
1



3

Inleiding

In het voorjaar van 2017 namen de voorzitters van de jeugdraad het initiatief tijdens het jaarlijkse 
overleg van de adviesraden om samen aan een memorandum te werken in aanloop van de gemeen-
teraadsverkiezingen in oktober 2018.

Enkele adviesraden sprongen mee op de kar, gingen enthousiast aan de slag en raadpleegden hun 
doelgroepen, verenigingen, individuele inwoners, enzovoort. Iedere adviesraad koos zelf voor de 
beste werkwijze om aanbevelingen op te maken voor het toekomstige beleid. 

Het memorandum vormt als het ware een ambitienota voor de toekomst; de toekomst van alle 
inwoners in Kessel, Bevel en Nijlen.
Verschillende uitdagingen en kansen liggen klaar om de komende jaren mee aan de slag te gaan.
Het memorandum wordt in februari 2018 overhandigd aan alle politieke partijen in onze gemeente.
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CULTUUR VERRIJKT ONZE SAMENLEVING

Gemeenten die veel aandacht besteden aan kunst en 
cultuur, zijn aantrekkelijker dan gemeenten waar minder 
te beleven valt. Mensen genieten van cultuur, zowel de 
makers, de liefhebbers als de toevallige passanten.
Als cultuurraad vinden we het belangrijk om te blijven bij-
dragen aan een culturele gemeente. We willen met deze 
aanbevelingen de beleidsmakers inzicht geven in wat voor 
ons, de culturele adviesraad in Nijlen, belangrijk is naar 
een volgende legislatuur toe. 

CULTURELE ACTIVITEITEN BLIJVEN ORGANISEREN VOOR 
IEDEREEN. 

We hebben al een mooi cultureel aanbod in onze gemeen-
te. De socioculturele verenigingen organiseren hun 
kernactiviteiten; commerciële organisatoren, cultuurraad 
en gemeente vullen aan. Als cultuurraad mogen we geens-
zins concurreren met de verenigingen maar we dienen 
aanvullend te werken en in te zetten op grotere pro-
jecten die de verenigingen overstijgen. De opkomst laat 
ook keer op keer zien dat onze inwoners het aanbod wel 
kunnen smaken.

We vragen dan ook aan de toekomstige beleidsmakers 
om de nodige middelen ter beschikking te blijven stellen 
om de vaste projecten te kunnen organiseren. Daarnaast 
hopen we ook dat we 5-jaarlijkse grote gemeenschapsvor-
mende projecten kunnen en mogen blijven organiseren. 
Deze evenementen, zoals ‘De Moord van Nijlen’, ‘De 
Heksen van Nijlen’, ‘Den Grooten Oorlog’ en het geplande 
‘Diamant’! zetten Nijlen steevast op de culturele kaart en 
hebben weerklank tot ver buiten onze gemeentegrenzen. 
Daarnaast zijn het ontmoetingsplaatsen geworden voor 
inwoners en (nieuwe) vrijwilligers die vaak tot blijvende 
vriendschappen of zelfs nieuwe verenigingen leiden. 

Als cultuurraad geloven we ook in het wegwerken van 
drempels. Activiteiten voor onze inwoners moeten betaal-
baar (en waar mogelijk gratis) gehouden worden. Daar-
naast moet men ook alert blijven dat er geen informatie- 
of fysieke drempels worden gecreëerd.

EIGEN ERFGOED BEWAREN EN ONTSLUITEN

Huizen, straten en monumenten met allure en geschiede-
nis maken mensen trots op de eigen buurt of gemeente. 
De waardering voor erfgoed bij het publiek is de afgelopen 
jaren flink gegroeid, wat wij ook op lokaal niveau merken 
tijdens Open Monumentendag of andere erfgoedgerela-
teerde projecten. Het publiek (en dan vooral de eigen 
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inwoners) komt massaal naar deze evenementen. 
Deze activiteiten maken het ook zeer duidelijk dat er heel 
wat waardevolle sites in onze gemeente zijn. We zouden 
de cultuurraad niet zijn, moesten we er niet voor ijveren 
om deze zoveel mogelijk te bewaren en indien gewenst 
te beschermen of een nieuwe bestemming te geven. We 
willen inwoners én beleidsmakers graag blijven sensibilise-
ren over ons waardevolle erfgoed en de ontsluiting ervan.

Met het Masterplan Toerisme en Recreatie werd er een 
ambitieus plan geschreven. Als cultuurraad staan wij 
achter de visie die werd uitgewerkt. Onze gemeente heeft 
heel wat troeven die op dit moment niet op de juiste 
manier uitgespeeld worden. We stellen ons echter vragen 
bij de haalbaarheid van een aantal van de geformuleerde 
doelstellingen. Maar we staan uiteraard op de eerste rij 
om dit plan op een constructieve manier mee te realise-
ren. We stellen graag voor om nu al met kleinere initiatie-
ven stappen te zetten naar het beoogde doel.

BLIJVENDE ONDERSTEUNING NODIG

Het organiseren van projecten kunnen we niet alleen. Het 
cultuurbeleid in onze gemeente draait voor het grootste 
deel op vrijwilligers. Een groot deel van hen is georgani-
seerd in een van de 50 socio-culturele verenigingen maar 
even goed zijn er heel wat individuele kunstenaars die 
hun creativiteit op eigen houtje beleven of onafhankelij-
ke enthousiastelingen die graag hun steentje bijdragen. 
Zij moeten allen zoveel mogelijk gewaardeerd en onder-
steund worden.
Als cultuurraad zijn we erg tevreden met de ondersteu-
ning die het gemeentebestuur biedt, zowel op financieel, 
logistiek als inhoudelijk vlak. We vragen dan ook dat deze 
ondersteuning minimaal kan behouden worden:
- De jaarlijkse subsidies zorgen er mee voor dat de so-
cio-culturele verenigingen kunnen blijven bestaan.
- De gemeentelijke uitleendienst zou nog uitgebreid 
kunnen worden met gemakkelijk hanteerbare tentoonstel-
lingspanelen. We zouden het ook waarderen moest het on-
derhoud van de materialen van kortbij opgevolgd worden.
- De cultuurdienst is sinds 2004 het kloppende hart van 
de gerealiseerde projecten, de vernieuwde cultuurraad en 
de steeds groter wordende poel vrijwilligers. We vinden 
het jammer dat er een stuk van de identiteit verloren 
gaat met het opgaan van ‘dé cultuurdienst’ in de afdeling 
Sociaal en Vrije Tijd. Toch kijken we er naar uit om de 
komende jaren dezelfde positieve samenwerking verder te 
zetten. Om het huidige aanbod én kwaliteit van initiatie-
ven te kunnen garanderen, willen we graag blijven reke-
nen op minimaal de huidige bezetting voor cultuur. 
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INVESTEREN IN INFRASTRUCTUUR VOOR CULTUUR

Onze verenigingen maken nu veelvuldig gebruik van de 
verschillende parochiezalen. De verenigingen hangen 
immers geografisch nog steeds vast aan de eigen parochie 
en hebben daar ook hun eigen publiek. Wij zien hier een 
(financiële) rol weggelegd voor het nieuwe bestuur om 
de parochiezalen te laten herleven en ervoor te zorgen 
dat verenigingen er nog steeds aan democratische prijzen 
terecht kunnen. 
Er is nood aan een of meer grote multifunctionele ruim-
tes en de vraag naar voldoende stockageruimte neemt 
steeds meer toe. Misschien kan er nagedacht worden over 
de toekomst van de Gildenzaal of kan een herbestemming 
van bepaalde parochiekerken in dit verhaal meegenomen 
worden.
Wij vragen ons als cultuurraad ook af wat er moet ge-
beuren met bepaalde gebouwen die eigendom zijn van 
de gemeente maar die in de nabije toekomst hun huidige 
functie verliezen. We kijken dan specifiek naar de be-
schermde pastorie van Nijlen, die een culturele functie 
zou moeten krijgen om zo samen met het sportcentrum en 
het Beekpark uit te groeien tot een vrijetijdssite. Ook de 
vroegere bibliotheek van Bevel zou een culturele bestem-
ming kunnen krijgen. 

Met het verdwijnen van de patio in het oude gemeente-
huis, is ook de enige (betaalbare) ruimte voor tijdelijke 
tentoonstellingen verdwenen. Helaas biedt het nieuwe 
gebouw in zijn gewijzigde vorm geen oplossing. Wij vragen 
dan ook met klem om hier een prioriteit van te maken. 
Toonbeeld en de Week van de Amateurkunsten laten zien 
dat er in onze gemeente heel wat kunstenaars wonen die 
staan te trappelen om hun werk te laten zien aan een 
groot publiek

Aansluitend op dit thema, willen we graag stellen dat met 
het Beekpark een mooie, groene long werd gecreëerd in 
het centrum van Nijlen. Evenementen zoals de Beekpark-
feesten tonen aan dat de  site kan gebruikt worden voor 
gezellige, kleinschalige activiteiten. Om er voor te zorgen 
dat het park meer gebruikt wordt voor dergelijke initiatie-
ven, is er dringend nood aan vaste elektriciteit, sanitaire 
voorzieningen en zou het handig zijn moest er een kiosk 
of vaste tent (of tijdelijk – zomer – shelter) geplaatst wor-

den tijdens een bepaalde periode. 
In de rand, hopen wij dat de groene en knusse sfeer van 
het Beekpark kan doorgetrokken worden naar het Kerk-
plein. Wij zijn alvast vragende partij om in het centrum 
minder (bovengrondse) parking te voorzien, maar meer in 
te zetten op terrasjes, natuur en gezelligheid zodat eigen 
inwoners maar ook toeristen wat langer blijven hangen. 

INZETTEN OP CULTUUREDUCATIE

Vroeg begonnen is half gewonnen. Hoe jonger men aan 
cultuur begint, hoe meer men er later van blijft genieten. 
Cultuureducatie is belangrijk om het culturele vuur aan 
te wakkeren, ook in het reguliere onderwijs. Zowel onze 
Academie voor Beeldende Kunsten als het filiaal van 
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 
zijn een belangrijke troef. Als cultuurraad vinden we het 
belangrijk dat het kunstonderwijs de nodige ondersteuning 
krijgt. Wij kijken er ook naar uit om in de toekomst nog 
meer samen te werken. 

We willen deze gelegenheid ook aangrijpen om beleidsma-
kers te blijven overtuigen van het belang en de maat-
schappelijke meerwaarde van bibliotheken. Want de bib 
is een laagdrempelige plek waar iedereen toegang krijgt 
tot informatie en cultuur. De bibliotheek staat met beide 
voeten in de lokale gemeenschap. We zijn dan ook tevre-
den met de recente investeringen in onze eigen biblio-
theek. De aangename ruimte mag zeker gezien worden! 
De extra uitleenvoorzieningen worden ten zeerste door 
gebruikers gewaardeerd. Ook de vele initiatieven zoals 
filmavonden of Gedichtendag, kunnen we alleen maar 
toejuichen. We betreuren wel dat het geplande aparte 
leescafé, als ontmoetingsplaats, er niet gekomen is.

TOT SLOT

Het is duidelijk dat cultuur meer is dan kunst met een 
“grote K” en zich in alle lagen van onze samenleving ma-
nifesteert, zowel horizontaal als verticaal. We vinden het 
dan ook cruciaal dat er aandacht is voor cultuur binnen de 
verschillende beleidsdomeinen en dienstverlening. Cultuur 
is een positief verhaal dat wij als cultuurraad willen blij-
ven vertellen. Wij doen dit graag SAMEN met de beleid-
smakers, ook in de komende legislatuur.
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JEUGD LOVES NIJLEN! NIJLEN LOVES JEUGD!

Nijlen is al vele jaren een echte jeugdgemeente! Inwo-
ners zijn zeer tevreden over het grote aanbod aan initi-
atieven vanuit de gemeente én het verenigingsleven: de 
verschillende vakantiewerkingen, de jeugdbewegingen, 
activiteiten voor kinderen en jongeren, een gedreven 
jeugdconsulent als aanspreekpunt binnen de gemeente, 
een gemeentelijke jeugdwerking waarbij kwaliteit en 
toegankelijkheid voorop staat, inspraak via kinderraad, 
jeugdraad en allerlei ludieke bevragingen en initiatieven, 
het diverse aanbod aan speelterreinen en groene speel-
ruimte, het inzetten op jeugdinformatie en allerlei losse 
campagnes en initiatieven!

Het jeugdwerk waardeert eveneens de uitgebreide onder-
steuning waarop ze kan terugvallen: subsidies, promotie 
van de werking, uitleen van materialen, een jeugdconsu-
lent als klankbuis voor hun belangen en als luisterend oor, 
de waardering van vrijwilligers en gezamenlijke initia-
tieven en activiteiten onder de vleugels van de Nijlense 
jeugdraad.

LAAT ONS ALS JEUGDRAAD STARTEN MET MEE 
TE GEVEN DAT WE DIT ALLES TEN VOLLE AP-
PRECIËREN EN ER VANZELFSPREKEND VAN UIT 
ZULLEN GAAN DAT DIT DE KOMENDE JAREN OP 
DEZELFDE WEG DOOR MAG GAAN!

Het is dan ook erg belangrijk dat er binnen de gemeen-
telijke structuur voldoende aandacht blijft voor jeugd en 
jeugdwerk, en de ondersteuning hiervan. Het wegvallen 
van de jeugddienst als aparte entiteit binnen de gemeen-
telijke organisatie vinden we jammer. We zien een jeugd-
dienst als uithangbord, als plekje waar kinderen en jonge-
ren terecht kunnen, als een gemeentelijke dienst speciaal 
op maat voor hen. Desondanks een warme oproep… laten 
we volgende legislatuur alle schepenen de focus op jeugd 
mee geven want elk project, elk initiatief, elk dossier kan 
er alleen maar goed bij varen met de blik van kinderen 
en jongeren er mee op gericht. Laten we volop voor een 
breed jeugdbeleid gaan in het strategisch meerjarenplan 
want jeugdbeleid gaat over alle domeinen heen!

LANDELIJK EN GROEN KARAKTER VOOROP, IN 
EEN VEILIGE OMGEVING!

Sinds 2013 werkten we jaarlijks één of meerdere in-
spraakinitiatieven uit waarbij zowel kinderen als jongeren 
mee hun zegje mochten doen. Al deze resultaten tonen 
eveneens aan dat onze jeugd graag in Kessel, Bevel en 

Nijlen woont en er zich thuis voelt.

De helft van de Nijlense bevraagde jongeren hoopt hun 
toekomstig leven ook in onze gemeente door te brengen 
en rekent hiervoor op de toekomstige politici om er voor 
te zorgen dat Nijlen het groene landelijke karakter ten 
volle kan bewaren. De vrees voor verdere verstedelijking 
en een onhoudbare verkeersleefbaarheid is immers reëel. 
Hoog tijd om verder in te zetten op autodelen, extra 
openbaar vervoer, laadpalen voor elektrische auto’s/
fietsen op meerdere plaatsen in onze gemeente en een 
oplossing van de NMBS voor de talloze ‘treininfarcten’ die 
onze gemeente moet ondergaan. 

Betaalbaar wonen is belangrijk voor jonge gezinnen. Nij-
len is de ideale woon- en leefgemeente met een aanbod 
aan winkels, zwembad en sportinfrastructuur, scholen in 
het centrum, bibliotheek en academie vlakbij, jeugdhuis 
in eigen dorp, opstapplaatsen voor trein en bus. Eén voor 
één troeven die we als gemeente moeten koesteren.

Het centrum van Nijlen (maar ook dat van Kessel) kreunt 
onder de verkeersdrukte. Samen met andere overheden 
dient hier naar oplossingen gezocht te worden. Tevens 
opteren we als jeugdraad voor meer ondergrondse par-
kings en meer groen midden in het centrum… laat ons 
werk maken van een gezelliger kerkplein met ruimte voor 
evenementen en ontmoeting tussen inwoners.

Fietsveiligheid moet primeren! Tijd om de komende jaren 
verder te investeren in meer afgescheiden fietspaden op 
grote doorsteken, aan de scholen, aan jeugdlokalen en in 
de dorpskernen. De grote invalswegen werden aangepakt 
of staan op de planning… nu is de rest aan de beurt!

SPELEN TOPPRIORITEIT!

Kinderen moeten spelen. Kinderen moeten buiten kunnen 
spelen. Laten we dat nog vaker stimuleren en waar nodig 
faciliteren. Het groene karakter van onze gemeente in de 
verf zetten met voldoende open ruimte voor jong en oud: 
speelterreinen, speelbossen, parken, open grasvelden 
maar even goed kleinere speelplekjes midden in het dorp.
Als Goe Gespeeld -gemeente werd er al hard ingezet op 
nieuwe en leuke speelplekjes… op dat elan mag er verder 
worden gegaan en zelfs nog een stapje verder… ook in 
het centrum, in schoolomgevingen en op speelplaatsen, 
aan jeugdlokalen; voldoende speel- en rondhangruimte 
is belangrijk voor kinderen en jongeren, eveneens bin-
nen een verkeersveilige omgeving. Kinderen en jongeren 
maken deel uit van het straatbeeld en de interactie met 
de buurt, en samen zorgen we voor een draagvlak voor 

JEUGDRAAD
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ruimte voor jeugd. Een mooie erkenning want jeugd maakt 
deel uit van de buurt, van de samenleving.

Specifiek voor het Beekpark opteren we voor extra skate-
aanbod en kan spelen in de natuur nog meer worden gesti-
muleerd (zonder speeltoestellen want die staan vlakbij in 
de Tibourschrans) maar wel met natuurlijke materialen en 
de fantasie van kinderen.

Vernieuwing deel van de oude infrastructuur site Klokken-
laan?
Zowel de Goezo! -school, de kinderopvang Dolfijn als 
Speelplein Boemerang worden beter van een nieuw mul-
tifunctioneel gebouw: in de zomer voorbehouden voor de 
vakantiewerkingen en onder het schooljaar een gedeeld 
gebruik door kinderopvang en school. Het lijkt de anima-
torenploeg van Speelplein Boemerang de perfecte mix. 
Bovendien zouden we, met een gedeeld gebruik van mate-
riaal met opslagruimte in de Klokkenlaan, er voor zorgen 
dat kinderen hier bijna 365 dagen lang volop kunnen 
spelen, zich ontplooien en genieten van het kind zijn! Goe 
Gespeeld? Wees maar zeker!

JONGEREN ONTMOETEN, JONGEREN GENIETEN, 
JONGEREN FEESTEN, JONGEREN VERTOEVEN 
GRAAG IN NIJLEN.

In het centrum van Nijlen vervult de nieuwe bibliotheek 
voor sommige jongeren na schooltijd al een gezellig 
ontmoetingsplekje. Toch blijft er nood aan een ontmoe-
tingsplaats waar jongeren kunnen vertoeven, ook op 
andere momenten dan de openingsuren van het jeugdhuis 
of gemeentehuis, waar ook in het weekend al eens info 
verkregen kan worden of gewoon even binnen springen 
kan, face-to-face; voor kotstudenten niet altijd evident 
momenteel.

We zien de komende jaren ook een grote rol weggelegd 
voor de gemeente om te participeren in de verschillen-

de parochiezalen. Zalen die het verenigingsleven doen 
draaien, die onze gemeente doen bruisen, waar gelachen 
en gefeest kan worden en al eens ruimte is voor een traan 
of ernstig verhaal.
We geloven dat met hulp van het lokaal bestuur een aan-
tal van deze zalen in orde gebracht kunnen worden zodat 
hier opnieuw kleinere fuiven kunnen plaatsvinden, in 
verschillende delen van onze gemeente, tegen betaalbare 
tarieven voor de eigen verenigingen. Daarnaast blijven 
tentfuiven voor het jeugdwerk een must en spelen vereni-
gingen en gemeente hierin een belangrijke rol om het no-
dige draagvlak in respect met de buurt te blijven creëren.

Investeringen in de uitleen van materialen voor 
alle initiatieven van verenigingen en organisaties 
blijven broodnodig. Misschien kan de uitleendienst de 
komende jaren nog wat verder uitgebreid worden met 
feestmaterialen die nu nog extra bij gehuurd moeten 
worden (bijvoorbeeld extra herashekken en vloerplaten). 
Sommige jeugdbewegingen dromen eveneens van een 
grote fuiftent.

We vinden het belangrijk dat er regelmatig grotere eve-
nementen in onze gemeente plaatsvinden en iets nieuws 
of iets extra’s, daar zeggen we geen neen tegen. Wel lijkt 
het ons belangrijk dat privé- of commerciële initiatieven 
en het verenigingsleven hierin ten volle samenwerken on-
der een goedkeurend oog van het lokaal bestuur die hier 
en daar het nodige duwtje in de rug geeft.

GAAN WE ER SAMEN VOOR?

Een gemeente die kinderen, jongeren en hun organisaties 
hoog in het vaandel draagt, is een gemeente die actief 
aan de slag gaat met de suggesties die we in dit memoran-
dum aanreiken. En dit vooral doet samen met de kinde-
ren, jongeren en het jeugdwerk van onze gemeente. Want 
de enige echte experten in kinderen en jongeren… zijn 
kinderen en jongeren zelf!
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NATUUR EN BIODIVERSITEIT

De milieuraad vraagt aandacht voor biodiversiteit bij (her)
aanleg van fietspaden en trage wegen. Het is belangrijk 
groene stroken te voorzien en deze divers aan te planten.

De milieuraad vraagt aan de gemeente om enkel autochto-
ne soorten aan te planten.

De milieuraad benadrukt het belang van de bestrijding van 
exoten. Hierbij moet samengewerkt worden op interge-
meentelijk niveau. 

De milieuraad vraagt om de financiële ondersteuning van 
natuurverenigingen te herbekijken. Zo wordt er bijvoor-
beeld gevraagd om de belasting op 2de verblijven kwijt 
te schelden als het perceel wordt omgevormd tot natuur-
gebied. Ook de bosrandenactie zou extra ondersteund 
kunnen worden door de gemeente. 

De milieuraad benadrukt het belang om de haagplantactie 
te blijven ondersteunen. 

KLIMAAT, ENERGIE EN MOBILITEIT

De milieuraad vraagt om de trage wegen niet alleen te 
inventariseren maar ook een volgende stap te zetten door 
trage wegen effectief op te waarderen.

Bij de aanleg van fietspaden langs de invalswegen bena-
drukt de milieuraad het belang van samenwerking met de 
buurgemeenten. 

De milieuraad vraagt een beter onderhoud van wegen en 
fietspaden.

De milieuraad vraagt maatregelen om sluipverkeer te-
gen te gaan. Zo is het aangewezen om straten in kaart 
te brengen waar geen doorgaand verkeer is toegestaan. 
Hierbij dient een gedegen handhavingsbeleid uitgewerkt 
te worden. 

De milieuraad vraagt maatregelen om bussen en vrachtwa-
gens te weren op kleine wegen. Dit is onveilig en doet de 
onderhoudskosten van de wegen fel stijgen. 

WATER EN AFVAL

De milieuraad stelt vast dat 20% van de huizen nog niet 
is aangesloten op het rioleringsstelsel. Deze 20% dient zo 
snel mogelijk te worden aangesloten. 

De milieuraad adviseert om het rioleringsbeleid te dele-
geren naar Pidpa. Pidpa kan integraler te werk gaan en 
beschikt over meer expertise.
De milieuraad vraagt om een hemelwaterplan op gemeen-
telijk niveau op te maken. 

De milieuraad vraagt om, op vlak van afvalbeleid, binnen 
en tussen intercommunales beter samen te werken. Er 
wordt gevraagd om tarieven te uniformiseren. 

De milieuraad vraagt om bepaalde tarieven (vb: asbestaf-
val) te verlagen. 

De milieuraad vraagt om initiatieven op te zetten om her-
gebruik van goederen te stimuleren. 

De milieuraad vraagt voor natuurverenigingen een tus-
senkomst in de kosten voor bouw- en sloopafval. Dit kan 
bijvoorbeeld door het leveren van containers of door een 
deel van de kosten over te nemen met betrekking tot rest-
fracties die niet in een afvalcontainer terecht kunnen. 

De milieuraad stelt vast dat de zwerfvuilproblematiek 
toeneemt. Op de bestrijding hiervan dient prioritair te 
worden ingezet. 

De milieuraad vraagt om een groepsaankoop kippen te 
organiseren. Dit kan resulteren in een reductie van groen-
te-, fruit-, en tuinafval. 

MILIEURAAD
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SENIORENRAAD
PUBLIEKE RUIMTE EN GEBOUWEN 

De publieke ruimte en gebouwen zijn belangrijke schakels 
van een gemeente. Ze bepalen in hoge mate de persoon-
lijke mobiliteit, zelfstandigheid en sociale participatie van 
haar inwoners. 

GROENE RUIMTE IN NIJLEN

De open ruimte en de rand van Nijlen, Kessel en Bevel 
kleurt mooi groen. Het is belangrijk om dit groen door 
te trekken naar de gemeentekernen. Denk maar aan het 
Beekpark in hartje Nijlen: dit is een goed voorbeeld hoe 
groen in de kern kan worden aangebracht, het tegenover-
gestelde van het grijze kerkplein. 

Om hierop in te spelen moet de gemeente bij de ont-
wikkelingsfase van een gebied steeds de kans grijpen om 
meer groen in de kernen aan te brengen. Dit kan meteen 
gerealiseerd worden bij de ontwikkeling van de Kapelle-
baan.

OP STAP IN NIJLEN 

De seniorenraad is het eens dat er in Nijlen enkele knel-
punten aanwezig zijn die de kans op verhoogde zelfstan-
digheid in de weg staan. Zo is de trap aan het politiekan-
toor moeilijk toegankelijk voor minder mobiele mensen. 
Verder is de inkom van het gemeentehuis te glad bij 
nat weer en zijn de verbindingen van de bushaltes aan 
rusthuizen niet optimaal. Daarnaast is van een voetpad 
richting het spoor aan Albert Heyn een onderzoek waardig. 
Deze veranderingen zou de nabije zelfstandigheid van heel 
wat senioren kunnen verbeteren. 

Tot slot is de toename van openbare toiletten interessant 
voor de gemeente. De seniorenraad geeft het advies om 
meer in te zetten op plaspunten. Toerist zijn in eigen 
gemeente wordt op die manier interessanter en aantrek-
kelijker. Een duidelijke win-winsituatie.

MOBILITEIT 

NIJLEN ERKENT DE RELEVANTIE VAN OPENBAAR VER-
VOER EN ALTERNATIEVE VERVOERSMIDDELEN

Toegankelijk openbaar vervoer garandeert de basismobili-
teit voor iedereen, maar is zeker belangrijk voor de oude-
ren in onze lokale samenleving. De reizigersinfo draagt bij 
aan de realisatie van deze basismobiliteit en dient dan ook 
gecomplimenteerd te worden. Om de basismobiliteit nog 
meer te waarborgen is het belangrijk om in te zetten op 

de bereikbaarheid en beschikbaarheid van het openbaar 
vervoer en dient er meer aandacht besteed te worden aan 
alternatieve vervoersmiddelen.

Concreet houdt dit in dat de gemeente moet inzetten 
op onder andere een betere busverbinding voor Bevel en 
meer opstappunten zodat de afstand hiernaar kleiner en 
daardoor toegankelijker wordt voor minder mobielen. 
Verder is het aangeraden meer rekening te houden met de 
hoge opstappen bij oude lijnbussen en moet er steeds aan-
dacht uitgaan naar de alertheid van de buschauffeurs. 
Tot slot concludeert de seniorenraad dat evaluatie en 
bijsturing noodzakelijk zijn betreffende de toegankelijk-
heid van de belbus en de Minder Mobielen Centrale. 

VEILIG DE WEG OP 

Hellende voetpaden, losliggende tegels of andere obsta-
kels maken het moeilijker om in je straat of buurt rond 
te lopen. Als gemeente zijn er goede initiatieven geno-
men, waaronder de nieuwe doorsteek aan het August 
Hermansplein. Om deze positieve noot te behouden is het 
belangrijk om verbeteringen aan te brengen in het kader 
van wegen en verkeer. Hierover geeft de seniorenraad een 
advies gesteund op eigen ervaringen.

Enerzijds moet er gekeken worden naar realiseerbare 
praktische veranderingen:

- meer inzetten op rustmomenten zodat afstanden mak-
kelijker overbrugbaar worden: plaatsen van rustbanken op 
het kerkplein en aan de binnenwegen
- kruispunt in de Nonnenstraat evalueren op veiligheid
- meer parking

Anderzijds is het relevant om aandacht te blijven beste-
den aan de reeds goede zaken, waaronder de afscheiding 
tussen weg en fietspad. Verder is het belangrijk om de 
leesbaarheid van de verkeersborden te verzekeren (er mag 
geen plantgroei over groeien).

WONEN 

Een degelijke huisvesting, die voldoet aan persoonlijke no-
den, laat ouderen toe om op een comfortabele en veilige 
manier ouder te worden in hun buurt. 

VOOR IEDERE SENIOR EEN WOONST OP MAAT?

Er is momenteel nog weinig variatie aan woonvormen 
binnen de gemeente. De groepswoningen van Zonnige 
Kempen staan nog in de startschoenen net zoals het zorg-
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wonen. Deze initiatieven worden toegejuicht en mogen 
zeker toenemen. 

RESPECT EN SOCIALE INCLUSIE 

INCLUSIEF NIJLEN
Omwille van diverse factoren is het voor personen met 
dementie en hun familie en mantelzorgers soms moeilijk 
om geïntegreerd te blijven in de eigen vertrouwde omge-
ving, maar toch slaagt Nijlen erin om de deelname aan het 
sociale leven (van zowel de persoon met dementie als de 
mantelzorger en het bredere netwerk) mogelijk te maken. 
Om die reden is het belangrijk dat er voortdurend wordt 
ingezet op de reeds bestaande praatgroepen en -avonden 
alsook op de samenwerking met de Alzheimer Liga.

Volgend goed aspect in de gemeente betreft de aandacht 
die uitgaat naar de vereenzaming bij ouderen. Eenzaam-
heid is vaak een complex gegeven waardoor initiatief 
vanuit meerdere actoren belangrijk is (verenigingen, 
gemeente, enzovoort). 
Het engagement is aanwezig in onze lokale omgeving. Om 
dit engagement te vertalen naar degelijke praktijken mag 
het belang van de financiële kwestie niet geminimaliseerd 
worden. Kortom adviseert de seniorenraad aan het nieuwe 
legislatuur om subsidies te garanderen, aangezien deze 
financiële bijdragen een onmisbare noodzaak vormen om 
vereenzaming weg te werken en/of de kans hiertoe te 
verkleinen en zo het inclusieverhaal te versterken. 

NIJLEN BEVRAAGT DE SENIOR ACTIEF NAAR HUN WEN-
SEN EN BEHOEFTEN

Onlangs heeft het ‘B-close project’ plaatsgevonden. Het 
‘B-close project’ bevroeg, via enquête, actief de inwo-
ners van de gemeente. Dit project had als doel specifieke 
hulpvragen te ontdekken. Dit project is zeer goed ontvan-
gen door de senioren. Toch beschouwen zij dit project als 
een gemiste kans aangezien ze nooit specifieke feedback 
hebben gekregen over de resultaten. De senioren vinden 
het tijd om deze gemiste kans opnieuw met beide handen 
te grijpen en het belang in te zien van een regelmatig 
behoeftenonderzoek waarbij concrete resultaten worden 
meegedeeld. 

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE EN TEWERK-
STELLING 

NIJLEN DICHT DE DIGITALE KLOOF

De seniorenraad moedigt de toegankelijkheid van de bib 
(mogelijkheid tot PC-gebruik) en alle voorgaande initia-
tieven, omtrent PC- en internetgebruik, enorm aan. De 
meerwaarde wordt erkend en meer initiatieven hierrond 
zijn zeer welkom!

VRIJWILLIGERSWERK IS HET MOOISTE WERK

In een gemeente zijn vrijwilligers heel belangrijke acto-
ren. In onze gemeente is het vrijwilligerswerk echter niet 
wijdverspreid en is een toename van vrijwilligers wense-
lijk. Vandaar het advies om als beleidsmakers proactief in 
te zetten op de sensibilisatie van burgers zodat zij maat-
schappelijk engagement opnemen en het vrijwilligerswerk 
mee uitdragen binnen de eigen gemeente.

COMMUNICATIE EN INFORMATIE 

INFORMATIE IS GELIJK AAN VERHOOGDE PARTICIPATIE OP 
ALLE LEVENSDOMEINEN

Het huidige vrijetijdsaanbod, betreffende de senior, is 
betaalbaar en gevarieerd. Iedereen is welkom en ontmoe-
ting tussen senioren wordt voldoende gestimuleerd. Om 
participatie alsnog te verhogen kan men de samenhang 
tussen participatie en informatie niet ontkennen. Duide-
lijke communicatie over het aanbod moedigt participatie 
aan. Momenteel verkrijgt de Nijlense senior de meeste 
informatie via de bib. De seniorenraad vindt het belangrijk 
dat het bestuur proactief opzoek gaat naar meer, andere 
en/of innovatieve informatiekanalen. Er kan onder andere 
gedacht worden aan een update van de seniorengids.

Niet enkel informatie op vlak van sociaal-culturele activi-
teiten is belangrijk, maar ook op vlak van andere levens-
domeinen zoals gezondheid. Vanuit de seniorenraad kwam 
de kanttekening dat Nijlen te beperkt inzet op informatie-
overdracht betreffende gezondheid. Een belangrijke ad-
vies, aangezien gezondheidszorg vaak niet weg te denken 
is uit het dagdagelijks leven van veel senioren. 

Tot slot is een betere informatieverschaffing inzake ‘wo-
nen’ een must. Het effectieve dienstenaanbod binnen de 
gemeente voldoet aan de verwachtingen, maar meer in-
formatie is wenselijk zodat burgers meer ‘feeling’ krijgen 
met het aanbod. Ook hier kan de gemeentekroniek een 
belangrijke rol in spelen. 

SAMENVATTING

Het voorgaande deel van het memorandum geeft heel wat 
inspiratie om van Nijlen effectief een leeftijdsvriendelij-
ke gemeente te maken. Zo moet er onder meer ingezet 
worden op meer groen en de optimalisatie inzake de toe-
gankelijkheid van openbare gebouwen waarbij niet enkel 
gekeken wordt naar de gemiddelde burger, maar waar ook 
oog is voor de minder mobiele inwoner. 

Daarnaast is het van groot belang dat alle diensten veilig 
bereikbaar zijn voor iedereen, ongeacht fysieke en/of 

andere beperkingen. Goede busverbindingen en de toe-
gankelijkheid van alternatieve vervoersmiddelen kunnen 
bijdragen aan de bereikbaarheid. Anderzijds mag de 
veiligheid niet aan belang inboeten, hieronder verstaat de 
seniorenraad zowel de veiligheid van de zwakke weg-
gebruiker als de veiligheid van de autobestuurder (denk 
maar aan een veilig fietspad en wegdek).

Een ander belangrijk levensdomein waarop nieuwe ont-
wikkelingen welkom zijn betreft wonen. Wonen op maat 
en alternatieve woonvormen, naargelang eigen wensen en 
behoeften, betekent voor iedereen (jong of oud, mobiel 
of minder mobiel, …) een verbetering van de eigen levens-
kwaliteit. 

Op aanraden van de seniorenraad werkt een regelmatig 
behoeftenonderzoek mee aan de rechtstreekse verbete-
ring van de individuele levenskwaliteit aangezien zo spe-
cifieke wensen en behoeften worden belicht. Een direct 
gevolg is een inclusiever Nijlen waar diverse (maatschap-
pelijk kwetsbare) groepen en individuen meer kansen 
krijgen zichzelf te ontplooien op alle levensdomeinen. 

In de context van de Nijlense senior is er behoefte naar 
het verkleinen en/of dichten van de digitale kloof. Zo 
wordt de senior gestimuleerd en versterkt in de zelfstan-
digheid en participatie aan het maatschappelijke leven. 
Een andere belangrijke factor in het kader van verhoog-
de participatie aan het maatschappelijk leven en het 
gebruik van openbare diensten is informatie. Hierom is 
het relevant dat het bestuur proactief opzoek gaat naar 
meer, andere en/of innovatieve informatiekanalen met 
als concreet doel de uitbreiding van het vrijwilligerswerk, 
verhoogde vrijetijdsparticipatie, een betere levenskwali-
teit en meer gebruik van diensten.

Tot slot is het tijd voor actie: het is aan de toekomstige 
beleidsmakers om zich achter dit positief beleidsadvies te 
verenigen en om de handen in elkaar te slaan om op die 
manier een leeftijdsvriendelijk Nijlen te realiseren! 
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SPORTRAAD
HOE KWAM DE AMBITIENOTA SPORTRAAD TOT 
STAND?

De sportraad organiseerde samen met de afdeling sociaal 
& vrijetijd een sportcafé voor alle sportclubs actief in de 
gemeente Nijlen. De sportclubs reikten tijdens het sport-
café in groep bouwstenen aan rond 3 belangrijke thema’s 
voor sportclubs: sportclubondersteuning, de promotie van 
sportclubs en de werking van de sportraad. De sportclubs 
kregen de ruimte om te discussiëren, elkaar aan te vullen 
en de bouwstenen aan te reiken. Op basis van de bouw-
stenen, de resultaten, van het sportcafé is de ambitienota 
tot stand gekomen.

HOE WIL DE SPORTRAAD DE GEMEENTE NIJLEN 
IN BEWEGING ZETTEN?

De sportraad reikt enkele concrete bouwstenen aan voor 
een sterk sportbeleid. Stuk voor stuk sluiten de bouw-
stenen aan bij de noden, behoeften en dagelijkse wer-
king van de verscheidene sportclubs die Nijlen rijk is. De 
aangereikte bouwstenen vormen volgens de sportraad de 
basis voor sportclubs om hun werking in Nijlen te kunnen 
behouden, te professionaliseren en uit te breiden. De 
bouwstenen zijn zo ruim mogelijk geformuleerd om samen 
met de gemeente de bouwstenen op maat in te vullen. 
Door samen met de gemeente de bouwstenen in te vullen 
wil de sportraad de gemeente ervan overtuigen dat sport 
een centrale plaats binnen het integraal Nijlens beleid 
moet krijgen. Sport is een prachtig middel om vrije tijd, 
welzijn, gezondheid, ruimte en vele andere beleidsdomei-
nen met elkaar te verbinden voor een sterk maatschappe-
lijk sociaal beleid.

SPORTINFRASTRUCTUUR & SPORTIEVE RUIMTE

Bouwsteen 1: goed beheer, met een accent op onder-
houd & renovatie/nieuwbouw

Goed beheer: de sportinfrastructuur is een dienstverle-
ning naar de inwoners (sportclubs, losse gebruikers, scho-
len, …) toe. De gemeente doet dit best via een modern, 
eenvoudig en duidelijk organisatiemodel (onderhoud en 
personeel) gecombineerd met de nodige online functiona-
liteiten (reservatie en communicatie) voor alle gemeente-
lijke (sport)infrastructuur. 

Onderhoud & renovatie/nieuwbouw: de sportraad beseft 
dat de (sport)infrastructuur weegt op het gemeentelijk 
budget. Sportinfrastructuur blijft echter onlosmakelijk 
verbonden met sport, bewegen en recreatief sport en 

spel. De huidige grote sportinfrastructuren dateren van 
1977 en 1995. Grote onderhoudswerken en renovatie/
nieuwbouw dringen zich op. Samen met de sportraad en 
de sportclubs moet de gemeente hier de nodige visie ont-
wikkelen en budgetten vrij voor maken op korte, middel-
lange en lange termijn.

Bouwsteen 2: nieuwe opportuniteiten voor eigentijdse 
sportinfrastructuur

De sportraad is er zich van bewust dat een zwembad 
voor een gemeente als Nijlen binnen de huidige context 
niet eenvoudig is. De sportraad dringt er daarom bij de 
gemeentelijke beleidsmakers op aan om bovenlokaal te 
werken en de nodige samenwerkingsverbanden aan te 
gaan. Op die manier kunnen alle inwoners nog tegen een 
aanvaardbaar tarief, in kwalitatieve omstandigheden leren 
zwemmen, hun sport beoefenen in een sportclub en recre-
eren in een aangename zwembadomgeving. De gemeente 
moet, zoals hierboven ook al aangegeven, de beleidsregie 
van sportinfrastructuur stevig in handen nemen.

Bouwsteen 3: ondersteuning sportinfrastructuur van 
sportclubs (verenigingen)

De sportraad wil via deze weg de gemeente attent maken 
op het belang van een toegankelijke (financieel en struc-
tureel) vrijetijdssector. Een eigen (sport)infrastructuur 
zet de werking (financieel en organisatorisch) voor een 
sportclub zwaar onder druk. De sportclubs (verenigingen) 
vragen om financiële en investeringsmogelijkheden. De 
sportraad breekt een lans voor een visie op het gehele 
patrimonium aan vrijetijdsinfrastructuur. De sportraad wil 
hierbij wel benadrukken dat elk beleidsdomein een spe-
cifieke aanpak vergt en de infrastructuur op maat (draag-
kracht en behoeften) moet blijven van de verenigingen.

Bouwsteen 4: open ruimte voor sport

Open ruimte: de open ruimte (bossen, trage wegen, 
loopomlopen, …) zijn een belangrijk aspect om Nijlenaars 
aan het bewegen en sporten te krijgen en te houden. De 
combinatie van sport en recreatie moet de nodige aan-
dacht krijgen samen met veilige, actieve verplaatsingen 
binnen de gemeente Nijlen. 

Ruimte voor sport: de gemeente moet sport verbinden 
met andere beleidsdomeinen via een doordacht ruimtelijk 
beleid. De sportraad stuurt aan op het invullen van de be-
schikbare mogelijkheden in functie van de open ruimte en 
het open stellen van infrastructuur voor sportbeoefening. 
Ruimte en infrastructuur delen zorgt voor win-win, maar 
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ook herbestemming of tijdelijke invulling tot beweeg-
vriendelijke ruimte zorgt voor een promotie van sport en 
sportclubs.

BREDE SPORTCLUBONDERSTEUNING

Bouwsteen 5: een eenvoudige en doordachte adminis-
tratie en communicatie

Eenvoudig en doordachte administratie: sportclubs 
kampen met een beperkt aantal vrijwilligers. De vrijwilli-
gers dragen ook nog eens vele petjes (van penningmeester 
tot materiaalverantwoordelijke). De sportraad stuurt aan 
op een gestroomlijnde, eenvoudig toegankelijke adminis-
tratie met digitale functionaliteiten die modern en up to 
date worden gehouden. 

Communicatie: duidelijke en heldere communicatie van 
de gemeentelijke organisatie naar de sportclubs toe. De 
communicatie focust zich op “wie doet wat”, met andere 
woorden waar kunnen sportclubs aankloppen voor onder-
steuning. De gemeente moet blijvend aandacht besteden 
om de drempels tot ondersteuning te vragen en te krijgen 
zo laag mogelijk te houden. 

Bouwsteen 6: vraaggericht en op maat

Vraaggericht: de vrijetijdssector zorgt voor sociale sa-
menhang en verbind. Om deze maatschappelijke rol op 
te nemen, wil de sportraad de gemeente vragen om alle 
ondersteuning af te stemmen op de vragen van de vrije-
tijdssector, zoals gerichte ondersteuning voor evenemen-
ten en organisaties.

Op maat: het afschaffen van decretale verplichting rond 
subsidiëring, geeft de gemeente de kans om samen met de 
sportraad eenvoudige en doordachte subsidiereglementen 
te maken op maat van de noden van de sportclubs.

Bouwsteen 7: promotie van sport als verbinding binnen 
een integraal lokaal beleid

Promotie van sport: bewegen en sport(clubs) hebben een 
onmiskenbaar maatschappelijk kapitaal en zorgen voor 
een gezonde en sociaal actieve bevolking. Goede en dui-
delijke communicatie over sport en het sportaanbod via 
een brede en gerichte communicatiematrix is van cruciaal 
belang om alle doelgroepen te bereiken.

Sport als verbinding binnen een integraal lokaal beleid: 
de sportclubs kunnen het gemeentelijk beleid ondersteu-
nen om alle maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. 
Door middel van de juiste ondersteuning en impulsen, kan 
sport samen met volledige vrijetijdssector een aanbod 
bieden voor alle Nijlenaars met aandacht voor de specifie-
ke noden doelgroepen en situaties.

CO-CREATIE & SPORTBELEIDSKRACHT

Bouwsteen 8: co-creatie als eigentijdse participatie in 
sportbeleid

Het traditioneel adviesorgaan sportraad werkt niet 
meer, de sportclubs moeten meer als partner worden 
beschouwd. Deze uitdaging vraagt om open inspraakstruc-
turen -en vormen gericht op thema’s en projecten. Het 
diversifiëren naar type en vorm van inspraak zorgt voor 
het optimaal benutten van expertise van de sportclubs en 
de creatie van draagvlak voor het gekozen beleid.

Bouwsteen 9: sportbeleidskracht

Inspraak door co-creatie leidt tot een beter sportbeleid/
beleidsregie. Een goede beleidsregie op vlak van sport 
vraagt om specifieke kennis in functie van verenigings-
ondersteuning, maar ook infrastructuurbeheer en sport-
promotie, m.a.w. sportbeleidskracht door professionele 
(gekwalificeerde) ondersteuning van de gemeentelijke 
werknemers. Sportbeleidskracht zorgt dat de sportraad en 
de sportclubs de kans krijgen om sport te verbinden met 
alle beleidsdomeinen en dus alle Nijlenaars.

Deze uitgave is een initiatief van de Nijlense adviesraden - uitgave februari 2018.
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