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> NIEUWS UIT DE RAADZAAL

De CD&V-fractie verwelkomde twee 
nieuwe gezichten in de Nijlense ge-
meenteraad en de Nijlense OCMW-
raad. Leerkracht Dorien Van Assche 
uit Kessel kwam als vervanger van 
Jan Moerenhout in de gemeente-
raad. Jan van Café De Sportvriend 
in Kessel-Dorp neemt tijdelijk af-
stand van zijn mandaat als raadslid 
om meer tijd te hebben voor zijn stu-
dies. 

Dorien komt over van de OCMW-
raad naar de gemeenteraad. In de 
OCMW-raad wordt ze opgevolgd 
door muziekleraar en gepassioneerd 
muzikant Jef De Bruyn uit Nijlen.
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> GOED OM TE WONEN, TE BEZOEKEN
   EN TE SPORTEN
In Nijlen is het goed om te wonen. 
Maar ook toeristisch hebben we heel 
wat troeven. Met het Open Ruimte 
Perspectief wil CD&V uw gemeente 
nog beter op de kaart zetten. We wil-
len uitpakken met de troeven die we 
hebben in onze gemeente. Eén van 
de krachtlijnen ervan is een fiets- en 
wandelnetwerk. Het plan introdu-
ceert daarom een helder hoofdsys-
teem van aangename en logische 
fietsverbindingen door de gemeen-
te. Dit hoofdsysteem bestaat uit drie 
oost-west verbindingen, namelijk de 

fietsroutes langs Grote en Kleine 
Nete en centraal de geplande fiets-
o-strade, en drie noord-zuid gerichte 
dwarsverbindingen. Met dit systeem 
wordt het mogelijk om allerlei lussen 
vanop de Netes te maken en ver-
schillende bestemmingen te combi-
neren.  
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Eén van die bestemmingen wordt 
zonder twijfel het Woonbal-project in 
Nijlen. De administratieve afhande-
ling van de aankoop van de gronden 
is afgerond. KFC Nijlen is gestart met 
de werken voor de nieuwe kantine 
en kleedkamers en de aanleg van 
een extra veld op de jeugdterreinen. 
Na bijna 48 jaar krijgt de club dan 
eindelijk zekerheid over het statuut 
van de gronden en kan ze zelf een 
degelijke infrastructuur uitbouwen. 
CD&V wil er snel werk maken van 
de aanleg van een pendelparking, 
samen met de ontwikkeling van de 
Graanweg. Nog dit jaar zullen de 
eerste ontwerpen klaar zijn.

Inzake sport is er trouwens nog goed 
nieuws. CD&V maakt immers werk 
van de vernieuwing van de kleed-
kamers van sporthal De Putting in 
Kessel. Deze werken zijn inmiddels 
uitgevoerd. Ondertussen heeft het 
gemeentebestuur op vraag van KFC 
Bevel een stuk grond, dat deel uit-
maakt van hun B-terrein, verkocht 
aan de club en kreeg KFC Bevel een 
bouwvergunning voor de aanleg van 
een kunstgrasveld
op dit terrein.
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> LUISTEREN NAAR ONZE ONDERNEMERS
Onder impuls van CD&V heeft uw 
gemeentebestuur sinds kort ook 
een adviesraad voor de lokale on-
dernemers. ‘Ondernemend Nijlen’ is 
de naam. De raad zal de gemeente 
adviseren over het lokaal economi-
sche beleid. Ook worden er initiatie-
ven op poten gezet om het onder-
nemerschap in Nijlen te stimuleren. 
Een eerste initiatief van Onderne-
mend Nijlen was de uitreiking van 
het Gemeentelijk Compliment. Ook 
bij het winterse eindejaarsfeest op 
het Kerkplein was Ondernemend 
Nijlen mede-organisator, o.a. met de 

tijdelijke schaatsbaan. In het voor-
jaar werd een cursus ‘Adsvantage 
– Facebook voor mijn bedrijf?’ ge-
organiseerd welke talrijk werd bijge-
woond door Nijlense ondernemers. 
En in de zomer plant Ondernemend 
Nijlen een fietstocht langs Bevelse, 
Kesselse en Nijlense ondernemin-
gen. Je merkt, onze ondernemers 
bruisen van energie en
ondernemerszin! 
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Elk kind heeft recht om in zijn of 
haar buurt veilig te spelen, samen 
met andere kinderen. Voor kinderen 
met een beperking is buiten spelen 
echter niet altijd vanzelfsprekend. 
Veel speeltuinen zijn niet makke-
lijk bespeelbaar voor kinderen met 
een handicap. Maar dankzij CD&V 
kunnen kinderen met een beper-
king voortaan ook in onze gemeente 
naar hartenlust spelen. Aan sporthal 
De Putting in Kessel werd een 
gloednieuw inclusie-speelpleintje in-
gericht waar kinderen met én zonder 

beperking zich samen kunnen uitle-
ven. Het terrein is makkelijk toegan-
kelijk en bereikbaar met een rolstoel 
en aangepast aan de noden van alle 
kinderen.

> CD&V REALISEERT
INCLUSIE-SPEELPLEINTJE
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> INNOVEREND AFVALBELEID
Inzake afvalbeleid neemt Nijlen al 
enkele decennia het voortouw. Ook 
vorig jaar werden opvallende verbe-
teringen en innovaties uitgevoerd. 
Zo wordt het probleem van zwerfvuil 
bestreden met verborgen camera’s. 
Daarmee kan de politie daders iden-
tificeren en beboeten.

Verder verschenen ook de gele pa-
piercontainers in het straatbeeld. Elk 
gezin, elke vereniging of handels-
zaak in onze gemeente kan gebruik 
maken van deze gratis papiercon-
tainers van IOK. Dit heeft tal van 

voordelen. De container heeft een 
deksel zodat papier en karton ook 
buiten kan gestockeerd worden. De 
straten blijven vrij van rondvliegend 
of nat papier als het op de dag van 
de ophaalbeurt hard waait of regent. 
Het is bovendien gemakkelijker om 
de containers op wielen buiten te 
zetten. Zelf hoef je ook niet meer op 
zoek naar ‘inpakdozen’.
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> TROTS OP BESCHERMD MONUMENT
Op vraag van het gemeentebestuur 
heeft de Vlaamse regering het Fort 
van Kessel definitief beschermd als 
monument. Dat is goed nieuws voor 
de toekomst van het prachtige fort. 
Het betonnen fort werd gebouwd 
voor de eerste wereldoorlog, en is 
één van de dertig forten die de stad 
Antwerpen moesten beschermen 
tegen aanvallen. In het fort woont 
nu een kolonie vleermuizen. Het ge-
bied er rond is ideaal voor fietsers 
en wandelaars. 

Dat moet in de toekomst zeker mo-
gelijk blijven dankzij de bescher-
ming.
Samen met de vzw Kempens Land-
schap en de gidsen van het fort zul-
len we bekijken wat er precies kan 
en moet gebeuren om dit uniek stuk-
je erfgoed te bewaren voor de vol-
gende generaties.
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> STERK ONDERWIJS VOOR IEDEREEN
Nijlen is een echte onderwijsge-
meente met sterke scholen van 
alle netten. Onder impuls van uw 
CD&V-bestuur is er op regelmatige 
basis een netoverschrijdend overleg 
met de directeurs van alle scholen. 
Hieruit zijn projecten als auteursle-
zingen, schoolroutekaarten, zichtba-
re schoolomgevingen, promofolder 
secundair onderwijs, … gegroeid. 
We trachten alle scholen, onafhan-
kelijk van het net, maximaal te on-
dersteunen.

Want goed onderwijs is cruciaal voor 
elk kind en elke jongere in Nijlen. 
Ons gemeentelijk onderwijs willen 
we up to date houden, ook op di-
gitaal vlak. Daarom wordt syste-
matisch geïnvesteerd in de digitale 
werking van ons gemeentelijk on-
derwijs. Het gebruik van ICT in de 
klas en voor de schoolorganisatie is 
nuttig en belangrijk. In Githo nijlen, 
de domeinschool voor wetenschap 
en techniek, wordt ingezet op de 
uitbouw van de ASO-studierichting 
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Wetenschappen-Wiskunde, werd 
het voormalige gemeentelijke ma-
gazijn omgebouwd tot een moderne 
werkplaats houtbewerking en werd 
een buitensportveldje gerealiseerd. 
Voor de nieuwbouw van Goezo! 
Kessel is een procedure lopende via 
een open oproep van de Vlaamse 
Bouwmeester. We streven hier naar 
de eerste spade in de grond in 2019. 
Goezo! Klokkenlaan kreeg een nieu-
we peuterklas en in Goezo! Kerke-
blokken werd een kunstgrasveldje 

aangelegd. 
Omdat sterk onderwijs belangrijk 
is, werd door het gemeentebestuur 
een beleidsadviseur onderwijs aan-
geworven. Deze beleidsadviseur 
zal het nijlense onderwijsbeleid nog 
meer vorm moeten geven en het 
nijlense onderwijs nog verder doen 
versterken.
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> CD&V WERKT AAN VEILIGER VERKEER
Uw gemeentebestuur ijvert voor een 
veiliger verkeer. Zo worden nieuwe 
afgescheiden fietspaden aangelegd 
aan de Berlaarsesteenweg. Voor de 
zomer zijn de werken afgerond. Voor 
soortgelijke werken aan de Heren-
thoutsesteenweg zijn de onderhan-
delingen voor de grondinnemingen 
reeds ver gevorderd. Deze werken 
zullen in september starten.
Aan de Broechemsesteenweg zijn 
de grondeigenaars geïnformeerd 
via een infosessie en zitdagen waar 
hun individueel dossier verder kon 
besproken worden. Het ministerieel 

besluit is genomen zodat de onder-
handelingen om de gronden te ver-
werven voor de aanleg van de fiets-
paden kunnen starten.  Die zullen in 
de loop van 2018 hopelijk afgerond 
worden.  Als alles vlot verloopt, kun-
nen de werken gestart worden vanaf 
2019.

In Nijlen werd onlangs het hoekhuis 
J.E. Claesstraat/Kerkeblokken afge-
broken. Momenteel is een ontwerp-
bureau bezig met plannen voor de 
volledige herinrichting van de Kerke-
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blokken. Dit om de veiligheid van de 
schoolomgeving en het rusthuis in 
de Kerkeblokken te vergroten.

Dat sluit naadloos aan bij het project 
‘Zichtbare Schoolomgevingen’. Op 
initiatief van het netoverschrijdend 
scholenoverleg werd een oproep ge-
richt naar alle 5de en 6de jaren ba-
sisonderwijs. Het gemeentebestuur 
vroeg hen een ontwerp in te dienen 
om alle weggebruikers duidelijk te 
maken dat ze in de buurt van hun 

school zijn. Hiertoe kregen de scho-
len een inspiratiebox ter beschik-
king. Uit de inzendingen koos een 
jury van de academie een ontwerp. 
Dat zal uitgevoerd worden door leer-
lingen van Githo nijlen. De realisatie 
is gepland in september bij het begin 
van het schooljaar 2018-2019. 
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> ALTIJD WELKOM BIJ ‘DE GEBUREN’
De Geburen is een lokaal diensten-
centrum voor alle inwoners van groot 
Nijlen. Het is een gezellige en war-
me ontmoetingsplaats voor Kesse-
laars, Bevelaars en Nijlenaars.  Het 
is het resultaat van de gebundelde 
krachten van WZC Heilig Hart, het 
OCMW, basisschool Goezo! Kerke-
blokken en de gemeente Nijlen. Wat 
dit project zo anders en vernieuwend 
maakt, is dat het zich specifiek richt 
op de maatschappelijk kwetsbaren. 
Zij kunnen onder meer in het soci-
aal restaurant genieten van warme 

maaltijden. Het is de bedoeling dat 
Nijlenaars elkaar weer leren kennen 
om zo weer allemaal ‘geburen’ van 
elkaar te worden. Tot nu was De 
Geburen enkel in Nijlen actief, maar 
nu komt er ook een sociaal restau-
rant in Kessel. Het gaat in Kessel 
over een wekelijkse eetavond in 
de cafetaria van woonzorgcentrum 
Sint-Jozef. Deze zijn aanvullend op 
de eetmiddagen in de Kerkeblokken 
in Nijlen. Nieuw is ook de huiswerk-
begeleiding van De Geburen.
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> INFOAVOND ‘HET NIEUWE ERFRECHT’
CD&V Nijlen organiseert een
infoavond met als thema:
‘Het nieuwe erfrecht’.

Sprekers van dienst zijn:
• notaris Marc Verdonck
• advocaat en CD&V-fractieleider 

in de Kamer
      Servais Verherstraeten

De infoavond gaat door op dinsdag 
29 mei in het parochiecentrum 
Torenven, Torenvenstraat 5 te Kes-
sel-Station.
Er wordt aangevangen om 20 uur. 
De toegang is gratis.
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> HULP BIJ INVULLEN BELASTINGSBRIEF
Wij helpen u graag bij het correct in-
vullen van uw belastingsbrief.
Op volgende momenten zijn onze 
mandatarissen aanwezig:
Voor Kessel:     
Zaterdag 2 juni                10-11 u
> Zaal Klooster
Voor Bevel:
Zaterdag 2 juni                9-10  u
> Parochiezaal Bevels Heerdsplein

Voor Nijlen:      
Vrijdag 25 mei                   19-20 u
Zaterdag 26 mei                  9-11 u
> CM Nijlen (achterzijde)

Wij vragen wel om alle documenten mee te brengen: 
Inkomstenfiches, attesten van lening, pensioensparen, 
levensverzekering, kinderopvang, dienstencheques, gif-
ten, betalingsformulier kadastraal inkomen en best ook 
uw aangifte van vorig jaar. Neem ook je identiteitskaart 
mee met pincode, dan kunnen we eventueel ook de aan-
gifte digitaal indienen.
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