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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

De plotse sluiting van het gemeentelijke zwembad kwam voor vele Nijlenaars 
als een complete verrassing. Maar door slecht bestuur stond de sluiting  
eigenlijk al een tijdje in de sterren geschreven. We maken een reconstructie.

Loskomende tegels en betonrot 
In 2016 werd het zwembad een tijdje gesloten 
omdat er tegels los kwamen. Enkele jaren 
later moest het zwembad opnieuw de deuren 
sluiten om betonrot te verhelpen. Heeft men 
toen niet gemerkt dat er een nog groter 
probleem was?

Geen vuiltje aan de lucht
In februari geeft het gemeentebestuur na 
vragen van de oppositie op de gemeenteraad 
aan dat er 1,5 miljoen euro voorzien is om het 
zwembad nog tien jaar open te houden en dat 
de mogelijkheid bekeken wordt om een nieuw 
zwembad te bouwen, eventueel in samen- 
werking met buurgemeenten. Over een 
mogelijke sluiting bleef het oorverdovend stil.

Plotse sluiting
In augustus volgt plots de mededeling dat het 
zwembad sluit. Scholen en verenigingen die 

gebruik maken van het zwembad werden niet 
geïnformeerd. De Nijlenaar evenmin. 

N-VA wil u laten beslissen
N-VA Nijlen wil u laten beslissen over het 
al dan niet openhouden van een gemeentelijk 
zwembad. Daarvoor zien we een aantal 
opties: 
•  Een nieuw zwembad op dezelfde locatie 
•  Een nieuw zwembad op een centrale locatie, 

in samenwerking met de buurgemeenten
•  Het zwembad sluiten en geen nieuw zwem-

bad bouwen
•  Een tijdelijke overkapping van het zwembad 

in Herentals op kosten van onze gemeente
•  Een renovatie van het huidige zwembad

Alle plannen moeten uiteraard financieel en 
praktisch haalbaar zijn. Het gemeentebestuur 
moet een inspanning doen om de inwoners in 
de uiteindelijke besluitvorming te betrekken.

Geen politieke spelletjes over verkeersveiligheid (p. 3)Handhaaf vuurwerkverbod (p. 2)

Beste inwoner

N-VA Nijlen wil het beste voor 
u en voor alle inwoners. Dat 
houdt in dat we tijdens de 
gemeenteraad de belangen 
van onze inwoners op één 
zetten. Geen politieke spelletjes, 
maar samenwerken over de 
partijgrenzen heen. Dat doen 
we door de meerderheid 
het vuur aan de schenen te 
leggen bij slechte voorstellen, 
maar ook door goede voor-
stellen te steunen. We staan 
voor een nieuwe politieke 
cultuur, die maximaal inzet op 
inspraak voor inwoners. 

Daarom geven we zelf graag 
het goede voorbeeld. Heeft u 
een idee, een bekommernis, 
een goed voorstel of simpel-
weg een vraag? Contacteer 
ons via nijlen@n-va.be. We 
zoeken naar een antwoord 
op uw vraag of gaan met uw 
idee, bekommernis of voorstel 
aan de slag op de gemeente-
raad. 

In dit huis-aan-huisblad leest 
u meer over onze werkzaam-
heden op de gemeenteraad. 
Wilt u nog meer weten? Surf 
dan naar www.n-va.be/
nijlen of bekijk en beluister de 
verslagen van de gemeenteraad 
op de gemeentelijke website. 

Tot slot wensen we u en uw 
naasten namens de voltallige 
N-VA-ploeg een gelukkig en 
voorspoedig nieuwjaar!

N-VA Nijlen

Sluiting gemeentelijk zwembad  
gevolg van slecht beleid
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Handhaaf verbod op vuurwerk
In 2019 werd op Vlaams niveau over de partijgrenzen heen een 
princiepsakkoord voor een algemeen verbod op vuurwerk goed- 
gekeurd. Met het akkoord wil men dieren- en mensenleed als gevolg  
van vuurwerk voorkomen.

De gemeente kan tegen het algemeen Vlaams verbod ingaan onder bepaalde voorwaarden 
en omstandigheden. Het gemeentebestuur bevestigde tijdens de gemeenteraad van april 
op vraag van N-VA Nijlen de toepassing van het totaalverbod in Nijlen. Maar wat stellen 
we vast? Vuurwerk is tijdens Nieuwjaar nog steeds toegestaan tussen middernacht en 
1 uur. N-VA Nijlen vraagt een effectief totaalverbod en de handhaving ervan. Daarnaast 
zijn er alternatieven, zoals geluidsarm vuurwerk. 

N-VA Nijlen wil commissie ‘sociale zorg’ 
In 2019 werd op de gemeente- en OCMW-raad geen enkel sociaal thema geagendeerd: geen beleidsgegevens, 
geen keuzes, geen actiepunten, geen doelstellingen. N-VA Nijlen pleit voor de oprichting van een commissie 
‘sociale zorg’. “De commissie moet de fundamenten en principes van het sociaal beleid in Nijlen evalueren, 
transparant maken en waar mogelijk verbeteren”, zegt Joris De Bondt.

Onlangs kwam de slechte kwaliteit van onze sociale woningen negatief in de media. Onaan-
vaardbaar voor N-VA Nijlen. “Daarom pleiten we voor de oprichting van een commissie ‘sociale 
zorg’ die geen individuele dossiers behandelt, maar die de fundamenten en principes van het 
sociaal beleid in Nijlen mee evalueert, transparant maakt en waar mogelijk verbetert. Een breed 
gedragen sociaal beleid verdient veel meer aandacht”, zegt Joris De Bondt.

Joris De Bondt
Gemeenteraadslid

13 december
19.30 uur

Parochiecentrum Bevel

Gastspreker: Kamerlid Valerie Van Peel
Iedereen welkom 
Inkom gratis
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Geen politieke spelletjes op kap van verkeersveiligheid

Meerderheid verschuilt zich achter mobiliteitsplan
N-VA Nijlen stelt vast dat de meerderheid elk voorstel van de 
oppositie over mobiliteit en verkeersveiligheid wegstemt. Het 
gaat onder meer over de snelheidsbeperking op landbouw- 
wegen, het in kaart brengen en onderhouden van de trage 
wegen en een oplossing voor het sluipverkeer in de Kiezelweg. 
 
Mobiliteitsplan afwachten
De meerderheid verschuilt zich elke keer achter het mobiliteitsplan dat 
uitgewerkt wordt door studiebureaus. Ze wacht liever de afronding van het 
mobiliteitsplan af alvorens voorstellen van de oppositie goed te keuren.  

N-VA veroordeelt politieke spelletjes
Gek genoeg komt de meerderheid zelf regelmatig in de media met wijzigingen op vlak van mobiliteit die blijkbaar niet op het 
mobiliteitsplan hoeven te wachten. Rechtlijnigheid blijft belangrijk voor N-VA Nijlen. Daarom een oproep aan de meerderheid 
om de voorstellen van de oppositie te ondersteunen. Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn te belangrijk om politieke spelletjes 
mee te spelen.

Wist je dat …
  de gemeente in samenwerking met vrijwilligers het zwerfvuil opruimt? Ook N-VA Nijlen hield in het verleden al zwerfvuilacties. 
Samen maken we werk van een proper Nijlen. 

  je in de Paashoekstraat nu maximaal 50 in plaats van 70 kilometer per uur mag rijden? Uitstekend! Maar waarom wordt de 
verlaging niet doorgevoerd in andere straten waar de snelheidslimiet van 70 kilometer per uur te hoog is? 

  N-VA Nijlen een voorstel indiende om vuilnisbakken voor hondenpoep te plaatsen? Helaas stemde de meerderheid ons voorstel 
weg. 

  de gemeente onteigeningen overweegt om het nieuwe schoolgebouw voor Goezo! Kessel-Dorp te 
bouwen? De N-VA pleit voor meer overleg en samenwerking. 

  dankzij het Vlaams regeerakkoord er 2 513 739 euro extra investeringsbudget naar onze gemeente 
komt? Bedankt, minister-president Jan Jambon! 

Meer weten over N-VA Nijlen?
 N-VA Nijlen     www.n-va.be/nijlen      nijlen@n-va.be



Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


