
N-VA Nijlen kiest nieuw bestuur
Op woensdag 9 maart kozen de leden van N-VA Nijlen een gloednieuw afdelings-
bestuur. Jan Verbraecken wordt onze nieuwe voorzitter, Thomas van Herbruggen 
zal hem bijstaan als ondervoorzitter. De rol van secretaris wordt opgenomen 
door Charlotte Bats. Erik Van As blijft penningmeester. Voor de overige functies 
verwijzen we graag naar onze website.

Nieuw gemeentehuis: wachten, wachten, 
wachten …
Raadslid Jan Verbraecken 
vroeg, zoals elk jaar, naar 
een stand van zaken in 
verband met de oplevering 
van het nieuwe gemeente-
huis. 

De bevoegde schepen 
vertelde dat er onlangs nog 
verschillende lekken zijn 
hersteld. Waar dat gebeurd 
is, moet nu eerst nog op-
nieuw geschilderd worden. 
De muren moeten eerst 
helemaal droog zijn voor-
aleer de schilderwerken 
kunnen aanvangen. Ook de 
administratie is nog niet in 
orde. De gemeente houdt 
een borg van 86.000 euro 
achter de hand. Die wordt 
pas vrijgegeven als alle werken definitief klaar zijn.

Beste inwoners

Als nieuwe voorzitter ben ik vereerd 
jullie te mogen toespreken. Eerst 
en vooral wil ik mijn voorgangster 
Kristine Peeters bedanken. Zij nam 
onze afdeling bij de hand tijdens 
een zeer moeilijke periode.

Er lijkt nu toch een einde te komen 
aan de coronapandemie. We kunnen 
stilaan terugkeren naar ons oude, 
normale leven. Als we van deze 
donkere periode iets geleerd hebben, 
dan is het dat we elkaar nodig 
hebben. Thuiswerk en videobellen 
is allemaal best leuk, maar niets 
kan op tegen écht menselijk contact. 
Een simpel gesprek, iemands hand 
schudden, een knuffel van een 
vriend of vriendin … Het kan soms 
wonderen doen.

Het vertrouwen in de politiek is 
er de laatste jaren niet beter op 
geworden. De politieke toestand 
wereldwijd al evenmin: de hoge 
brandstof- en elektriciteitsprijzen, 
de oorlog in Oekraïne … Daarom 
vinden we het des te belangrijker 
dat onze nieuwe bestuursploeg 
klaarstaat voor jullie. Met her-
nieuwde energie zal N-VA Nijlen 
een helpende hand zijn, activiteiten 
organiseren, bloemetjes uitdelen 
enzovoort. Samen staan we zoveel 
sterker!

Tot binnenkort!

Jan Verbraecken
Voorzitter

Antwerpen
Koningin Elisabethzaal

9
JUN

Oud-Turnhout
Alta Ripa

22
SEP

www.n-va.be/agenda

Het is nog steeds wachten op de defi nitieve 
oplevering van ons nieuw gemeentehuis.
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Vervallen huis Kerkplein
Een jaar geleden vroeg Jan Verbraecken wat er met het vervallen huis op het Kerkplein zou gebeuren. We stellen vast dat 
het huis er niet beter op geworden is en elk jaar meer staat te verloederen. Ondanks verschillende belo� es van de meerder-
heid, gebeurt er helemaal niets. De vervallen staat zorgt voor een onveiligheidsgevoel als je ’s avonds door de doorsteek 
wandelt. Hoog tijd dus om daar iets aan te doen!

Het huis werd in 2017 gekocht voor 309.000 euro met de belofte om er een sociale woning te bouwen en een doorsteek te 
maken naar het August Hermansplein. De doorsteek werd snel gerealiseerd, alleen de sloop van het huis en de bouw van een 
sociale woning laten op zich wachten. Jan kreeg als antwoord dat de gemeente het huis zal slopen en er een ontmoetingsplek 
komt.

De burgemeester bevestigde voor het eerst 
dat de plannen voor een sociale nieuw-
bouw worden opgeschort.

Aankoopbedrag recupereren

In het vorige gemeentebestuur was de 
groene fractie als oppositiepartij al voor-
stander van een ontmoetingsplek in plaats 
van een sociale nieuwbouw. Je zou toch 
het tegenovergestelde verwachten. N-VA 
Nijlen vindt dat een ontmoetingsplek een 
meerwaarde heeft, maar zag toch liever 
een sociale woning om het gespendeerde 
bedrag van meer dan 300.000 euro te 
recupereren. In het masterplan wordt de 
hele omgeving van Kerkplein, ’t Gesticht 
en August Hermansplein heringericht 
en zou de gemeente de ontmoetingsplek 
elders kunnen plaatsen en toch een sociale 
woning laten bouwen.

Verkeersonveiligheid op de Bouwelsesteenweg
Als je vanuit de zijstraten de Bouwelsesteenweg wil 
oprijden, kom je dikwijls in een zeer onveilige ver-
keerssituatie terecht. Er staan bestelwagens en vracht-
wagens geparkeerd die het zicht volledig belemmeren. 

De Laurys Gewatstraat is een voorbeeld van zo’n ge-
vaarlijk punt. Je moet er op het fietspad staan om iets te 
kunnen zien. Daardoor kom je dan weer in conflict met 
de zwakke weggebruiker. Ons raadslid Jan Verbraecken 
vroeg daarom op de gemeenteraad om alle onveilige 
plaatsen in kaart te brengen en een parkeerverbod in te 
stellen. Hij herhaalde bovendien zijn vraag uit het verle-
den om een parking met voldoende parkeerplaatsen te 
voorzien voor vrachtwagens. Zo moeten ze niet langs de 
Bouwelsesteenweg parkeren.

De bevoegde schepen antwoordde dat hij er werk van 
zou maken. Hij stelde wel dat het nog een tijdje kan 
duren omdat het over een gewestweg gaat en er met eerst 
overlegd moet worden met het Agentschap Wegen en 
Verkeer. We volgen de situatie op.

“De Laurys Gewatstraat is een schoolvoorbeeld van 
een verkeersonveilige situatie”, weet Jan Verbraecken.

Het vervallen huis wordt binnenkort gesloopt.
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Verlichting Doorsteek
De verlichting van de Doorsteek is nog altijd niet in 
orde en dat zorgt voor een gevoel van onbehagen bij 
de bewoners. Voor de zomer al vroeg Jan Verbraecken 
wanneer de gemeente daar werk van zou maken.

De gemeenteraad stemde onlangs over de namen van 
heel wat trage wegen in Nijlen. Bij een bezoek ter plaatse 
stelden we vast dat er nog altijd geen borden geplaatst zijn. 
Ook niet bij de Doorsteek. Blijkbaar hebben de omgevings- 
en mobiliteitsambtenaar ontslag genomen en zijn de 
nodige vergunningen nog niet aangevraagd …

Fusie uit 2018 oorzaak van vertragingen?

Ook de verlichtingspaal op het einde van Beekstraat 
brandt nog steeds niet. Dat zou dan weer te wijten zijn aan een fout in de kabel in de straat. De burgemeester vroeg begrip voor het 
feit dat Eandis en Infrax moesten fuseren tot Fluvius en dat dat voor vertragingen kan zorgen. De fusie dateert nochtans van 2018 …

De N-VA heeft begrip voor bepaalde argumenten, maar vind het wel frappant dat het zo lang moet duren om een aantal verlichtings-
palen te zetten. Toen die materie nog in handen was van de gemeente, ging dat allemaal een stuk vlotter. Hopelijk brengt het gemeente-
bestuur dit zo snel mogelijk in orde zodat de bewoners de komende winter niet meer in het donker moeten zitten.

Fort van Kessel krijgt subsidie
Het fort van Kessel maakte tijdens de Eerste Wereldoorlog deel uit van de buitenste 
fortengordel die Antwerpen moest beschermen. In 1973 werd het Fort eigendom van 
de gemeente Nijlen. Het werd een beschermd monument in 2018.

Onze inwoners kunnen er wandelen, joggen en vissen in harmonie met de natuur. 
Vrijwillige gidsen vertellen de geschiedenis van het Fort. Wat velen echter niet weten, is 
dat het Fort een onderkomen is voor vleermuizen. Jan De Haes, gedeputeerde voor de 
N-VA, is zich bewust van het belang van het Fort als overwinteringsplaats en als zomer-
verblijfplaats voor de vleermuizen.

Om het leefgebied van de vleermuizen te verbeteren, worden de natuurlijke 
oevers langs de  binnenzijde van het Fort verstevigd. De oevers dreigen in te 
kalven en brengen de stabiliteit van het Fort in gedrang. Er wordt een subsidie 
van net geen 93.000 euro voorzien door de provincie en Natuur en Bos om de 
oevers te versterken.

De paal staat er al, maar de 
beloofde verlichting is er nog 
altijd niet.

Oprichting spelotheek
De gemeente opent een spelotheek in het Nijlense buurtpunt (Chiro Elckerlyc). Inwoners 
kunnen lid worden voor 10 euro en kansarmen betalen slechts 2 euro. Het ontlenen 
van spelletjes is gratis en is in eerste instantie bedoeld voor kinderen tot 6 jaar. Voor 
spelletjes voor de allerkleinsten (tot 2 jaar) doet de gemeente een oproep: breng jouw 
ongebruikte spellen binnen als ze nog in goede staat zijn.

Een mooi en nobel initiatief. Toch stelt onze N-VA-fractie zich bij monde van Joris de 
Bondt vragen over het te besteden budget. Er wordt voor 1.300 euro spelletjes aangekocht 
en de software kost 2.000 euro plus een jaarlijks bedrag van 330 euro. We vragen ons af 
of dat niet op een goedkopere manier kan door bijvoorbeeld tweedehandswinkels zoals 
‘Opnieuw & Co’ in te schakelen.

We verbeteren het 
leefgebied van de 
vleermuizen”
Jan De Haes
Provinciegedeputeerde

Wanneer wordt de 
schade hersteld?
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Wie was Jef Verheyen?
De naam Jef Verheyen zal bij weinig Nijlense inwoners een belletje doen rinkelen. Jef is nochtans een 
bekende kunstschilder. Hij werd in 1932 geboren in Itegem. Op jonge leeftijd verhuisde het gezin naar Nijlen. 
Zijn vader was huisschilder en had een schilderswinkel in de Nonnenstraat. Jef studeerde aan de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en verhuisde in 1974 naar het zuiden van Frankrijk. Hij richtte 
mee de G-58 groep op die abstracte kunst schilderen. Jefs kunstwerken zijn in tal van musea terug te vinden. 
Hij overleed in 1984 op 51-jarige leeftijd. Verschillende broers van Jef wonen nog steeds in Nijlen.

Bevelsesteenweg 57 d-t verdwijnt
Tien jaar geleden werd er ter hoogte van de voormalige 
schrijnwerkerij Verhaegen een straat aangelegd met 17 
woningen. Omdat het om een privéstraat ging, kregen de 
huizen allemaal het nummer 57 met de letters d tot t.

Ons toenmalig raadslid Eddy Bats wees als postbode op de 
moeilijkheden die zo’n nummering met zich kan meebrengen. 
Hij vroeg om de straat een naam te geven, maar dat bleek niet 
mogelijk omdat de straat privégrond was. Eddy haalde met 
zijn vraag zelfs het nieuws op de regionale zender RTV.

En effectief, post en pakjes worden in de verkeerde brieven-
bussen gedropt, eten is al koud als het aan huis geleverd wordt 
en bezoekers die niet bekend zijn bellen de bewoners op om te 
vragen waar ze moeten zijn.

Aan dat verhaal komt nu een einde: de straat wordt omgedoopt 
tot het Jef Verheyenhof. N-VA Nijlen vindt het terecht dat 
Jef Verheyen geëerd wordt met een straatnaam. Toch had de 
straat ook vernoemd kunnen worden naar de voormalige 
schrijnwerkerij-meubelwinkel op die plaats. De naam Jef 
Verheyenhof hadden we dan kunnen opsparen voor één van 
de vele nieuwe straatnamen in onze gemeente.

Dit wordt het Jef Verheyenhof.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat 
ermee gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barrica-
den staan om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider 
onze stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in 
eigen handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen 
kan in een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

www.n-va.be/nijlen
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Rapport na drie jaar besturen
Besturen in volle coronacrisis is niet makkelijk, dat begrijpen we. Toch vindt de N-VA dat bepaalde zaken in 
onze gemeente beter gekund hadden de voorbije periode.

•  Het Nijlense mobiliteitsplan, dat door een extern studiebureau werd uitgewerkt, was niet op maat van onze 
gemeente. Daarnaast was het prijskaartje fors: 100.000 euro.

•  De proefopstelling aan de Klokkenlaan was voor verbetering vatbaar.

•  De tractorsluizen, fietsstraten en wegversmallingen zorgen net voor meer ergernissen, in plaats van 
verbeteringen. Veel inwoners van het landelijke Bevel herinneren zich nauwelijks een ongeluk en stellen 
zich de vraag of al die ingrepen wel nodig zijn.

•  De aanleg van fietspaden langs onze invalswegen vinden we een goede zaak. De gemeente moet ook de 
fietsostrade zo snel mogelijk realiseren. We verwachten wel dat de school ‘De Ceder’ gespaard of gesteund 
wordt.

•  We betreuren dat het landelijke karakter van onze gemeente volledig verdwijnt door een wildgroei aan 
bouwprojecten. De open, groene plekken smelten volledig weg en de fauna en flora wordt teniet gedaan. 
Die bouwwoede zal trouwens alleen maar zorgen voor meer mobiliteitsproblemen.

•  Positief nieuws is dat ons zwembad opnieuw geopend is. Alleen vragen we ons af waarom dat zo lang 
geduurd heeft. De herstellingen gebeurden uiteindelijk aan een fractie van de kostprijs die in eerste instantie 
gecommuniceerd werd. We vermoeden dat de meerderheid van plan was om het zwembad definitief te sluiten 
en nadien hun kar keerde.

•  Inspraak was een intentie van het nieuwe bestuur. In de praktijk zien we daar echter bitter weinig van terug. 
Er wordt amper geluisterd naar de burger en inspraak is te dikwijls meedelen aan de inwoners wat er beslist is.

Noteer alvast in uw agenda!
Nu de coronapandemie zo goed als achter de rug is, plannen we met veel plezier volgende activiteiten in:

11 JULI: BARBECUE
Ter gelegenheid van onze Vlaamse feestdag. Gastspreker: Els Van Doesburg

22 OKTOBER: KAAS- EN WIJNAVOND

10 DECEMBER: EINDEJAARSRECEPTIE
Gastspreker nog te bepalen
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