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VU: JAN VERBRAECKEN, LAURYS GEWATSTRAAT 79 2560 NIJLEN

De gemeente heeft een bedrag gereserveerd voor de pendelparking in de 
Molenstraat. Dat zegt de schepen van Openbare Werken. N-VA Nijlen 
is verheugd dat het gemeentebestuur hier eindelijk werk van maakt. Wij 
ijveren namelijk al jaren voor deze pendelparking, omdat de pendelaars 
dan niet meer moeten parkeren in de straten rond het station en omdat 
de overlast voor de omwonenden dan wordt opgelost.

Er is echter nog een kleine ‘maar’. De 
schepen zegt dat de parking onderdeel 
uitmaakt van het Woonbal-project. Pas 
als dat is goedgekeurd, wordt de parking 
effectief aangelegd. De N-VA vindt dat de 
pendelparking losgekoppeld moet worden 
van het Woonbal-project, waarin al een 
parking aan het nieuwe voetbalveld voor-
zien is. De pendelparking dient daar enkel 
als bijkomende buffer.

We roepen het gemeentebestuur dan 
ook op om dit jaar nog de parking aan te 
leggen. Het bedrag hiervoor is immers al 
opgenomen in het gemeentelijke budget, 
terwijl ook het akkoord met Infrabel al in 
kannen en kruiken is.

Nijlense  
Jaarmarkt
Op maandag 17 april 2017 staat 
onze afdeling met een standje op de 
jaarmarkt. We hopen ditmaal op een 
editie zonder stormwinden en regen. 
En op uw massale aanwezigheid 
natuurlijk!

Op de agenda

Komt de pendelparking 
er eindelijk?

Smul mee van ons 
uitgebreid pasta-
buffet!

Zin in een lekkere pasta in het 
aangename gezelschap van  
de N-VA-mandatarissen en  
–bestuursleden? Kom dan  
op 7 april zeker naar onze  
pasta-avond, waar we u een  
uitgebreid assortiment  
Italiaanse deegwaren aanbieden. 
Het aperitief krijgt u er van ons 
gratis bovenop!

Prijs:
• 18 euro voor volwassenen
• 10 euro voor kinderen (tot en 
met 10 jaar)

Hoe inschrijven?
Stort het juiste bedrag op reke-
ningnummer BE87 6528 4449 
2994 van N-VA Nijlen met vermel-
ding van uw naam en het aantal 
volwassenen en kinderen.

Inschrijvingen moeten voor  
5 april bij ons toekomen.

 De N-VA roept de gemeente op om de parking nog dit jaar aan te leggen.

VRIJDAG
7 april

19 uur 
Parochiecentrum  

‘den Heerd’
Bevelsheerdplein 1, 

Bevel

 Zwemmers willen geen koude duik nemen p.2 N-VA ruimt zwerfafval op p.3
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Zwemmers willen geen 
koude duik nemen
Sinds de temperatuur van het badwater met één graad werd  
verlaagd, is het aantal bezoekers van het gemeentelijk zwembad  
met twintig procent gedaald. N-VA-raadslid Jinse Van den  
Bogaert vroeg welke besparingen de temperatuurdaling  
opleverde en hoeveel minder inkomsten het zwembad had door 
de lagere bezoekersaantallen. Hij vroeg ook hoe de gemeente 
weer meer potentiële zwemmers wil aantrekken.

Het antwoord van de schepen bleef helaas heel vaag en kwam 
niet verder dan ‘alles valt moeilijk te berekenen’. Er worden wel 
een aantal initiatieven genomen om de bezoekersaantallen op te 
krikken zoals reclame via sociale media, acties tijdens vakantie-
periodes en professionele zwemlessen. Volgens Het Nieuwsblad 
heeft de gemeente inmiddels trouwens de temperatuur van het 
zwembadwater weer verhoogd.

Duidelijkheid in het verkeer
Aan dansstudio Cirkels moet je een volle witte lijn oversteken 
als je je auto er wil parkeren. Iedereen die de parking oprijdt, is 
daarmee volgens de letter van de wet in overtreding. 

Daarom vroeg N-VA-raadslid Marleen 
Dobbeleir om de volle witte lijn te ver-
vangen door een stippellijn. Schepen 
Laurijssen beloofde om het voorstel te 
bespreken.

Niet te missen! 
Lezing Theo Francken, 
staatssecretaris voor Asiel 
en Migratie.

16 november 2017 - 20 uur - 
Parochiezaal OLV, Bou-
welsesteenweg 197A, Nijlen 
(achter de kerk).

Lagere snelheid = veiligere  
Fortstraat
De bewoners van de 
Fortstraat melden dat 
er ’s avonds auto’s met 
hoge snelheid door de 
straat rijden en dat er 
waarschijnlijk duistere 
praktijken plaatsvinden. 
Raadslid Johan Van 
Dessel maande de  
gemeente aan om iets 
aan dat onveiligheids- 
gevoel te doen. 

De burgemeester antwoordde dat de politie op de hoogte was 
en beloofde snelheidsmetingen uit te voeren op de weg.  
Na evaluatie van deze metingen kunnen er eventueel snelheids-
controles volgen. N-VA Nijlen blijft hoe dan ook hameren op 
een verkeersveilige Fortstraat en bij uitbreiding een veiliger 
Nijlen.

Paraat in de  
gemeenteraad
Elke dag opnieuw zetten de N-VA-raadsleden hun beste 
beentje voor om u een betere gemeente te bezorgen. En dat 
zullen ze blijven doen. Op deze pagina leest u alvast over 
enkele initiatieven die de raadsleden de voorbije maanden 
namen.

 Marleen Dobbeleir,  
gemeenteraadslid 

 Johan Van Dessel,
gemeenteraadslid 

 De N-VA wil de dalende trend van het  
aantal zwemmers in Nijlen keren.

 Jinse Van den Bogaert,  
fractieleider gemeenteraad

 Meer info op www.n-va.be/nijlen
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N-VA ruimt 177 kilo 
zwerfvuil op
N-VA Nijlen-Bevel-Kessel doet er alles aan om onze 
gemeente zwerfvuilvrij te houden. En dus ruimden 
we eind vorig jaar met vrijwilligers, bestuursleden 
en sympathisanten maar liefst 177 kilo zwerfafval 
op langs de Nijlense straten. 

Met de opbrengst van de actie (en bijkomende vrijwilligers- 
bijdragen) maakten we Music for Life blij. We konden 937 euro 
overmaken tijdens de Warmste Week. Een dikke pluim dus 
voor Bert Van Dessel, die de zwerfvuilactie organiseerde.

Inwoners bewust maken van belang propere gemeente
Zwerfvuil moet echter vooral aan de bron worden aangepakt. 
De N-VA stelt het gemeentebestuur dan ook voor om een  
bewustmakingscampagne op poten te zetten. Elk voorstel in  
die richting zal de N-VA in de gemeenteraad en in de OCMW-
raad ondersteunen.

Maar we wachten niet tot anderen initiatief nemen. Zo lieten 
N-VA-raadsleden Johan Van Dessel en André Mariën het  
ballonnetje op om het zwerfvuil tussen de treinsporen op 
te ruimen. Het gemeentebestuur ging op ons voorstel in en 
dankzij de gemeentearbeiders en Infrabel liggen de sporen er 
inmiddels al een stuk properder bij.

Nieuwjaarke zoete
N-VA Nijlen-Bevel-Kessel houdt graag de tradities in ere. En dus deelden we met Oudjaar mandarijntjes en warme chocomelk uit 
aan de kinderen in de gemeente. De begeleidende ouders of grootouders boden we een jenevertje aan.

 Voorzitter Jan Verbraeken en bestuurslid 
Marleen Storms in Nijlen.

 Gemeenteraadsleden Dré Mariën en Gust 
Diels in Bevel.

 Gemeenteraadsleden Marleen Dobbeleir,  
Johan Van Dessel, ondervoorzitster Ymke 
Govaerts en bestuurslid Nicole Lambrechts 
in Kessel.

 De N-VA-ploeg, met Kamerleden Rita Bellens en Yoleen Van 
Camp, zamelde 937 euro in voor Music for Life met de actie.

Jan Jambon wenst Nijlen gelukkig Nieuwjaar 
Zoals elk jaar hielden we ook dit jaar in zaal Kempenland een druk bijgewoonde  
nieuwjaarsreceptie. Voorzitter Jan Verbraecken gaf een korte toespraak. Hij deed  
de N-VA-doelstellingen voor de volgende jaren uit de doeken. Daarna genoten de  
aanwezigen van een gratis hapje en een drankje. En van de aanwezigheid van onze  
speciale gast natuurlijk: Jan Jambon, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. 

Ondanks zijn drukke bezigheden maakte Jan een moment vrij om samen met de Nijle-
naars te toosten op het nieuwe jaar. Met zijn joviale, rustige en zelfverzekerde karakter (en 
een kwinkslag of twee) wist de minister snel de sympathie van de aanwezigen te winnen. 
Al riep de plicht, na een babbeltje en een pintje, de minister naar een volgende afspraak.

 Wil je zelf meehelpen aan toekomstige acties? Contacteer dan onze mandatarissen. Hun gegevens vind je op www.n-va.be/nijlen.



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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