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Sinds de grote verkiezingsoverwinning nu een jaar geleden, zat onze lokale 
afdeling niet stil. Onlangs werden de cijfers vrijgegeven van het aantal effec-
tief aangesloten N-VA-leden binnen onze gemeente. 
Onze afdeling kon hier schitterende cijfers voorleggen, met een stijging van 
meer dan dertig procent zijn wij de één na grootste stijger binnen het arron-
dissement Antwerpen, de gemeente Stabroek moesten wij nipt laten voor-
gaan. Proficiat en dank  aan al onze trouwe en nieuwe leden. Onze afdeling 
wordt hiervoor beloond met een bezoek aan het federale parlement. 

N-VA Niel in de top 3 aangroei nieuwe leden

Niel bruist. De laatste jaren komen er steeds meer jonge en gemotiveerde 
mensen in onze gemeente wonen met het hart op de juiste plaats en met 
voldoende gezond verstand om te kiezen voor het positivisme en de daad-
kracht van de N-VA.
Ons bestuur pikt hier natuurlijk graag een graantje van mee en weet deze 
mensen ook effectief te bereiken. Zo staat een nieuwe lichting al klaar om het 
bestaande team te helpen om u zo goed als mogelijk te informeren en bij te 
staan waar nodig.

N-VA-bestuur Niel wordt versterkt
Vlaanderen feest!
Op 4 juli 2015 organiseert N-VA 
Niel een BBQ voor u en uw familie 
en vrienden aan de Sporthal van 
Niel, Landbouwstraat. We starten 
om 17 uur met een aperitief. Om 18 
uur steken we de barbecue aan. U 
heeft ruim de kans om een babbeltje 
te slaan met onze mandatarissen en 
bestuursleden. 
U kan inschrijven tot en met 25/06 
en dit door het aantal personen 
door te sturen naar  
els.schiltz@n-va.be of naar Els 
Schiltz, Pompstraat 2, 2845 Niel.
Zodra we van u de betaling ontvan-
gen hebben op rekeningnummer 
BE 69 735029603778 met vermelding 
van uw naam, bevestigen we uw 
inschrijving.
De inschrijving bedraagt 19 euro 
voor volwassenen (3 stukken vlees). 
Voor kinderen tot 12 jaar is het 10 
euro (2 stukken vlees). 
We voorzien de nodige animatie 
voor de kinderen, waaronder een 
springkasteel. We zien elkaar op 4 
juli!
Info: els.schiltz@n-va.be

Niemand ging met lege handen 
naar huis op onze quiz in april. 
Het was al de vierde editie en 
alweer een succes. Dank ook aan 
de leden van het bestuur voor de 
inzet en de niet al te gemakkelijke 
quizvragen!

Van links naar rechts herkent u:
Els Schiltz: onze gedreven organisatieverantwoordelijke. Sven Vangysel: bekommert zich 

als ledenverantwoordelijke om alles wat onze leden aangaat. Danny Wauters: neemt als 

IT-specialist alle digitale communicatie voor zijn rekening. Johan Ceulemans: stelt zich 

verantwoordelijk voor alle communicatie binnen en buiten onze partij.

Hartelijk welkom aan onze nieuwe “jonge krachten”.



De wandeling
Deze Klinkaert-route moet je zeker hebben gewandeld! Tijdens 
deze tocht word je ondergedompeld in de leef- en werkomstan-
digheden van de vroegere steenbakkerij-gemeenschappen in onze 
regio. Zo trek je door twee grotendeels authentieke steenbakkerij-
gehuchten aan de oevers van de Rupel: Hellegat en Noeveren. Je 
stapt langs steenovens, droogloodsen, kleibaggers, arbeidershuisjes 
en meesterwoningen.

De extra lus voorziet een tocht door het natuurgebied Walenhoek. 
Het voormalig kleiputten- complex serveert je een gevarieerd land-
schap van broekbossen, hooilandjes en een 20-tal vijvers. 

Het begrip ‘Klinkaart’ verwijst naar een steen met een hoge druk- en slijtageweerstand. 
Vandaag is dit ook de naam van een fris biertje, dat je langs een van de charmante cafe-
tjes onderweg of op het einde van de route kan drinken als afsluiter.

EXTRA UITDAGING DOOR SCHEPENEN VAN BOOM EN NIEL
Aan de verkiezing hangt nog een extra uitdaging vast. Bij winst gaan de schepenen van Toerisme van Niel en Boom, 
Tom Caluwaerts en Inge De Ridder, op Xtreme Xperience op 13 september een aparte uitdaging aan. 

STEMMEN IS DE BOODSCHAP!
Stemmen deze wandeling naar de eersteplaats zodat wij dit jaar onze regio extra op de kaart zetten. Je kan dit nog tot 
en met zondag 16 augustus via de website www.wandelingvanhetjaar.be

www.n-va.be/nielniel@n-va.be

Nadat op 25 november 2014 de gemeen-
teraad al de omvorming van ‘Feestco-
mité’ tot gemeentelijke vzw goedkeurde, 
gebeurde dit op 31 maart 2015 - opnieuw 
unaniem - ook voor de KAN aan de hoek 
Antwerpsestraat - Landbouwstraat.

Op deze manier zijn we in regel met het 
gemeentedecreet en is het opnieuw toe-
gestaan om subsidies aan de KAN toe te 
kennen. De continuïteit van onze kunst-
academie is zo verzekerd. Ons kunston-
derwijs vaart er wel bij!

De parkeerdruk in onze gemeente stijgt. Er 
komen meer jonge mensen bij, waaronder 
vaak tweeverdieners met meerdere wagens.
Onze straten en wijken kunnen deze 
druk niet opvangen. Daarom werkte het 
gemeentebestuur een parkeerbeleidsplan 
uit.

We willen het comfort van alle 
weggebruikers in onze gemeente hiermee 
gevoelig verhogen.

Op 11 mei nodigden we de bewoners van 
6 wijken uit op een inspraakmoment in 
het gemeentehuis. We luisterden naar uw 
verwachtingen, tips en verzuchtingen en 
pasten op basis daarvan onze plannen 
aan. Steeds met het oog op de algemene 
consensus, maximaal behoud van groen en 
verkeersveiligheid, in het bezonder van de 
zwakke weggebruiker.

De nieuwe parkeerplaatsen komen er nog 
dit jaar. Met de aanleg van deze plaatsen in de Veldstraat en de A. De Langestraat, gaven we alvast het goede 
voorbeeld.

Maar we denken ook toekomstgericht. Zo willen we de parkeernorm voor nieuwe meergezinswoningen 
optrekken en veralgemenen voor de ganse gemeente tot 1.5 parkeerplaats per woning. Voor seniorenwoningen, 
assistentiewoningen alsook sociale woningen, zullen we van deze norm uiteraard kunnen afwijken. 

Hopelijk kan men in de toekomst op deze manier terug op een aanvaardbare plaats van woning of winkel 
parkeren. We zullen hiervoor steeds in dialoog blijven gaan met de buurtbewoners!

Klinkaartroute De Klinkaartroute dompelt je onder in de leef- en werkomstandigheden van de vroegere 
steenbakkerijgemeenschappen in de Rupelstreek. Je verkent twee grotendeels authentieke 
steenbakkerijgehuchten aan de oevers van de Rupel: Hellegat en Noeveren. Je stapt langs 
steenovens, droogloodsen, kleibaggers, arbeidershuisjes en meesterwoningen. De extra lus 
door natuurgebied Walenhoek, een voormalig kleiputtencomplex, serveert een gevarieerd 
landschap van broekbossen, hooilandjes en een twintigtal vijvers. ‘Klinkaart’ verwijst naar een 
steen met een hoge druk- en slijtageweerstand. Vandaag ook de naam van een fris biertje, de 
ideale afsluiter van deze wandeling…

Meer wandeltips en toeristische info op www.scheldeland.be.

gemeente
Niel en Boom

vertrek
Natuur.huis De Paardenstal, Boomsestraat 221, 2845 Niel
open: oktober t/m april elke eerste zo van de maand 13-17 u.; mei t/m september  zo 4-18 u.

basistraject
Dorpswandeling (8 km): 153 -154 - 246 - 328 - 329 - richting 246 tot Rupeldijk - richting 155 
tot Keizerstraat - 153

verlenging traject
Natuurwandeling (3,5 km): 153 - 302 - 301 - 300- 304 - 303 - 302 - 153

wandelnetwerk
Rivierenland

bewegwijzering
Rechthoekige, rood-witte borden met knooppuntnummers

landschap
Erfgoedlandschap (Dorpswandeling) en een voormalig kleiputtencomplex (Natuurwandel-
ing)

ondergrond
voornamelijk verharde paden (Dorpswandeling); onverharde paden (Natuurwandeling)

horeca
Natuur.huis De Paardenstal (KP 153)
Café De Koophandel in Noeveren (KP 186)
Café In Den D’Rupel in Hellegat (tussen KP 154 en 155)
picknickplek bij gloriëtte Hof van Moriau op de Rupeldijk (KP 154)

extra
De begeleidende brochure ‘Klinkaartroute’ is verkrijgbaar bij De Paardenstal. Ze bevat boei-
ende extra tips, waaronder de site van het Booms Steenbakkerijmuseum.

Interessante weetjes over het decor waarin je stapt, lees je ook op de website van Regionaal 
Landschap Rivierenland www.rlrl.be.
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Stem op www.wandelingvanhetjaar.be

Toekomst van KunstAcademie Niel (KAN) verzekerd! Stem op de Klinkaart-route tot wandeling van het jaar”

een noodzaak …Parkeren,

Op 28 april 2015 werd de 100ste loskademuur bij de firma Coeck plechtig in gebruik 
genomen. De constructie van ongeveer 150 meter is tot stand gekomen via publiek-private 
samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal NV. De waterwegbeheerder draagt 80 % van 
de kosten en de firma Coeck  investeert de overige 20 %. Onder het toeziend oog van onder 
andere N-VA-minister van Mobiliteit Ben Weyts meerde het eerste schip aan en werden 
goederen gelost en opgeslagen. N-VA-schepen Maritsa  Moons, bevoegd voor Milieu, weet 
dat dit project een positieve impact zal hebben op ons milieu en op de leefbaarheid in onze 
gemeente: “De kaaimuur heeft een capaciteit van 500 000 ton per jaar, het equivalent van 
20.000 vrachtwagen ritten minder op de weg, die niet meer door onze  gemeente zullen 
passeren. Een goede zaak voor iedereen!”, aldus Maritsa Moons. 

Op 23 april 2015 nodigde de middenstandsraad alle onze ondernemers uit op een eerste kennismakingsreceptie op 
het gemeentehuis. De grote opkomst bevestigde dat deze raad kan bijdrage tot een intensere samenwerking tussen 
gemeentebestuur en ondernemingen.

Verscheidene initiatieven, waaronder de organisatie van een kerstmarkt, werden door de  voorzitter van de raad toegelicht. 
Schepen Maritsa Moons (N-VA), bevoegd voor Lokale Economie en Horeca, is dan ook verheugd dat na jaren van stilstand 
de raad terug op de rails is gezet. “Ik steun deze raad volledig en ga samen graag de toekomstige uitdagingen aan.” 

BUURT INFORMATIE NETWERK VOOR ZELFSTANDIGEN. 
Tijdens deze receptie werd het startschot gegeven voor de activering van het BIN –Z-programma. BIN- Z staat voor 
Buurtinformatienetwerk Zelfstandigen en werd speciaal in het leven geroepen voor winkels, horecazaken, vrije beroe-
pen enzovoort. Het heeft als doel een structurele samenwerking te organiseren tussen zelfstandigen en politie. Zo kan 
de politie gericht interventiepatrouilles aansturen bij bijvoorbeeld winkeldiefstal.

WE KUNNEN UW HULP GEBRUIKEN!
Wenst u meer informatie over de raad, over de geplande activiteiten, of wil u actief meewerken aan de verder uitbouw 
van de raad? Wil u toetreden tot het BIN-Z-programma of heeft u nog andere vragen in verband met ondernemen? 
Neem dan contact opnemen met onze gemeentelijke diensten, met de voorzitter van de raad of met de bevoegde sche-
pen Maritsa Moons op het gekende adres: schepen.moons@niel.be 

Middenstandsraad neemt hoge vlucht

Vervoer over water, de juiste weg!

N-VA-schepen van Kunstonderwijs Eddy Soetewey 

(links) werd in dit proces gesteund en bijgestaan 

door onze fractieleider, Filip Van Eeckhout, die 

reeds sinds dag 1 ijvert voor gemeentelijke vzw’s.

Inge De RIdder (N-VA Boom) 
en Tom Caluwaerts (N-VA NIel)



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /


