
Hier

"Hoe meer kansen 
kwetsbare mensen 
krijgen, des te sterker ze 
in het leven staan."

SOCIALE REFLEX ZAL LEIDEN 
TOT BETER SOCIAAL BELEID
Vanaf 2019 stappen we een nieuw 

tijdperk in op het vlak van lokaal 

sociaal beleid. De integratie van 

het OCMW en de gemeente zal 

dan een feit zijn. Hierdoor stopt na 

vele jaren de zelfstandige 

werking van het OCMW. We 

moeten er dus voor zorgen dat dit 

niet leidt tot een verzwakking van 

dat sociaal beleid.

Als Nijlense oppositiepartij werken 

we hard aan sociale thema's. 

Annemie Vervoort werkte 11 jaar in de 

OCMW-raad vol passie aan sociale 

thema's. Ze waakte erover dat de 

zwaksten niet vergeten werden. In de 

gemeenteraad zorgden Ferdi Heylen 

en Lien Du Four ervoor dat bij 

bestuurskeuzes ook aan de 

zwakkeren werd gedacht. 

MENSWAARDIG BESTAAN
Een goed sociaal beleid betekent voor 

Groen het recht van iedereen op een 

menswaardig bestaan. Degelijke 

huisvesting voor iedereen en de 

aanpak van kansarmoede blijven 

dan ook een grote uitdaging voor de 

toekomst. 

TOEGANKELIJKE HULP
Dit kunnen we aanpakken als er in elk 

beleidsdomein (jeugd, cultuur, 

onderwijs, economie,...) een sociale 

reflex aanwezig is. Die zorgt ervoor 

dat kwetsbare groepen vlot 

aanspraak kunnen maken op 

allerhande vormen van 

ondersteuning en woon- en 

energiesubsidies. 

Door als gemeente goed samen te 

werken met partners als 

verenigingen, scholen, woonzorg-

centra en thuisverpleging, kunnen we 

sneller inspelen op de noden van 

onze meest kwetsbare inwoners. 

Zodat iedere inwoner van Nijlen er 

echt kan bijhoren!

in Nijlen, Kessel en Bevel

Vervuild afvalwater in onze natuur

Groen - Open Vld? Natuurlijk!

Plannen? Tijd voor actie!

© Bob PonsaersAnnemie Vervoort met haar opvolger in de OCMW-raad  Filip Gielis.



HIER

De vervuiling van de mooie 
natuur rondom de Kleine Nete.

Bruno Van Puyenbroeck is een natuurliefhebber in hart en nieren en 
is terecht bezorgd over de gevolgen van een gebrek aan riolering.

© Lien Du Four

Door het sigmaplan en het 

opkopen van de 2e verblijven in 

het Dal van de Kleine Nete krijgen 

de nieuw ontstane potpolders 

opnieuw de kans om te 

herstellen. Helaas is er nog 

steeds rechtstreekse vervuiling 

van dit natuurgebied door een 

gebrek aan riolering.

 

Het herstellen van de natuur is 

belangrijk om verschillende redenen. 

Natuurbescherming, zodat de 

biodiversiteit zich kan herstellen. 

Door het ontstaan van een omgeving 

met rijke fauna en flora. 

Natuurstudie, omdat het 

noodzakelijk wordt de natuur te leren 

kennen en respecteren voor het te 

laat is. 

 

De verhoging van de dijken om het 

water in de Nete te houden was een 

eerste aanslag op de natuurlijke 

evolutie van overstromingsgebieden: 

bij eventuele dijkbreuk kwam er veel 

meer water vrij dan voorheen, wat 

vooral voor Lier een probleem is! 

 

De vervuiling van de Nete was een 

ander probleem, maar al begin jaren 

’80 beloofde de regering dat het 

oppervlaktewater in 1985 opnieuw 

proper zou zijn. Meer dan 30 jaar later 

zijn er een hoop nieuwe inzichten over 

overstromingsgebieden. Maar de 

moerassen dienen nog steeds als 

waterzuiveringsstation. Dat gaat ten 

koste van onze gezondheid en de 

natuur.

  

Door de uitvoering van de 

Sigmaplannen werd het reliëf van de 

vloeibeemden voor een groot deel 

hersteld, en overtollig water uit de 

rivier kan zonodig tijdelijk uitwijken 

naar de beemden.  De plantengroei 

heeft zich al zeer snel hersteld, en 

ook de populatie groene kikkers is 

al sterk gegroeid.  

Maar als we de natuur echt willen 

herstellen, zodat de vroegere 

biodiversiteit zou kunnen weerkeren, 

moet er nog één belangrijke factor 

aangepakt worden: de vervuiling 

door huishoudelijk en kmo-

gerelateerd afvalwater. 

 

We vragen al jaren om enkele "zwarte 

punten" aan te sluiten op de riolering 

en om de vervuilende woningen en 

kmo's met behulp van een subsidie, 

maar verplicht, een erkend 

waterzuiveringssysteem te laten 

installeren. .

Een belangrijk werk dat zo snel 

mogelijk aangepakt moet worden!

 

Het volledige verhaal van Bruno kan 

je lezen op www.groennijlen.be.

BRUNO VAN PUYENBROECK
lid Groen Nijlen
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"Plannen zijn nodig. Maar 
we moeten ze vooral zo snel 
mogelijk waarmaken."

EEN WARME EN DUURZAME 
GEMEENTE IN BEWEGING

Groen en Open Vld vormen één lijst bij de komende gemeenteraads-

verkiezingen. Politiek is een ploegsport en het team Groen – Open Vld werkt 

voor Bevel, Kessel en Nijlen. Samen staan we sterker en kunnen we onze 

kiezers meer garanties bieden op het echt realiseren van onze speerpunten. 

Daarbij staan openheid, betrokkenheid en een evenwichtige samenwerking 

tussen burger, middenveld, politici en ambtenaren voorop. 

 

De ploeg van Groen – Open Vld staat voor een warme gemeente. Mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt of in armoede willen we beter 

ondersteunen, en niet enkel financieel. Daar worden we allemaal beter van.

We gaan voor duurzame oplossingen door de problemen van morgen op te 

lossen voor ze zich stellen in plaats van achter de feiten aan te hollen. Groen 

ijvert, met het oog op duurzaamheid, al jaren voor meer en hedendaagse 

fietsenstallingen en fietspaden. 

PLANNEN VOOR DE TOEKOMST

TOEGANKELIJKHEID 

GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

Voor Groen is het belangrijk dat 

iedereen kan genieten van alle 

diensten die de gemeente of 

anderen aanbieden (academie. 

scholen, sportinfrastructuur, ...) 

Een overzicht van alle gebouwen 

en waar nog investeringen nodig 

zijn is er nog niet, maar er wordt 

aan gewerkt. Aan de bibliotheek 

en het gemeentehuis is er 

bijvoorbeeld maar één parking 

voor mensen met een beperking. 

Er is nog werk aan de winkel!

 

SNELHEID IN ONZE 

WOONWIJKEN

In het mobiliteitsplan staat dat 

alle binnengebieden en 

verkavelingen zone 30 zouden 

moeten zijn. Dit is op vele 

plaatsen nog niet zo. Ook 50km/u 

wordt vaak niet gerespecteerd. De 

meerderheid is van mening dat 

mensen zelf van mentaliteit 

moeten veranderen en dat zij daar 

niets aan kunnen doen. Wij pleiten 

voor een zone 30 in alle 

woonwijken en smileys en 

snelheidscontroles om dit na te 

leven.

 

STATIEGELDALLIANTIE

Verschillende acties om zwerfvuil 

te verminderen, hadden nog geen 

groot effect. Groen stelde daarom 

voor om ons als gemeente ook 

aan te sluiten bij de statiegeld-

alliantie. Op die manier zullen er 

minder blikjes langs onze wegen 

terecht komen. De meerderheid 

schaarde zich mee achter ons 

voorstel!

BERT CELIS
onafhankelijk gemeenteraadslid, lid Groen Nijlen
bertcelis@gmail.com

LIEN DU FOUR
Gemeenteraadslid Groen Nijlen
lien.du.four@gmail.com

We gaan samen met Open Vld voor 

een gemeente in beweging. Dit 

mag je letterlijk nemen, we staan 

immers te veel stil. Maar ook 

figuurlijk: plannen moet je stap voor 

stap uitvoeren, niet alleen opstellen.

 

Groen en Open Vld werken samen 

omdat het anders kan! Tijdens onze 

druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie 

merkten ook Kristof Calvo en Bart 

Somers dat een dynamische ploeg die 

inhoudelijk op één lijn zit wel degelijk 

het verschil zal maken voor alle 

inwoners van onze gemeente. 

Ons team van kandidaten en 

sympathisanten gaat de komende 

maanden voor een positieve en 

toekomstgerichte campagne. 

Overtuigd? Steun ons! Nog twijfels? 

Vraag het ons! Wij gaan er hoe dan 

ook een lap op geven.

Dat het vanuit de oppositie niet 

gemakkelijk is om dingen gedaan 

te krijgen, weten we al 18 jaar. 

Maar toch zagen we de afgelopen 

jaren enorm veel van onze ideeën 

terugkomen in verschillende 

beleidsplannen. Als we die 

plannen ook snel kunnen 

uitvoeren, worden alle Nijlenaren 

daar beter van. 

GROENE INVLOEDEN
Het klimaat- en energieactieplan, het 

beeldkwaliteitsplan, het masterplan 

voor toerisme en recreatie zijn 

realisaties waar we fier op zijn met 

Groen. Helaas zijn er in het verleden 

ook andere goede plannen 

goedgekeurd, waar we nog geduldig 

wachten op de uitvoering, zoals het 

mobiliteitsplan in 2009. Zo weet men 

nog steeds niet wanneer de Grote 

Puttingbaan eindelijk veiliger wordt 

gemaakt. Men plant stapje voor 

stapje zonder langetermijnvisie. 

ACTIE!
Plannen en voorbereiden is erg 

belangrijk, maar wij willen ook snel in 

actie schieten. Zo maken we onze 

mooie gemeente nog mooier. 
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"Op café met onze Groene 

raadsleden". Het werd een 

gezellige decemberavond in café 

Torenven in Kessel.

Een avond vol fijne en boeiende 

babbels over politiek bij een drankje 

en een hapje. Het ideale moment om 

rechtstreeks vragen te stellen over 

bepaalde thema's of zelf ideeën aan 

te brengen. Kon je er niet bij zijn? We 

horen altijd graag jouw idee!

1

Zowel in Kessel als in Nijlen 

deelden we op 14 februari zoals 

ieder jaar weer flyers uit aan de 

pendelaars om mensen te 

bedanken om het openbaar 

vervoer te nemen.

Het was koud en het was vroeg (6u!), 

maar aan enthousiasme geen gebrek! 

#valentrein

2
Kristof Calvo en Bart Somers 

kwamen de ploeg van Groen - 

Open Vld steunen tijdens onze 

eerste nieuwjaarsreceptie. 

Hun enthousiasme zinderde nog lang 

na in het aanwezige publiek. 

Wil je graag op de hoogte blijven van 

onze activiteiten? Volg ons op 

Facebook: Groen - Open Vld Nijlen.

3

Jong geweld en ervaren rotten in 

het vak naast elkaar. 

Bert, Lien, René, Ferdi, Nicholas en 

Victor (vlnr) in het gezelschap van 

Bart en Kristof tijdens de fijne 

nieuwjaarsreceptie van Groen en 

Open Vld.

4
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Doeners uit Nijlen lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

JONG EN GROEN?! 
 

Jong Groen Pallieterland is de lokale afdeling van Jong 
Groen die Berlaar, Heist-op-den-Berg, Lier en Nijlen omvat. Wij 

functioneren onafhankelijk van de nationale en lokale partij. Jong 
Groen is een jongerenbeweging en geen politieke partij. We kaarten 

groene thema's aan via laagdrempelige acties! 
 

Wil je mee aan onze kar trekken? Of wil je graag op de hoogte 
gehouden worden van onze acties? Laat het ons weten via 

pallieterland@jonggroen.be of facebook (jgroenpallieterland)! 
 

Lid worden kan natuurlijk ook, en wel gratis via 
www.jonggroen.be/ikdoemee

Groen Nijlen 

Lien Du Four

Goorstraat 40

2560 Nijlen

0486 025887

lien.du.four@gmail.com

www.groennijlen.be

     www.facebook.com/groennijlen

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




