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Nieuwe bibliotheek nog niet voor morgen
Verbouwing oud gemeentehuis kost meer 
dan verwacht
De verbouwing van het oude gemeentehuis tot nieuwe bibliotheek heeft 
vertraging opgelopen. De werken zullen daardoor niet, zoals gepland,  
afgerond zijn op het einde van dit jaar. Dat wil zeggen dat de nieuwe  
bibliotheek ten vroegste in mei 2017 in gebruik genomen kan worden.  
Voor de gemeente betekent dat bijkomende kosten: Nijlen zal immers enkele 
maanden langer huur moeten betalen voor de bib in de Sint-Pauluskerk.

De oorzaak van de achterstand is dat de 
aannemer een nieuwe vloerplaat moet  
steken op de eerste verdieping. Dit gaat  
uiteraard gepaard met extra kosten. Op 
vraag van N-VA-raadslid Jinse Van den 
Bogaert antwoordde schepen Paul Laurijssen 
op de gemeenteraad van oktober dat  
de meerkost 170 000 euro zal bedragen.  
Dat zijn niet de enige meerkosten die  
nog goedgekeurd moeten worden of waar er 
nog discussie over bestaat met de aannemer.

N-VA vraagt boeteclausule bij  
vertragingen

De N-VA stelt dan ook voor om voortaan bij 
vertragingen een boeteclausule te voorzien, 

zodat extra kosten op de aannemer verhaald 
kunnen worden. In het verleden heeft de 
gemeente bij de bouw van een OCMW- 
gebouw in Kessel al eens een boete voor  
de helft kwijtgescholden bij een te late 
oplevering. Dit is voor de N-VA niet voor 
herhaling vatbaar.

Oorspronkelijk werd in de meerjarenplan-
ning van de gemeente 5 miljoen euro voor-
zien voor de renovatie van het gemeente- 
huis. Daar komt nog eens 520 000 euro 
bovenop voor de uitrusting en het meubilair. 
N-VA Nijlen zal de meerkosten in dit dossier 
nauwlettend in de gaten houden. Wij hopen 
dat de kost voor de belastingbetaler beperkt 
blijft. 

Beste Nijlenaar,

2016 is ondertussen weer (bijna) 
voorbij. Een jaar dat ons mis-
schien zal bijblijven met enkele 
negatieve momenten, maar hope-
lijk waren er voor de meeste van 
u ook heel wat leuke en gezellige 
herinnerringen.

De N-VA belooft alvast om zich 
ook het komende jaar weer 100 
procent in te zetten voor u en 
onze Nijlense leefgemeenschap.

Wij wensen alle inwoners alvast 
vreugdevolle feestdagen, een ge-
lukkig en voorspoedig Nieuwjaar 
en vooral: een goede gezondheid.

Vanwege het bestuur van N-VA 
Nijlen,

Jan Verbraeken,
Voorzitter N-VA Nijlen

 Ten vroegste in mei 2017 kan u boeken ontlenen in de nieuwe bibliotheek.
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N-VA: actief in de gemeenteraad
  Johan Van Dessel vroeg de stand van zaken op van de 

rioleringswerken Paddekotseheide-Centrale Weg-Dennen-
laan. De schepen van Openbare Werken zei dat er tijdelijke 
verbeteringen komen aan het wegdek. Riolering komt er pas 
wanneer alle inwoners afstand doen van hun grond aan een 
symbolische euro. De gemeente startte onderhandelingen op 
met de Vlaamse Milieu Maatschappij om het dossier op te 
splitsen.

  Jinse Van den Bogaert wou weten waarom de overlangse 
markeringen aan de overweg van de Statiestraat verdwenen 
waren. Die moeten het fietspad duidelijk onderscheiden van 
de rijbaan. De markeringen zouden nog voor het einde van 
het jaar opnieuw geplaatst worden.

  Thannée Schaalje kreeg van het college te horen dat de 
vervanging van het dak van de schrijnwerkerij van het 

Githo nog goedgekeurd moet worden. Als het weer gunstig 
is, zouden de werken in maart uitgevoerd worden.

  De burgemeester meldde aan Marleen Dobbeleir dat het ver-
dwenen postpunt in de Delhaize verhuist naar krantenwin-
kel De Harmonie in Kessel-Dorp. Marleen betreurt evenwel 
dat het postpunt in Kessel-Station verdwijnt.

  Gust Diels ten slotte vroeg om de zichtbaarheid te verbeteren 
aan het kruispunt van de Kreitenbergstraat met de Bevelse-
steenweg. Een kast van Telenet en een haag zijn daar nu de 
boosdoeners. De gemeente zal aan Telenet vragen om de kast 
te verplaatsen. De eigenaar van de haag wordt aangemaand 
die te snoeien.

Met de bus naar het N-VA-nieuwjaarsfeest
Op zaterdag 14 januari organiseert de N-VA haar traditionele nieuwjaarsfeest  
voor alle leden. Afspraak in de Nekkerhal in Mechelen. Kan je daar niet  
gemakkelijk geraken met je eigen vervoer? Geen probleem! N-VA Nijlen zorgt  
voor een autobus.

Er zijn meerdere opstapplaatsen in Nijlen, Kessel en Bevel. Het voorziene  
vertrek is rond tussen 18 en 19 uur. Om half twee rijden we weer huiswaarts.

Prijs: 5 euro

N-VA wil trage wegen in kaart brengen
In een tijd waarin het gemotoriseerd verkeer alsmaar toeneemt wordt het 
belang van trage wegen steeds groter. 

Omdat op die 
wegen geen gemo-
toriseerd verkeer 
is toegestaan, zijn 
ze voor de zwakke 
weggebruiker vei-
liger en aangena-
mer als alternatie-
ve route. Veel van 
deze trage wegen 
zijn echter in 
onbruik geraakt 
en nauwelijks nog 
herkenbaar op het 
terrein. Daarom wil 
de N-VA alle trage wegen en alternatieve routes in Nijlen in kaart brengen.

Eenmaal deze wegen openbaar gebruikt worden, verwerven ze een juridisch 
statuut en kan men ze niet zomaar afschaffen 
wegens verjaring (als ze tien of dertig jaar in 
onbruik zijn). Zelfs als de grond waarop een 
weg ligt privéeigendom is, blijft een buurtweg 
een openbare weg. Ze kunnen dan enkel wor-
den afgeschaft of verlegd via een wettelijke 
procedure. 

Flor Rymenants, bestuurslid N-VA Nijlen

N-VA Nijlen kent Jan Jambon!
Op 1 oktober was N-VA-minister Jan Jambon te gast in Heist-
op-den-Berg. Een delegatie van onze afdeling was aanwezig. Nu 
kunnen ook wij zeggen: “Ik ken Jan Jambon”.

Octopusplan voor  
Nijlense scholen
Eindelijk is er een nieuwe 
mobiliteits-ambtenaar gevonden.  
Die ging aan de slag op 1 
december. Nu komt er misschien 
eindelijk schot in het octopusplan, 
het allesomvattende nieuwe 
mobiliteitsplan om het verkeer aan 
onze scholen te regelen.

Dagelijks is het aan de meeste scholen een 
kluwen van auto’s, fietsers, voetgangers. 
Een oplossing voor dit probleem is dan ook 
ten zeerste nodig. De veiligheid van onze 
kinderen is een topprioriteit voor N-VA 
Nijlen.

  Veiligheid is een topprioriteit voor de N-VA.

  Trage wegen zijn een veilig alternatief voor zwakke 
weggebruikers.

 Contact:  
Bert Van Dessel - bert.vandessel@n-va.be - 0476 36 18 23

Wist je dat ...
 ... de gemeente- en  OCMW-diensten in de toekomst 
samengevoegd worden? N-VA Nijlen vindt dit een goed 
idee vindt omdat het schaalvoordelen biedt. Het nieuwe 
gemeentehuis is echter al te klein om alle diensten onder te 
brengen.

 ... de gemeente veroordeeld is door de rechtbank van 
eerste aanleg voor het belastingreglement over brood-, 
drank- en fruit-automaten? Het gemeentebestuur schafte 
deze belasting daarom noodgedwongen af.

 ... de prijs voor een fietsenstalling aan het zwembad 
verdubbeld is? Meer info op de website van N-VA Nijlen:  
www.n-va.be/nijlen.

 ... de toeristische dienst zich in het diamantmuseum 
bevindt? Een ongelukkige keuze want het museum  
is zelden geopend.

 ... Lisa Peeters uit de Rooiestraat in Bevel honderd jaar 
geworden is op 16 november? Proficiat, Lisa!

 ... N-VA-bestuurslid Dré Marien zorgt voor verlichtings- 
palen aan het Chiroheem in Bevel?

Bezoek aan Europees Parlement
Op donderdag 13 oktober bezocht N-VA Nijlen het Europees Parle-
ment in Brussel. We werden ontvangen door Anneleen Van Bossuyt 
en kregen uitleg over haar parlementaire werk als Europees Parle-
mentslid. Verder stond er een bezoek aan het Parlamentarium, het 
bezoekerscentrum van het Europees Parlement, op de agenda.

 Meer informatie? 
Contacteer onze gemeenteraadsleden of bezoek onze website 
www.n-va.be/nijlen.

 Heeft u weet van een trage weg in uw buurt? 
Geef ons dan zeker een seintje op florent.rymenants@n-va.be



n-va.be/deveranderingwerkt

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


