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Ontbossing door bescherming fort van Kessel en omgeving   Ferdi Heylen 

Het fort van Kessel en omgeving werd onlangs beschermd als monument. Het fort heeft een historische en 
architecturale waarde en is uiteraard beeldbepalend in de Kesselse omgeving. Het lijkt me dan ook een 
juist beleid dat we het voortbestaan van het fort in die fortengordel rond Antwerpen willen vrijwaren. 
Begrijpelijk dat we ons dan ook zullen moeten houden aan een aantal regels met betrekking tot het 
gebouw.  

In het besluit van de regering wordt echter ook het voormalige open karakter op en rond het fort 
nagestreefd. Het open schootsveld moet als landschapsbeeld gevrijwaard worden. Het open houden of 
maken is dus een streefdoel dat me toch enigszins zorgen baart. 

Samen met enkele bezorgde wandelaars vragen wij ons nu af wat de plannen hieromtrent zijn. Worden de 
bomen in de omgeving van het fort straks verwijderd? Zal het aanliggende bos binnenkort verdwijnen? 
Moeten de omwonende mensen zich nu houden aan bepaalde regels?  

Leegstand en buurtverloedering Bevelsesteenweg Nijlen   Ferdi Heylen 

Ter hoogte van de Bevelsesteenweg 61 staan er een aantal gekoppelde typische arbeiderswoningen leeg. 
Een buur meldde begin februari de verkommering aan de gemeentelijke diensten omdat er intussen nogal 
wat afval verzamelt rondom deze woningen. Stukgebeten afvalzakken, sluikstort dat bijkomend afval 
aantrekt, ongedierte etc. Ik stelde zelf ook vast dat de leegstaande woningen en bijhorende voortuinen de 
buurt een sterk verloederde indruk geven. En dat midden in onze dorpskom! 

Onze diensten en schepen hebben intussen de bezorgde bewoonster gemeld dat de politie werd 
gecontacteerd ivm deze inbreuk op onze GASreglementen. Een wijkagent zal het probleem met de 
eigenaar bespreken. Met dank want zo hoort het. Duidelijke informatie wat en hoe men het probleem wil 
oplossen. 

Alleen, het probleem geraakt niet opgelost door ons fantastisch GASreglement over sluikstorten en 
leegstand. Net zoals het agendapunt van Lien in de vorige gemeenteraad betreft  het privé terrein en is het 
dan blijkbaar een stuk moeilijker om actie te ondernemen. Het lijkt me dan noodzakelijk om ons 
GASreglement aan te passen. Ons reglement moet de gemeente toelaten om onmiddellijk hinderlijke afval, 
sluikstort, verwilderde voortuinen of verkommerde leegstand aan te pakken op kosten van de eigenaar als 
dit voor overlast zorgt. De intentie om op termijn leegstaande woningen af te breken of te vervangen door 
nieuwbouw is geen rechtvaardiging voor dergelijke overlast. Het lijkt me dat we ons als gemeente vaak 
verschuilen achter het feit dat iets niet op openbaar terrein plaats vindt. Met ons GASreglement moeten we 
overlast kunnen aanpakken.  
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