen euro kosten voor tien 
jaar. Intussen zou een nieuw onderzoek wel dui-
delijkheid brengen hoe het nu verder moet. Er zou 
dus tijd genoeg zijn om te kiezen wat er moet
worden ondernomen. 
Helaas is het nu duidelijk dat het allemaal véél 
erger is dan het werd voorgesteld. Al  in 2017 
waarschuwden twee studiebureaus voor de 
erbarmelijke staat en onveilige situatie van ons 
zwembad. Dit gebeurde na de aanvraag van de 
zwemclub om tribunes naast het bad te mogen 
plaatsen tijdens een zwemwedstrijd. Er wordt in 
het document letterlijk gesproken over instor-
tingsgevaar van de welfsels indien er tribunes 
zouden geplaatst worden. Door aantasting van 
het beton is de draagkracht van de vloer ernstig 
verminderd. We durven ons niet voor te stellen 
wat er zou kunnen zijn gebeurd zijn indien een 
groepje kinderen samen zou staan springen naast 
het zwembad.

Het is voor ons duidelijk: dit gevaar mocht 
niet geweten zijn vóór de gemeenteraads-
verkiezingen van vorig jaar. Het werd dan 
ook deskundig verzwegen voor iedereen. 
Nu moeten we beslissen hoe het verder 
moet. Welke keuze er ook wordt gemaakt, 
ze kosten allemaal handenvol geld. Enkel 
wanneer het zwembad defi nitief zou sluiten 
niet, natuurlijk. Een nieuw zwembad kost al 
snel acht tot tien miljoen euro (cfr andere 
gemeenten).

Laat gerust horen wat u erover denkt. Wilt 
u nog een zwembad in Nijlen of niet? Moe-
ten we het oude verbouwen? Of wilt u een 
gloednieuw zwembad in Nijlen? Of mis-
schien verdelen we beter de kosten en bou-
wen we een regionaal zwembad samen met 
de buurgemeenten?
Nieuw Nijlen wilt dat UW mening telt, dus 
aarzel niet en spreek ons aan, stuur ons een 
e-mail of vul het formulier in op onze web-
site.

Wist je dat
de gemeente bijna nooit 

klachten krijgt van inwoners?  
Die worden “meldingen” 

genoemd.

Daarom vroeg Nieuw Nijlen tijdens de ge-
meenteraad om alle geïnteresseerde inwo-
ners te betrekken in dit belangrijke dos-
sier. Wij vinden dat de Nijlenaars inspraak 
moeten hebben in waar hun centen naartoe 
gaan. Want naast de investering voor een 
nieuw zwembad, draait het zwembad nu al 
elk jaar zo’n half miljoen euro verlies. Dit 
verlies wordt steeds bijgepast door de belas-
tingbetaler; onze inwoners, u dus. Daarom 
roepen wij de meerderheidspartijen (CD&V, 
Groen-Open VLD en N&U) op om iedereen 
de kans te geven om zijn mening te geven, 
eventueel via een referendum. Enkel zo kan 
de juiste keuze worden gemaakt. Een keuze 
die wordt gedragen door alle inwoners van 
Bevel, Kessel en Nijlen. Wij betalen hoe dan 
ook de rekening, ook die van de gebruikers 
van buiten Nijlen.
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Op voorstel van onze Schepen van Lokale 
Economie besliste de meerderheid dat zij 
zullen aansluiten bij Boeren en Buren omdat 
dit de lokale economie zou steunen. 
De bibliotheek in Nijlen zou volgens hen de 
perfecte locatie zijn om als afhaalpunt 
(Buurderij) te dienen.

Boeren en Buren is een netwerk voor de verkoop van vlees, groenten, fruit 
rechtstreeks van de boer op het veld aan de consument. Een systeem waarbij de klant via 
internet een bestelling plaatst bij een boer of teler en die bestelling kan dan afgehaald worden 
op een bepaalde plek: de “Buurderij”, in ons geval de bibliotheek van Nijlen.

Wat is het?

Bibliotheek wordt 
boerenmarkt

Eerst en vooral zijn wij van mening dat zo’n 
initiatief niet aan een gemeentebestuur is om 
in te richten, zij moet neutraal zijn en geen 
handelaars voortrekken of voorkeurs-
behandeling geven. De voorgestelde locatie; 
de bibliotheek met zijn nieuwe en dure 
inrichting lijkt ons totaal ongeschikt om een 
boerenmarkt te organiseren. De drukte en 
vuiligheid die zo’n markt met zich meebrengt 
zal de andere bezoekers en lezers mogelijk 
storen.

Onze visie
Verder stellen wij ons vragen bij wat betreft 
lokale economie en wie hier nu werkelijk beter 
van wordt? De boeren van Groot-Nijlen die 
eigen producten zouden kunnen aanbieden 
krijgen wij op één hand geteld.
Bovendien kan iedere boer uit België en 
Nederland zijn producten via ‘Boeren & Buren’ 
tot in Nijlen laten leveren. Van “lokale” 
economie kunnen we dus niet echt spreken. 
Integendeel, onze lokale handelaars krijgen er 
extra concurrentie bij. Een reden te meer voor 
Nieuw Nijlen om tegen dit voorstel te 
stemmen.

De gemeente heeft al een eigen huisstijl, logo, 
website en dergelijke meer die behoorlijk wat 
geld gekost hebben.  Deze 93.000 euro (ofte-
wel bijna vier miljoen Belgische frank) zijn  ook 
nog maar het begin van de uitgaven. De nieu-
we huisstijl zal immers ook op alles moeten 
worden toegepast. Er zullen nieuwe borden, 
folders en promotiematerialen aangekocht 
moeten worden, wat nog een pak extra kosten 
met zich meebrengt.

Toeristische huisstijl
De gemeente gaat 93.000 euro uitgeven 
aan een studiebureau om een toeristische 
huisstijl te laten ontwerpen.  Wij vragen 
ons af waarvoor dit nodig is. Waarom zou-
den we nog extra toeristen naar Nijlen 
moeten lokken? Wie heeft hier baat bij?

Met deze centen zouden we beter andere en 
meer nuttige dingen doen, zoals sluikstorten 
aanpakken, fi ets- en voetpaden onderhouden 
en zorgen voor ons openbaar groen. Uitga-
ven van die omvang moeten onze inwoners 
ten goede komen: ze moeten er rechtstreeks 
van kunnen genieten. Dit is hier niet het geval, 
dus vroeg Nieuw Nijlen om af te zien van deze 
bestelling. Helaas besliste het Schepencollege 
anders.

Bovendien is onze gemeente al bekend door 
zijn prachtige Netedijken, Kruiskensberg, de 
Kesselse Heide, het fort, de fi etsroute 
‘Diamantpad’...
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Op de politieraad van donderdag 4 juli 2019 
keurde de Nijlense meerderheid het bedrag 
van 40.888 euro goed voor de huur van vier 
professionele koffi  emachines voor vier jaar. 
Ze worden verdeeld over de politiediensten in 
Nijlen en Berlaar.

Dure koffi  e bij de politie

Hoewel de meerderheid (CD&V, Groen-Open VLD 
en N&U) uitschreeuwt dat ze een gezond fi nancieel 
beleid wilt voeren, wordt in het politiecommissariaat 
het geld door ramen en deuren buiten gegooid. Drie 
grote koffi  emachines worden in het politiegebouw in 
Nijlen geplaatst. Als je weet dat er gemiddeld dertig 
personen actief zijn in het gebouw, is dit er niet zo-
maar een beetje over, maar schandalig overdreven. 

Er zal dus elke maand voor meer dan 
850 euro aan koffi  e worden gedronken 
op het commissariaat. 
Nieuw Nijlen wilt uiteraard dat onze 
agenten wakker blijven, maar daarvoor 
is zo veel (en zo’n dure) koffi  e echt 
niet nodig. Ons belastinggeld kan beter 
besteed worden. We stemden tijdens de 
politieraad dan ook tegen dit voorstel.

Wist je dat
je de gemeenteraad achteraf 
thuis kan beluisteren via het 
audioverslag op nijlen.be?

Leegstaande of verwaarloosde 
gemeentelijke gebouwen
Net zoals alle inwoners wilt het gemeentebestuur 
dat onze gemeente er piekfi jn uitziet. Daarom 
bestaat er onder meer een belasting op leegstaande 
en verwaarloosde gebouwen. 

Je betaalt als burger jaarlijks 990 euro voor de verwaar-
lozing of leegstand van een eigendom. We vinden het oké 
dat inwoners aangespoord worden om hun eigendommen 
netjes te onderhouden, maar het schoentje wringt bij de 
gemeentelijke gebouwen. De gemeente is immers zelf ei-
genaar van heel wat gebouwen die staan te verkommeren. 

Wij vragen aan de meerderheid om 
een voorbeeld te zijn voor de bevol-
king en alle verwaarloosde panden 
op te smukken en ze nuttig te ge-
bruiken.

Zo is de woning naast de Bonten Os een schande voor het 
oog. Het gemeentelijk gebouw in de Statiestraat achter 
de Oxfam-winkel werd ontruimd wegens de onveilige si-
tuatie en staat intussen leeg. Ook andere woningen zoals 
die naast de doorsteek op het Kerkplein en de pastorie in 
Kessel staan weg te kwijnen. Hoog tijd voor actie dus.

Nieuw Nijlen quizt tegen kanker
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Nieuwbouw school Goezo! Kessel:  
aanpak van de gemeente is ongezien
De meerderheid (CD&V, Groen-Open VLD en 
N&U) wilt een school bouwen op een grond die 
geen gemeente-eigendom is.
De eigenaar, de Kerkraad, wilt dit stuk grond 
absoluut niet verkopen. Dit hebben ze al sinds 
2017 meermaals duidelijk laten weten. Ze zijn 
wel bereid om amper honderd meter verder 
andere gronden ter beschikking te stellen.
Als de school honderd meter verderop wordt inge-
plant, blijft het open zicht op onze prachtige 
historische St. Lambertuskerk behouden. Hier wilt 
de meerderheid niet van weten! De burgemeester 
bevestigde formeel dat hij zal overgaan tot ontei-
gening als dat nodig is. Nieuw Nijlen protesteerde 
fel tegen deze dictatoriale aanpak. Zeker omdat 
een andere locatie vlakbij wel kan, met de volledige 
instemming van de eigenaar. We zijn benieuwd op 
welke manier het gemeentebestuur de eigenaar on-
der druk zal zetten om alsnog te verkopen.
Tijdens de afgelopen gemeenteraad vroeg Leo 
Verelst waarom het Schepencollege zo halsstarrig 
vasthoudt aan de locatie en waarom de school niet 
gewoon honderd meter kan worden opgeschoven?! 
Een antwoord op deze vraag hebben ze niet.

Nieuw Nijlen wilt absoluut een onteige-
ning vermijden. Dit is immers een zware 
aantasting van het eigendomsrecht. Wie 
zal de volgende zijn die verplicht wordt 
om een stuk eigendom tegen zijn zin af 
te staan aan de gemeente?  Bovendien 
is onteigenen geen eenvoudige procedu-
re die lang kan aanslepen en kan zorgen 
voor enorme vertragingen. Hierdoor kan 
het nog jaren duren alvorens men aan de 
bouw kan beginnen.
Ongeloofl ijk is ook dat de Schepen van 
Onderwijs al op 7 maart in de krant en op 
RTV  mooi uitpakte met de nieuwe school, 
terwijl zij toen al wist dat de Kerkraad 
niet akkoord was?!
Hieruit concluderen wij dat de christen-
democraten schaamteloos zondigen te-
gen hun zogezegd christelijke en demo-
cratische waarden.

De lijdensweg van de Paddekotseheide 
en Centraleweg
Sinds 1993 worden er plannen gemaakt om de 
Paddekotseheide en de Centraleweg in Nijlen 
te vernieuwen en te voorzien van riolering.  
Deze wegen zijn nog steeds in zeer slechte 
staat. Ook door het ontbreken van riolering 
zijn er grote problemen bij regenval.
Een fl inke regenvlaag gaat aan de inwoners van de 
Paddekotseheide en de Centraleweg niet onopge-
merkt voorbij. Er vormen zich gigantische plassen 
op de weg waardoor er bijna geen doorkomen aan 
is en in sommige huizen kan er zelfs geen toilet of 
bad gebruikt worden.  Vernieuwing van de weg en 
aansluiten op riolering zijn dus noodzakelijk.  

Ook een verbreding van de weg zou nood-
zakelijk zijn, waarop de gemeente de eige-
naars verzocht om grondafstand te doen 
voor een symbolische euro. Sommige ei-
genaars zijn daar al in de jaren negentig 
op ingegaan, anderen niet, om verschil-
lende redenen.  Zo daalt de waarde van 
hun eigendom, krijgen ze geen fi nanciële 
compensatie voor hun afgestane grond, 
moeten er bomen gekapt worden... Het 
dossier blijft maar aanslepen door de on-
professionele, trage aanpak van het Sche-
pencollege. 
Nieuw Nijlen vroeg in de gemeenteraad 
om de procedure zo snel mogelijk af te 
handelen en vroeg de meerderheid om te 
gaan praten met de bewoners die nog be-
zwaren hebben om tot een overeenkomst 
te komen.  Hopelijk kan het dossier op 
deze manier, na meer dan 25 jaar, einde-
lijk worden uitgevoerd.

Wist je dat
wij de bewoners van de Nonnenstraat 

bevraagd hebben en dat het gemeentebe-
stuur niet luistert naar de inwoners?

Wij hopen alsnog dat de Kerkraad en de 
meerderheid tot een constructief gesprek 
komen om dit op te lossen.
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Wist je dat
in de Nieuwstraat in Kessel het 

voetpad werd opgebroken en ver-
vangen door een grasstrook?

Kiezelweg Bevel
Tijdens de gemeenteraad van maart stelde 
Manuela Verbist van Nieuw Nijlen voor om van 
de Kiezelweg in Bevel een fi etsstraat te maken, 
in afwachting van een defi nitieve oplossing. De 
meerderheid stemde dit voorstel weg.
Een tijdelijke oplossing om de gevaarlijke drukte 
aan te pakken, zag de meerderheid (CD&V, Groen-
Open VLD en N&U) niet zitten. De Schepen van Mo-
biliteit zei er wel bij dat een fi etsstraat mogelijk de 
uitkomst zal zijn. Er moet eerst een studie gebeuren 
die kadert in een mobiliteitsplan.
Wij vonden het jammer om vast te stellen dat ande-
re veranderingen wel meteen kunnen worden door-
gevoerd zonder dit  mobiliteitsplan af te wachten. 
Dit is een voorbeeld van ouderwetse politiek waarbij 
een goed idee van de oppositie wordt weggestemd, 
zodat de meerderheid dit later kan voorstellen als 
hun idee en oplossing.

Nieuw Nijlen drong tijdens een recente 
vergadering nogmaals aan op dringende 
maatregelen. Tot onze verbazing wijzig-
de de Schepen zijn vroegere standpunt 
en blijkt hij nu toch bereid om sneller 
onze vraag te onderzoeken. We hopen 
dan ook dat de Kiezelweg binnenkort een 
pak veiliger wordt.

Wat is een fi etsstraat?
Een fi etsstraat is een straat die ingericht 
is als fi etsroute, maar waar ook auto’s 
mogen rijden. Fietsers mogen in hun rij-
richting de volledige breedte van de rij-
baan gebruiken en mogen niet ingehaald 
worden door auto’s. Hierdoor wordt er 
vanzelf trager en veiliger gereden. De 
maximumsnelheid bedraagt dertig kilo-
meter per uur. De straten liggen veelal 
in woongebieden die daardoor een meer 
autoluw karakter kunnen krijgen.

Nijlen €13 930 in IGEMO investeert, 
om samen na te denken waar ze nog 

meer geld kunnen in 
investeren?

Wist je dat

Nijlen mee maken
Nijlen Mee Maken is een platform waardoor de 
bewoners kunnen deelnemen aan het besturen 
van de gemeente. Nieuw Nijlen vindt dit een 
geweldig initiatief.
Inspraak van de inwoners is één van onze speer-
punten. Wij hopen dat dit platform veel succes zal 
hebben! Echter over het tot stand komen van dit 
project, hebben wij wel even onze wenkbrauwen 
gefronst. Het project heeft als doel de inwoners 
te betrekken bij het besturen van onze gemeente. 
Nochtans heeft de oppositie niet kunnen 
participeren of ideeën kunnen geven bij de 
voorbereidingen ervan. Wij werden zelfs niet 
ingelicht over de opstart van het platform.
De spelregels die hier gelden voor het gemeentebe-
stuur, zijn vaag en onduidelijk.  Zo is er sprake van 
een moderator die de berichten zal fi lteren en die 
zal beslissen welke meningen en ideeën er zullen 
worden gepubliceerd. Wie die moderator is wil onze 
“Schepen van Participatie” niet meedelen. Handelt 
de moderator  onafhankelijk? Is hij/zij lid van het 
gemeentebestuur? Worden de berichten misschien 
gecensureerd?  Met welke criteria houdt men reke-
ning? Op welke basis zullen berichten verwijderd of 
gepubliceerd worden? 

Daarom heeft Nieuw Nijlen op de ge-
meenteraad voorgesteld om een duidelij-
ke werkwijze en handleiding op te stellen 
die door de moderatoren, de administra-
tie en het hele bestuur worden gebruikt.  
Enkel zo wordt dit platform een neerslag 
van ideeën en initiatieven van al onze 
inwoners. Wij willen dat onze inwoners 
écht gehoord worden en dat dit alles geen 
zoethoudertje is voor de mensen.
Helaas keurde de meerderheid (CD&V, 
Groen-Open VLD en N&U) in de gemeen-
teraad van september ons voorstel af.  
De meerderheid kan dus zomaar haar zin 
doen, zodat het dus afwachten wordt hoe 
het platform in de praktijk zal werken.

Bezoek 
www.nieuwnijlen.be
voor regelmatige 
updates!
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Cycling dinner Lier

Nieuw Nijlen stapt tegen kanker

Verboden om op de 
openbare weg te gooien.

EETDAG
Nieuw Nijlen organiseert een eetdag om van te smullen!

Er zijn mosselen, vol-au-vent, koude schotel en een kindermenu
aan voordelige prijzen. Je kiest ter plaatse tussen frietjes of brood.
Op voorhand tickets bestellen? Dat kan via www.nieuwnijlen.be,

via een partijlid of door te bellen naar 0497 45 35 07. Je bespaart twee euro!

24 NOVEMBER • 12.00 U. - 19.00 U. • KERKEBLOKKEN 3, NIJLEN

KOUDE SCHOTEL
€ 14

KINDERMENU

€ 6

MOSSELEN€ 18

VOL-A
U-V

ENT

€ 1
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