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Natuurgebied Walenhoek krijgt  
verdiende promotie
Om het groene pareltje aan onze Rupel, het natuurgebied Walenhoek, de 
verdiende promotie te bieden en om natuureducatie te stimuleren, verleent 
de gemeente Niel aan Natuurpunt het gebruiksrecht van de benedenver-
dieping van de voormalige paardenstal van Steenbakkerij de Neef-Landuyt 
langsheen de Boomsestraat.

Natuurpunt zal, in overleg en samenwerking 
met het gemeentebestuur, jaarlijks minimaal 
zes workshops en/of informatiemomenten 
organiseren rond de thema’s milieu, klimaat, 
natuur en duurzaamheid. 

Breed doelpubliek
Die activiteiten moeten kaderen in het 
huidige of toekomstige milieubeleid van 
de gemeente. Ze zijn gericht op een breed 
doelpubliek en dienen opengesteld te worden 

voor alle geïnteresseerden. Een aantal van de 
activiteiten zullen georganiseerd worden in 
samenwerking met de Nielse scholen. In de 
toekomst zullen er via Toerisme Rupelstreek 
ook wandelingen georganiseerd kunnen wor-
den om het gebied beter te leren kennen.

“Door de samenwerking kan er heel wat gere-
aliseerd worden”, zegt schepen van Toerisme 
Tom Caluwaerts. “Dat zie je vooral aan alle 
lachende gezichten.”

Een gelukkig  
nieuwjaar!

Beste Nielenaren

Zo, we hebben 2017 weer achter 
ons gelaten en beginnen met volle 
moed aan 2018.

De tijd vliegt en we hebben in 2017 
alweer een jaar achter de rug met 
leuke en minder leuke veranderin-
gen in onze gemeente. We blijven 
streven naar een mooie en veiligere 
gemeente.

Dat gaat niet altijd vanzelf, maar 
we doen er alles aan om tijdens de 
werken en veranderingen de hinder 
in het straatbeeld te beperken. Onze 
excuses en dank voor het begrip.

Om 2018 dan ook goed te starten, 
nodigen we ieder van jullie uit voor 
onze nieuwjaarsreceptie op 21 
januari om 12 uur in Cristal Palace, 
Antwerpsestraat 40. Je kan er een 
hapje en drankje nuttigen. Boven-
dien kan je kennis maken met onze 
bestuursleden en mandatarissen 
… en verwelkomen we dit jaar 
niemand minder dan Ben Weyts als 
gastspreker.

Dus wees van harte welkom en 
laten we samen 2018 goed inzetten.

Sven Van Gysel
voorzitter N-VA Niel

  “Je ziet dat er door samenwerking heel wat gerealiseerd kan 
worden. Dat merk je vooral aan alle lachende gezichten”, 
zegt Tom Caluwaerts, schepen van Toerisme.

Nieuwjaarsreceptie

Gastspreker: Ben Weyts
Iedereen welkom!
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Naïda Wauters
“Het is mijn grootste uitdaging om Niel voor 
jong én oud aantrekkelijk te maken.”

Naïda is met haar 25 jaar ons jongste vrouwelijke lid van de  
afdeling. In haar dagelijkse leven is ze administratief bediende 
in de juridische sector. Naast haar job is deze jonge dame partner 
van Raf en mama van hun zoontje Mathis.

Naïda is een echt familiemens: ze zet haar gezin steeds op de 
eerste plaats. Haar karakter kunnen we best omschrijven als 
positief en goedlachs, maar ook rechtuit en eerlijk.

Ze woont sinds tien jaar in Niel en heeft onze gemeente dan 
ook in een zeer positieve lijn zien veranderen. Samen met N-VA 
Niel zet ze zich in om deze stijgende lijn te kunnen aanhouden.

Het sociale aspect van Niel draagt ze hoog in het vaandel. Ze 
heeft dat dan ook meegekregen van haar mama, Hilde Peeters, 
die zetelt in de OCMW-raad. Haar grootste uitdaging is de 
financiële kloof tussen mensen te overbruggen, om Niel voor 
jong én oud aantrekkelijk te maken. Een gemeente waar huidige 
en nieuwe gezinnen zich thuis voelen.

Jozefa Segers
“De laatste jaren heb ik de positieve evolutie van 
Niel opgemerkt. Zo kwam ik bij de N-VA terecht.”

Jozefa, het oudste vrouwelijk lid van onze afdeling, is geboren in 
Niel in 1954, en woont tot op heden nog in onze gemeente. Ze is 
gehuwd met Marcel Barbier en is een fiere moeder van twee kin-
deren: zoon Danny en dochter Daniëlla. Ook mag je haar al een 
trotse grootmoeder noemen van drie prachtige kleinkinderen. 

Deze dame heeft in haar leven zeker niet stilgezeten. Ze heeft 42 
jaar bij Umicore gewerkt, waarvan 21 jaar in Hoboken en 21 jaar 
in Brussel. Ondertussen is Jozefa vijf jaar op brugpensioen, maar 
ze weet haar dagen goed te vullen. Je zal haar dan ook geregeld 
ergens in Niel tegen het lijf lopen.

In het weekend gaat ze supporteren voor haar kleinkinderen. Twee 
van hen spelen hockey en de andere danst en is cheerleader. Ook voor 
haar echtgenoot gaat ze regelmatig supporteren. Die speelt al jaren 
topbiljart in Niel. Buiten haar drukke leven als moeder, grootmoeder 
en echtgenote heeft Jozefa ook nog de tijd gevonden om zich aan te 
sluiten bij onze afdeling. Ze heeft de laatste jaren de positieve evolutie 
van Niel opgemerkt en is daardoor bij ons terechtgekomen.

Bestuursleden in de kijker
Met veel plezier stellen wij jullie ons jongste en oudste vrouwelijke lid van de afdeling voor.

Niel Jaarmarkt 2017 was weer geslaagd
Bedankt Niel voor de talrijke opkomst. Het was weer een geslaagde week! 
Wij hebben er alvast van genoten en hopen dat jullie dit ook gedaan 
hebben. Lijsttrekker Stefan Verbeeck en voorzitter Sven Van Gysel 
overhandigden trots de prijs van onze jaarmarktactie aan David Talavera. 
Bovenop de chocomelk en overheerlijke soep die we gratis uitdeelden 
op de jaarmarkt, organiseerden we een kleine jaarmarktactie met als 
prijs een kratje Hellegat Bier. Ook hier waren we ontzettend blij met de 
vele deelnemers. Via deze weg wensen we onze winnaar David Talavera 
nogmaals proficiat.

  Lijsttrekker Stefan Verbeeck en voorzitter Sven Van Gysel overhandigden 
trots de prijs van onze jaarmarktactie aan David Talavera.



3

www.n-va.be/niel

Niel investeert in buitenschoolse 
kinderopvang
De tuin van ’t Speelhuis werd niet enkel eens zo groot, 
maar werd ook volledig heraangelegd. Bij de aanleg is 
ervoor gezorgd dat er voldoende ruimte is om te sporten 
en te spelen, maar ook om tot rust te komen na een drukke 
schooldag. De kinderen zijn alvast zeer enthousiast over 
deze aanleg en de bijhorende speeltuigen.

Gewijzigde ophaling gft+ afval
Sinds 2 oktober wordt het gft+ door een andere 
ophaler (Igean) ingezameld. De ophaalronden, 
en dus het uur dat je gft+ wordt opgehaald, 
veranderen dan ook.
Om een goede 
kwalitatieve 
dienstverlening 
te verzekeren, is 
het belangrijk dat 
je afval steeds 
duidelijk zichtbaar 
de avond vóór de 
inzameling buiten 
wordt geplaatst, of 
toch ten laatste vóór 
7 uur op de eigenlijke 
ophaaldag. Zo ben je zeker dat jouw gft+ steeds wordt 
meegenomen en niet blijft staan.

Gemeente lanceert nieuwe website
Met de lancering van een nieuwe website maakt de 
gemeente een enorme sprong vooruit in de digitale 
dienstverlening die veel Nielenaren terecht verwachten.

De huidige website was al enkele jaren dringend aan vervanging 
toe. Toch werd ondanks de urgentie niet over een nacht ijs gegaan 
voor de vernieuwing. “Snel een nieuwe versie van wat al bestond 
op poten zetten was geen optie, starten van een leeg blad wel. 
Maar dat vraagt tijd”, zegt schepen van ICT Tom Caluwaerts

Snel naar de juiste plek
De belangrijkste gedachte achter de nieuwe structuur is dat we 
de mensen zo snel mogelijk naar het antwoord op hun vraag 
willen leiden. Daarvoor hoef je niet meer vooraf precies te 
weten welke dienst bevoegd is of wat de exacte naam is van het 
document dat je nodig hebt. Begin te typen in de zoekbalk en 
laat de website zelf suggesties doen terwijl je typt. Hoe speci-
fieker je bent, hoe korter het lijstje van zoekresultaten is en hoe 
groter dus de kans dat je snel vindt wat je zoekt. Ook wie niet 
vertrouwd is met de zoekbalk moet makkelijk de juiste informa-
tie vinden. Dat kan via de AZ-index of door via de thema’s in de 
bovenbalk op zoek te gaan. Dat gaat heel intuïtief, want heel wat 
producten staan onder verschillende thema’s. Of je de afval- 
kalender nu zoekt bij Milieu & energie of bij Bouwen & wonen, 
je vindt hem zeker terug.

Interactief
Aan de site wordt voortdurend verder gebouwd om er een inter-

actief platform van te maken waar de burger rechtstreeks met de 
gemeente kan praten en handelen. Dat kan nu al door bijvoor-
beeld schade of hinder te melden via het meldingsformulier.
Wie graag het nieuws uit de gemeente ontvangt, kan ook in-
schrijven op de digitale nieuwsbrief. Samen met het papieren 
Niel Echo en de lokale pers worden dat de belangrijkste informa-
tiekanalen om op de hoogte te blijven van wat reilt en zeilt in de 
gemeente. Aan die interactiviteit werken we steeds verder. Het 
e-loket is momenteel al zeer uitgebreid: voor een heleboel uit-
treksels en attesten van burgerzaken kan je nu al op de website 
terecht.

Help ons de site te verbeteren
Alle vragen en opmerkingen in verband met de website zijn nog 
steeds welkom bij de dienst communicatie of het meldingsfor-
mulier op de website. Van een dt-fout over een lay-outprobleem 
tot inhoudelijke tekortkomingen: elke tip is welkom en helpt om 
de website voortdurend te verbeteren.

  Eddy Soetewey, schepen van 
Buitenschoolse Kinderopvang

“Snel een nieuwe versie van wat al bestond op poten zetten was geen 
optie, starten van een leeg blad wel. Maar dat vraagt tijd.”

Tom Caluwaerts, schepen van ICT.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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