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Toegevoegde punten Groen Nijlen 
 
 

Toegang gemeentehuis bij vriesweer       Lien Du Four 

Na de laatste gemeenteraad in december heeft iedereen opgemerkt hoe gevaarlijk de schuine helling is bij 
vriestemperaturen. Uiteraard wordt dit bij regenweer en sneeuwval telkens aangeduid met een 
waarschuwingsbordje. Maar een oplossing is er nog steeds niet. 

Wanneer wordt dit grondig aangepakt en hoe? 

Toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen      Lien Du Four 

Is er een overzicht van alle gemeentelijke gebouwen en waar er nog verbeteringen nodig zijn op vlak van 
toegankelijkheid, zodat al onze inwoners beroep kunnen doen op alle gemeentelijke diensten (bv scholen, 
academie, …)? 

Sluikstort Kesselse Heide        Lien Du Four 

 
Vorige week zagen we in de krant foto’s van een enorme berg bouwafval die op de parking van de 
Kesselse Heide was gedumpt. Zijn onze nieuwe camera’s hierbij van nut geweest? Is de sluikstorter al 
gevonden? 
 

Horecazaak in Bevelse bibliotheek       Ferdi Heylen 

 
Nog maar in november vroeg collega René Van Goubergen naar de bestemming van de Bevelse bib in 
deze raad. Verenigingen en academie zijn vragende partij voor de mogelijkheden die dit gebouw kan 
bieden. Schepen luyten gaf ondermeer aan dat een nog aan te werven ambtenaar de noden van 
verenigingen en anderen, alsook de beschikbare gebouwen in kaart gaat brengen. Op 28 december is er 
een interview met de burgemeester op RTV. Hier stelt de burgemeester dat de voormalige pastorie met 
moderne aanbouw op langere termijn een B&B kan worden of taverne. Blijkbaar werden er schetsen 
gemaakt in het beeldbeleidsplan dat binnenkort ter goedkeuring wordt voorgelegd.  
Waarom werd er hierover niets gezegd tijdens het debat in november? Kunnen we een toelichting krijgen 
over de commerciële plannen van deze meerderheid met betrekking tot ons gemeentelijk patrimonium.  
 

snel autoverkeer in onze woonwijken       Ferdi Heylen 

 
Bewoners willen ons wel eens contacteren voor te snel autoverkeer in verkavelingen en woonwijken. 
Onlangs mocht ik het zelf vaststellen in de lorkenlaan. Een doodlopend binnengebied langs de Klein 
Puttingbaan. Ik denk dat een snelheidscontrole of een smiley, bestuurders toch wel attenter zou kunnen 
maken. Meer, in ons mobiliteitsplan voorzien we dat het snelheidsregime in binnengebieden en 
verkavelingen, 30 km/h zou moeten zijn. Wat weerhoudt het bestuur om in deze woongebieden zone 30 in 
te voeren? 
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