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Intussen is de eerste gemeenteraad al 
achter de rug en onze twee verkozenen 
lieten zich meteen horen. We zullen er 
alles aan doen om dit ook de volgende 
zes jaar te blijven doen. Zo willen we 
vanuit de oppositie meer dan 
een steentje bijdragen om onze 
gemeente mooier, veiliger, aangenamer 
en completer te maken. 
 
U hoort nog van ons, laat ook gerust van 
u horen.

Beste dorpsgenoten,

De dag van de verkiezingen, 14 oktober, 
was voor Nieuw Nijlen een dag om nooit te 
vergeten. Als splinternieuwe partij behaalden 
we 10 % van de stemmen, goed voor twee 
verkozenen in de gemeenteraad en
één vertegenwoordiger in het Bijzonder 
Comité van het OCMW. Ons resultaat was ook 
meteen een duidelijk signaal dat de inwoners 
klaar zijn voor een vernieuwende aanpak 
van ons gemeentebeleid. Klaar voor een 
“Nieuw Nijlen”. 

NIEUWSNieuw Nijlen nodigt u graag uit op haar pannenkoekennamiddag op 24 maart 2019. 
Dit is de ideale gelegenheid om kennis te maken met alle geïnteresseerde en nieuwsgierige 
dorpsgenoten. Hier kan u ook met al uw vragen of ideeën rechtstreeks bij ons terecht.

Iedereen is van harte welkom in zaal ‘t Klooster te Kessel Dorp 42, van 14 u. tot 19 u. 
Bij een drankje krijgt u een gratis pannenkoek.

Wij kijken er alvast allemaal naar uit, u toch ook?

Iedereen welkom

v.u. Leo Verelst, Koningin Astridlaan 12, 2560 Nijlen

Hartelijke groet

Namens de ploeg van Nieuw Nijlen

Dit was uiteraard onmogelijk zonder jullie 
steun en stem. Daarom willen we jullie graag 
nog eens bedanken voor het vertrouwen dat 
jullie in ons stelden. Het moment is 
gekomen om onze, of beter gezegd, jullie 
ideeën en standpunten in de gemeenteraad te 
verdedigen. 



Onze verkozenen
Gemeente- en OCMW-raadsleden

VRAGEN OF IDEEËN? 
info@nieuwnijlen.be

manuelaverbist@nieuwnijlen.be

Manuela Verbist
0491 07 43 24

leoverelst@nieuwnijlen.be

Leo Verelst
0497 59 20 78

sarah_diels@msn.com

Sarah Diels     
0486 96 07 41

Bijzonder Comité Sociale Dienst OCMW

Nieuws uit de gemeenteraad
Tijdens de zitting van 5 februari hebben we Nieuw Nijlen meteen op de kaart gezet. Onze 
gemeenteraadsleden kwamen tussen in een aantal punten en maakten meteen duidelijk dat 
we werk maken van de speerpunten van ons verkiezingsprogramma.

Het was dus meteen al een stevige gemeente-
raad. De volgende zittingen beloven ook 
interessant te worden. Het is nu al duidelijk dat 
de meerderheid niet van plan is om ideeën en 
punten van de oppositiepartijen ernstig te 
nemen en dat CD&V en hun nieuwe 
partner Groen-Open Vld zoveel mogenlijk beslissen zonder u of de door u verkozen 
vertegenwoordigers van de andere partijen te betrekken.

Wilt u zelf een gemeenteraad meemaken? Kom gerust eens luisteren. De zittingen zijn 
openbaar en iedereen is meer dan welkom. Wist u bovendien ook dat alle bestuurs- en 
gemeenteraadscommissies openbaar zijn?

Via onze facebookpagina en website houden wij u 
op de hoogte van de data van alle vergaderingen 

waarop u welkom bent.

@nieuwnijlen

www.nieuwnijlen.be

We vroegen om duidelijkheid rond 
de toekomst van ons gemeentelijk 
zwembad. Dat kost de belastingbetaler nu 
ruim 540.000 euro per jaar. En de kost om het 
zwembad dat in slechte staat is nog tien jaar 
open te houden kost nog eens 1.500.000 euro. 
Wij vroegen om de bevolking inspraak te 
geven over de toekomst van ons zwembad.

We vroegen of er tijdens de felle winterprik in 
heel Groot-Nijlen sneeuw werd geruimd of 
gestrooid werd. Dit was niet het geval. De 
meerderheid beloofde om het strooi- en 
ruimplan te herbekijken en te verbeteren. 
Dit kan immers veel efficiënter.
Nieuw Nijlen stemde tegen het voorstel 
waardoor het schepencollege zomaar geld kan 
uitgeven tot een bedrag van 144.000 euro 
zonder de gemeenteraad ook maar te betrek-
ken of zelfs in te lichten. Dit is gelijk aan zes 
miljoen Belgische frank. Hoe kunnen we 
anders als gemeenteraad controleren of het 
Schepencollege wel kostenbewust met onze 
centen omspringt?   

Vele inwoners stellen zich vragen over de 
nieuwe gemeentelijke school in Kessel. We 
vroegen de meerderheid om duidelijke 
communicatie rond de planning en de 
stand van zaken van dit project.
Tijdens de eerste vergadering moest de 
meerderheid meteen ook al 
de goedkeuring van het huishoudelijk 
reglement afvoeren omdat het agendapunt 
niet correct was geagendeerd. Er werd 
ons immers gevraagd om een regle-
ment goed te keuren dat we als 
oppositie zelfs niet konden inkijken. 
Een duidelijk voorbeeld van gebrek aan 
transparante communicatie en inspraak!
Tenslotte werd een ander reglement dat ter 
goedkeuring voorlag nog tijdens 
de vergadering aangepast omdat 
een aantal elementaire zaken 
ontbraken in dat reglement.

Onze speerpunten

EFFICIËNTIEINSPRAAK

KOSTENBEWUSTZIJN TRANSPARANTIE

Nieuw Nijlen


