
Omdat het anders kan.
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Groen-
Open Vld?
Ja, Groen en Open Vld trekken in onze gemeente 
samen naar de kiezer. We delen voor Bevel, 
Kessel en Nijlen immers dezelfde visie. Door 
samen te werken bieden we onze kiezers 
meer kans op succes: het realiseren van ons 
programma.

Naast een inhoudelijk huwelijk klikt het ook 
erg goed binnen de enthousiaste ploeg van 
Groen-Open Vld. Besturen doe je als team. 
Met en voor elkaar. Onze ploeg telt 27 sterke 
kandidaten die de komende zes jaar op die 
manier willen meewerken aan het bestuur van 
onze gemeente.

In deze brochure geven we een concreet 
overzicht van enkele van onze belangrijke 
programmapunten. Binnenkort kan u  het  
volledige programma met meer details op onze 
website raadplegen: www.groen-openvld.be. 

Groen-Open Vld gaat voor een 
vooruitstrevend beleid. Voor
een warme en duurzame 
gemeente in beweging.

We wensen iedereen nog een fijne zomer!

Groen-Open Vld 
Nijlen – Kessel – Bevel



Dorpcentra zijn meer 
   dan een parking Meer leefruimte, meer ontmoeten

Groen–Open Vld zal de dorpskernen van Bevel, Kessel 
en Nijlen duurzaam doen herleven. Mensen willen zich 
verplaatsen naar plekken waar het fijn is. Waar ze elkaar 
kunnen ontmoeten. Waar ze gezellig inkopen kunnen doen. 
Wij zijn er zeker van dat detailhandel, markten en horeca 
baat hebben bij aangenamere centra, met meer groen en 
met meer ruimte voor voetganger en fietser. 

Het totaal aantal 
parkeerplekken 
willen we niet 
verlagen, maar 
pleinen in centra 
behoren toe 
aan de mens en 

niet alleen aan de auto. De doorsteek tussen Kerkplein 
en Hermansplein willen we niet opnieuw vullen met een 
zoveelste appartement, maar optimaal benutten om beide 
pleinen meer mogelijkheden te geven. In Kessel biedt de 
bouw van de nieuwe gemeenteschool, samen met de 
site rond het rusthuis en de binnengebieden tussen N13 

en Nieuwstraat eveneens mogelijkheden. Het potentieel 
van de omgeving rond de kerk van Bevel werd al eerder 
aangetoond. 

De lokale economie en ambulante handel moeten 
bij dit alles meer gestimuleerd worden. Rust- en 
ontmoetingsplekken verdienen alle aandacht: netjes en 
voorzien van het nodige straatmeubilair zoals zitbanken, 
vuilnisbakken en picknicktafels.

Rust- en ontmoetings-
plekken verdienen alle 
aandacht: netjes en 
voorzien van het nodige 
straatmeubilair



Mensen naar waarde schatten
Integraal sociaal - Samenwerken met het veld

Nu OCMW en gemeente samen één organisatie vormen, 
biedt dit voor Groen-Open Vld een geweldige kans op het 
toepassen van een integraal sociaal beleid. Dat wil zeggen 
dat binnen alle beleidsdomeinen een sociale reflex aanwezig 
moet zijn. 

Hierdoor willen we mensen meer kansen bieden om op 
zelfstandige wijze voorgoed uit een moeilijke situatie 
te komen. Dat is beter dan steun bieden, zonder lange 
termijnperspectief. Door de budgetten te verhogen 
investeren we in een dorpsgemeenschap die op lange 
termijn sterker wordt! Daar worden we allemaal beter van.

In ons dorp zijn er tal van initiatieven met een sociale 
insteek. Sommige gevormd door vrijwilligers, andere zijn op 

een professionele leest geschoeid. Groen-Open Vld wil veel 
meer samenwerken met deze organisaties. Kruisbestuiving 
mogelijk maken. Concrete voorbeelden zijn het laten 
beheren van achtergebleven fietsen, veelal aan onze 
stations, door Opnieuw & Co. Ook bij thuiscomposteren kan 

de link worden gelegd naar 
kringloopkrachten. 

De schepen van Lokale 
Economie is er ook één 
van Sociale Economie. 
Mensen die dat wensen 

moeten zo lang mogelijk autonoom kunnen leven en 
wonen. Mantelzorg vergemakkelijkt dit en daarom moet de 
gemeente dit extra stimuleren.

De schepen van 
Lokale Economie 
is er ook één van 
Sociale Economie



Wij helpen groeien    
       & genieten
Het sterke onderwijslandschap in onze dorpen willen wij natuurlijk 
behouden. Correct investeren in het gemeentelijk onderwijs en de 
bijhorende schoolgebouwen zoals in Kessel of aan de Klokkenlaan 
is een must. De Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten 
moet voor Groen-Open Vld, nog meer dan nu het geval is, een 
brugfunctie krijgen binnen het vrijetijdsbeleid. Ook moet bekeken 
worden hoe, door samenwerking met andere instellingen, de 
positie van onze Academie kan worden versterkt.

De ploeg van Groen–Open Vld 
staat als geen ander dichtbij de 
jeugd en de gezinnen van ons 
dorp. De gemiddelde leeftijd 
van onze top-10 is 34 jaar. 
Jeugdverenigingen zijn binnen onze lijst vertegenwoordigd. 
Schoolstraten die voor en na schooltijd verboden terrein zijn 
voor auto’s, flexibele kinderopvang en het behouden van ons 
gemeentelijk zwembad mét instructiebad voor de kleinsten: het 
zijn allemaal zekerheden voor ons! Dit laatste moet mits de juiste 
samenwerkingsverbanden te realiseren zijn. 

We durven dromen van een grote sportcampus, om op lange 
termijn vrijetijdsbeleving een zichtbare en centrale plaats te 
geven in onze dorpen en dit voor alle leeftijden. Ook hier staat 
ontmoeten en elkaar versterken voorop. Het aanleggen van een 
Finse piste voor de vele lopers in onze gemeente is een must.

We durven dromen 
van een grote 
sportcampus



  Vlotter 
verplaatsen

Het is al langer duidelijk dat 
mobiliteit voor de kiezer in Bevel, 
Kessel en Nijlen één van de 
belangrijkste breekpunten is. Groen-
Open Vld vindt dat er de afgelopen 
jaren veel tijd verloren gegaan is en 
te weinig vooruitgang is geboekt. 
We gaan dan ook voor een radicaal 
andere aanpak! Wil je net als onze 
ploeg dat mensen meer gaan 
fietsen? Dan ben je bij ons aan het 
juiste adres!

We gaan pas meer fietsen als 
we dat comfortabel en veilig 
kunnen doen. Het aanleggen van 
vrijliggende fietspaden is goed en 
willen we behouden. Maar het mag 
meer, beter en sneller want Nijlen 
loopt achter. Er is geen fietsbeleid. 
Daarom willen we de komende jaren 
aanzienlijk meer budget vrijmaken 

voor fietsinfrastructuur en -beleid. 
Dit budget maken we vrij door 
doordacht onderhoud van onze 
asfaltwegen in te voeren in plaats 
van ‘lukraak’ wegen te voorzien van 
een nieuwe toplaag. 

Met Groen-Open Vld ook geen 
gepraat over trage en stille wegen. 
Wij gaan ze openhouden in plaats 
van ze door een enkeling te laten 
afsluiten. Wij gaan ze onderhouden 
en kenbaar maken zodat iedereen ze 
vlot kan gebruiken. Op korte termijn 
realiseren we autodelen!

We realiseren een snelle, haalbare 
en grondige bijsturing van het 
mobiliteitsplan én we voeren dit de 
komende jaren integraal uit! Daarbij 
zullen we keuzes maken zoals 
enkelrichting of minder parallel 

parkeren, met prioritaire aandacht 
voor de fietsers omdat uiteindelijk 
ook de automobilist dan opnieuw 
in beweging komt. Het is voor onze 
dorpen van levensbelang om ook 
bovenlokaal, rond de E313, N13, het 
openbaar vervoer (NMBS, De Lijn) 
en de Ijzeren Rijn, druk te blijven 
uitoefenen. 

Het kan niet zo zijn dat Nijlen en 
Kessel het slachtoffer worden 
van de kilometerheffing op andere 
gewestwegen. De lasten moeten 
eerlijk verdeeld worden. Sluipverkeer 
bemoeilijken of onmogelijk maken 
staat met stip genoteerd.

We gaan pas meer 
fietsen als we dat 
comfortabel en 
veilig kunnen doen 



Meer beleven
Ons gemeentelijk patrimonium, met de gebouwen maar 
evenzeer de pleinen en groene longen, wordt onderbenut. 
We kunnen beter. Daarnaast beschikken onze dorpen over 
zeer geliefde maar ook verouderde zaaltjes. 

Groen-Open Vld gaat voor het efficiënt en meer gebruiken 
van bestaande infrastructuur. Het kan niet zo zijn dat 
speelpleinen en -plaatsen gesloten worden of moderne 
zalen en lokalen maanden leegstaan terwijl er elders nood 
is aan extra ruimte. Door gericht te investeren kunnen 
we bijkomend zorgen voor een modernere infrastructuur 
die een fijne cultuurbeleving mogelijk maakt. Een 

tentoonstellingruimte is hierbij 
hoogstnoodzakelijk.

Beleven moet voor Groen-Open 
Vld ook meer gespreid worden 
in onze gemeente. 

Deelgemeenten en 
buitengebieden verdienen 

veel meer aandacht en bieden nieuwe mogelijkheden. 
Cultuur en natuur gecombineerd beleven. Dorpen, wijken 
en pleinen doen (her)leven. Voor Groen-Open Vld zijn alle 
inwoners even belangrijk. Alle deelgemeenten evenwaardig. 
Gemeentelijke initiatieven moeten afwisselend in de 
verschillende dorpen doorgaan.

Groen-Open 
Vld gaat voor 
het efficiënt en 
meer gebruiken 
van bestaande 
infrastructuur 

Deelgemeenten 
en buitengebieden 
verdienen veel 
meer aandacht.



Gewoon doen
Met het Beeldkwaliteitsplan en het 
Masterplan Open Ruimten (www.
nijlenmorgen.be) beschikken we over 
straffe en goede plannen. Groen-Open 
Vld wil deze plannen zo volledig en 
realistisch mogelijk uitvoeren. 

Plannen moeten niet onder het stof 
verloren gaan. Plannen zijn meer dan 
een truc om met mooie beloftes naar 

de kiezer te trekken. Ze vormen de 
basis van beleid. Met onze ploeg aan 
het roer zullen gemaakte plannen 
realiteit worden: we gaan het gewoon 
doen.

De politici van Groen-Open Vld gaan 
ook ‘gewoon doen’. Wij willen weg 
van de politiek waarbij schepenen 
of burgemeester nadrukkelijk 
actief ingrijpen in de operationele 
dienstverlening aan burgers. Ons 
gemeentebestuur heeft voldoende 
en competente medewerkers die dat 
beter kunnen. Onze ploeg stapt af van 
de dorpspolitiek uit de jaren negentig 
van de vorige eeuw. Wij ondersteunen 

graag uw evenementen en onze 
verenigingen, maar u maakt ze waar 
en u pakt er mee uit. Daar moeten wij 
geen deel aan hebben.

Wat we tot slot ook gewoon 
gaan doen is uw veiligheid slim 
verhogen, door meer maar correct 
gebruik te maken van camera’s met 
nummerplaatherkenning en ervoor 
te zorgen dat snelheidslimieten 
gerespecteerd worden. Door 
wijkagenten nog nauwer te laten 
samenwerken met buurten. Maar ook 
door slim en correct te investeren in 
duurzame openbare verlichting.

Plannen zijn meer dan 
een truc om met mooie 
beloftes naar de kiezer 
te trekken. Ze vormen 
de basis van beleid



Omdat het   
   anders kan

Globaal genomen is inspraak in onze gemeente 
vaak onbestaande of dermate sturend 
georganiseerd dat echte resultaten uitblijven. 
Zelfs gemeenteraadsleden werden de laatste 
jaren nauwelijks gehoord of betrokken in diverse 
dossiers.

Groen-Open 
Vld gaat dat 
anders doen. 
Nu zoekt u het 
beleid. Wel, wij 
gaan u komen 
zoeken! Zowel 

digitaal als persoonlijk is veel meer betrokkenheid 
van alle inwoners van ons dorp mogelijk. Ook 
van jongeren en kinderen! Ook van eenzamen of 
minder mondige burgers. Ook van partijen, politici 
of burgers die niet voor onze beslissingen of visie 
zijn, maar wel goede alternatieven aandragen. Ook 
van senioren die Groen-Open Vld ook binnen haar 
lijst een prominente plaats geeft!

Wat ook anders kan is hoe we omgaan met 
ons leefmilieu. Sneller werk maken van het 
aansluiten van riolen en het correct afvoeren 
van hemelwater. Meer aandacht schenken 
aan het voorkomen, beboeten en opruimen 
van sluikstorten. Actiever nadenken over 
biodiversiteit. Het beheer van sommige gronden 
in eigendom van de gemeente over laten aan 
natuurverenigingen: een win-winsituatie! 
Ja, dat kan anders.

Sneller werk maken 
van het aansluiten
van riolen en het 
correct afvoeren   
van hemelwater



Kort en krachtig!

Aangename dorpcentra
• Ontmoetingsplaatsen, 

netjes onderhouden en met 
het nodige straatmeubilair.

• Voorrang voor leefruimte 
op onze pleinen, minder 
appartementen.

• Inzetten op lokale detail- en 
ambulante handel.

• Onze centra op mensenmaat 
inrichten.

Iedereen betrekken
• Meer en beter samenwerken 

met het sociaal middenveld.
• Mensen sterker maken, niet 

alleen steunen.
• Schepen voor lokale én 

sociale economie.
• Mantelzorg stimuleren.
• Inspraak beter organiseren.

Groeien en genieten
• Kwaliteitsvol onderwijs in 

onze dorpen aanbieden.  
• Inzetten op een brugfunctie 

voor onze Academie voor 
Beeldende Kunsten.

• Schoolstraten en flexibele 
kinderopvang waarmaken.

• De toekomst van ons 
zwembad verzekeren.

• Een tentoonstellingsruimte 
voorzien.

• Finse piste aanleggen.
• Deelgemeenten evenwaardig 

betrekken bij evenementen.
• Toekomstgericht nadenken 

over een sportcampus.

Meer mobiel
• Een vernieuwd, realistisch en 

uitvoerbaar mobiliteitsplan.
• Veel meer investeren in 

fietsinfrastructuur.
• Écht werk maken van onze 

trage en stille wegen.
• Bovenlokaal ons mannetje 

staan: bij Vlaanderen, De Lijn 
en de NMBS.

En verder ...
• Versnelde investeringen in 

riolering.
• Correct en slim inzetten van 

(snelheids)camera’s.
• Nog meer betrokken 

wijkagenten.
• Meer hedendaagse openbare 

verlichting.
• Aandacht voor  

biodiversiteit.

Groen-Open Vld gaat voor een vooruitstrevend beleid. 
Voor een warme en duurzame gemeente in beweging.

#hetkananders

#gewoondoen



Omdat het 
anders kan.
We gaan het 
gewoon doen!



1  Lien Du Four - 31 jaar - voorzitster Groen  – 

Opvoedster bij begeleidingscentrum Dennenhof

2  Victor De Groof – 23 jaar – voorzitter Open Vld – 

master in het Overheidsmanagement en -beleid

3  Bert Celis – 37 jaar – voorzitter gemeenteraad – 

Business Manager bij TriFinance

4  Nicholas Van der Veken – 26 jaar – docent 

Karel de Grote & AP Hogeschool

5  Filip Gielis – 47 jaar – OCMW-raadslid – 

Maatschappelijk werker bij Monnikenheide

6  Steffi De Vroede – 24 jaar – medewerkster 

boekhoudkantoor

26  René Van Goubergen – 61 jaar – 

gemeenteraadslid voor Open Vld – gewezen 

onderwijzer

27  Ferdi Heylen – 58 jaar – gemeenteraadlid voor 

Groen – Routerekenaar bij Aleris

www.groen-openvld.be
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Onze koptrekkers 
     voor 14 oktober!

v.l.n.r. Filip Gielis, Nicholas Van der 
Veken, René Van Goubergen, Ferdi 
Heylen, Lien Du Four, Steffi De Vroede, 
Bert Celis en Victor De Groof


