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 Onder de vrijwilligers waren uiteraard ook de Nielse N-VA-schepenen aanwezig:  
Maritsa Moons en Tom Caluwaerts.

Onderzoek bevestigt: 
Niel gaat erop  
vooruit!

Drie jaar geleden voerden acht 
laatstejaarsstudenten marketing van 
de Karel de Grote-Hogeschool in 
opdracht van het gemeentebestuur 
een marktonderzoek uit. Ze peilden 
naar  de tevredenheid van de Niele-
naars over onze gemeente en over 
de gemeentelijke infrastructuur en 
dienstverlening. 

De algemene conclusie was toen dat 
83 procent van de ondervraagden 
Niel toch een aangename gemeente 
vindt om in te wonen. Het gemeente-
bestuur vond dat ze niet op haar 
lauweren kon rusten en de studen-
ten beloofden dat hun opvolgers na 
drie jaar eenzelfde marktonderzoek 
zouden doen rond dezelfde vragen, 
kwestie van de evolutie in kaart te 
brengen. Enkele weken geleden 
kwamen ze de nieuwe bevindingen 
voorstellen. Het werd een meevaller 
over de ganse lijn, met een zeer 
hoge score van 91 procent.

“Die hoge score is een enorme 
opsteker voor het gemeentebestuur. 
Het is duidelijk dat de Nielse burgers 
de verandering, mede ingezet 
door de Nielse N-VA, best kunnen 
smaken”, zegt het trotse N-VA-
gemeente raadslid Stefan Verbeeck.

Ondervoorzitter Stefan Verbeeck: 
“Het is duidelijk 
dat de Nielse 
burgers de ver-
andering, mede 
ingezet door de 
Nielse N-VA, best 
kunnen smaken” 

Neen tegen zwerfvuil!
De gemeente Niel hield op 18 maart weer een zwerfvuil-opruimdag. 
Dat als afsluiter van een week die volledig in het teken stond van de 
strijd tegen het zwerfvuil, dat nog te vaak onze gemeente ontsiert.

De gemeente onderhoudt de perkjes en de 
groene bermen, maar één leeg petflesje of 
sigarettenpakje geeft meteen een onver-
zorgde indruk.

Daarom deed het gemeentebestuur 
opnieuw beroep op de talrijke vrijwilli-
gers, die het milieu en onze gemeente een 
warm hart toedragen. Onder die vrij-
willigers waren uiteraard ook de Nielse 
N-VA-schepenen aanwezig. Het deed ons 
enorm veel plezier om alle aanwezigen te 
begroeten.

Als dank verzorgde het Nielse gemeente-
bestuur nog een leuk afsluitmoment met 
een hapje en een tapje. Het gemeentebe-
stuur had ook nog een kleine attentie voor 
enkele vrijwilligers, voor hun inzet om op 
vrijwillige basis zwerfvuil op te ruimen, 
en dit het ganse jaar door.

Tijdens de week tegen het zwerfvuil werd 
er ook nog heel wat aandacht besteed aan 
de problematiek rond de hondenpoep. 
Hier roepen wij graag alle hondenbezit-
ters op om steeds een hondenpoepzakje 
mee te nemen en te gebruiken, wanneer ze 
met hun viervoeter gaan wandelen.
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Het Speelpaleis, de naschoolse opvang voor kinderen van de Sint Hubertusschool, is vanaf maandag 6 maart 
verhuisd naar de nieuwe sporthal aan het Sint Hubertusplein. 

“Het Speelpaleis zal open zijn op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 15.30 tot 17.30 uur. De kinderen spelen bij goed 
weer buiten tussen 16 en 17 uur. Er kunnen 60 kinderen worden 
opgevangen”, verklaart schepen van Onderwijs Eddy Soetewey.

De ouders kunnen gebruik maken van de ingang aan het Sint 
Hubertusplein. De poort zal tijdens de opvanguren altijd op slot 
zijn en alleen worden geopend na aanbellen door de ouders. De 
controle zal gebeuren via een videofoon die door begeleiders be-
diend wordt. In de toegangsweg mag uiteraard niet geparkeerd 
worden, ook niet kort. Hier geldt namelijk een totaal parkeer-
verbod. Een goede communicatie is erg belangrijk. Bijgevolg 
kan u steeds contact opnemen op het nummer 03/451.11.84 of 
via mail tspeelhuis@niel.be als er vragen of opmerkingen zijn.

Niel zet in op groene mobiliteit
De gemeente Niel kiest resoluut voor groene oplos-
singen en duurzame mobiliteit. Zo gaan we tijdens 
het komende jaar verschillende conventionele 
wagens vervangen door groene voertuigen. Hierbij 
wordt volledig de kaart getrokken van elektrische 
wagens. 
“We hadden de keuze uit elektrische wagens of wagens aange-
dreven op aardgas, de zogenaamde CNG wagens. Echter, het 
dichtstbijzijnde tankstation ligt op 12 km. Hertanken zou meer 
dan 5 procent van hun brandstofvoorraad kosten, en dat is een 
zinloze verspilling en vervuiling”, aldus schepen van Leefmilieu 
Maritsa Moons (N-VA). 

Zes bestaande wagens zullen dit jaar reeds vervangen worden 
door elektrische wagens. Hiervoor trekken we dit jaar 235 000 
euro uit. Ook in 2018 staan er verder initiatieven gepland om het 
Nielse rollend materieel groener te maken. Vier wagens werden 
uitgerust met een open laadbak die kan kippen, wat het tot  
multifunctionele wagens maakt.

“Buiten deze milieuvriendelijke voertuigen kiest Niel verder 
voor duurzame mobiliteit. Zo worden twee elektrische bak- 
fietsen en 10 gewone fietsen aangekocht die ten dienste worden 
gesteld van het gemeente- en magazijnpersoneel. Op deze  
manier wil de gemeente zijn ecologische voetafdruk beper-
ken, de verkeersdrukte verlagen, de luchtkwaliteit verhogen en 
meewerken aan de beperking van de CO2-uitstoot”, besluit een 
tevreden schepen Maritsa Moons.

“In de opvang kunnen 60 kinderen 
terecht”, verklaart schepen van  
Onderwijs Eddy Soetewey.

“Op deze manier wil de 
gemeente zijn ecologische 
voetafdruk beperken”, 
besluit een tevreden  
schepen van leefmilieu 
Maritsa Moons.”

Verhuis Speelpaleis
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Vernieuwing  
Rode-Kruisplein

Het pleintje, gelegen aan het Rode-Kruisplein, 
is aan een opfrissing toe. Het pleintje moet 
nog meer een stukje groen binnen Niel wor-
den, waar het plezierig vertoeven wordt.

“Het pleintje wordt meer dan enkel een stuk-
je natuur tussen het beton. Er komen meer 
diversicaties en verschillende groenelementen. 
Maar, meer belangrijk is dat het er opnieuw 
wordt aangelegd, zodat er een grotere beleving 
zal zijn”, zegt schepen van Leefmilieu Maritsa 
Moons.

Zo komen er in de hoekjes nieuwe zitbanken, 
waardoor onze inwoners rustig kunnen genie-
ten van het zonnetje, met uitzicht op bomen en 
struiken. Het pleintje zal met een groene haag 
en beplanting afgeschermd worden van de om-
liggende straten en verkeer.

De werken starten nog dit voorjaar en zullen 
normaliter enkele maanden duren.

Op deze manier werkt N-VA Niel mee aan het 
vergroenen en milieuvriendelijk houden van 
onze gemeente!

Niel krijgt Mobiliteitsraad 
De gemeente Niel gaat kortelings een Nielse mobiliteitsraad 
oprichten. We streven hierbij naar maximale betrokkenheid en 
inspraak voor de Nielse burger.

“We roepen alle Nielenaren die betrokken zijn 
en affiniteiten hebben met mobiliteit op om zich 
kandidaat te stellen voor deze nieuwe raad. Enkel 
op deze manier verkrijgen we een maximale in-
spraak en input van onze burgers”, aldus schepen 
van Ruimtelijke ordening Tom Caluwaerts.

“De mobiliteitsraad is een belangrijke actor in 
het creëren van een draagvlak voor het gemeen-
telijk mobiliteitsbeleid. De mobiliteitsraad zal het 
gemeentebestuur adviseren bij het gemeentelijk 
mobiliteits- en verkeersbeleid en vormt een intermedium tussen het gemeente-
bestuur en de bevolking.”, verduidelijkt schepen Tom Caluwaerts.
 
De raad kan ook initiatieven nemen op het vlak van de vijf basisdoelstellingen 
van een duurzaam mobiliteitsbeleid (bereikbaarheid, toegankelijkheid, ver-
keersveiligheid, verkeersleefbaarheid, milieu). 

N-VA Niel lanceert dus een warme oproep aan alle burgers die deel willen uit-
maken van de mobiliteitsraad om zich kandidaat te stellen via  
Mobiliteit@niel.be.

Verandering in de Bib!
Begin 2017 startten we in onze bibliotheek met een zelf-uitleensysteem. Door zelf je boeken, strips, cd’s, dvd’s, … in- en uit te scan-
nen kan het bibliotheekpersoneel meer een adviserende en informerende taak opnemen. Zo evolueren zij tot Wandelende Informatie 
Netwerken (WIN). Een WIN voor personeel en bibliotheekbezoeker. De scanners, toegangspoortjes en balie zijn mobiel, zij kunnen 
dus mee verhuizen naar de nieuwe bib.

“We behouden inderdaad onze plannen om in het binnengebied een volledig nieuwe en toegankelijke bibliotheek te realiseren. We 
voorzien hiervoor een ruimte van 800 à 1000 m² op éénzelfde verdieping”, verklaart schepen van Cultuur Eddy Soetewey.

“Enkel op deze manier 
verkrijgen we een maximale 
inspraak en input van onze 
burgers”, verklaart schepen 
voor ruimtelijke ordening 
Tom Caluwaerts.”

Schepen van Cultuur Eddy Soetewey:  
“We behouden onze plannen om een volledige 
nieuwe bibliotheek te realiseren.”



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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

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 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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