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Noteer alvast in uw agenda

Een avond met 
Jan Jambon op 22/10

Op zaterdag 22 oktober verwelkomt de 
Antwerpse Zuidrand niemand minder 
dan minister van Binnenlandse Zaken 
Jan Jambon. Ook u kan erbij zijn! De  
avond start om 19 uur in zaal Ter Elst 
in Edegem (Kattenbroek 1). 

Jan Jambon spreekt tussen 20 en 
21uur. Tot middernacht kan u nakaar-
ten bij een hapje en een drankje. We 
vragen 25 euro inschrijving voor heel 
het gebeuren. In deze prijs zijn gas-
tronomische hapjes, een zakje friet 
en drank à volonté inbegrepen. In-
schrijven kan bij Dirk De Keersmaeker 
(dirk.dekeersmaeker@n-va.be) en de 
betaling mag op rekening van N-VA 
Zuidrand BE25 3631 4628 9982. 

N-VA’ers en sympathisanten uit Aart-
selaar, Boom, Edegem, Hemiksem, 
Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, 
Rumst, Schelle en Wommelgem zul-
len present tekenen. Iedereen is van 
harte welkom, maar wees er snel bij 
want we sluiten de inschrijvingen op 
250 personen.

BBQ N-VA Niel: De verandering werkt !
Op 27 augustus 2016 organiseert N-VA Niel een BBQ voor u en uw 
familie en vrienden aan de sporthal te Niel, Landbouwstraat 1. We gaan 
van start om 16u met een aperitief en om 17u wordt de BBQ aangestoken. 

Hier heeft u ruim de kans om een babbeltje te slaan met onze mandatarissen, alsook het 
bestuur met enkele nieuwe gezichten.      
        
U heeft de keuze uit volgende menu’s 
       
Volwassenen Menu 1 | hamburger, worst, sate   13,00 €
 Menu 2 | varkensmignonette, drumsticks, sate  13,00 €
 Menu 3 | worst, kipsaté, steak    16,00 €
 Menu 4 | chateaubriand, varkenshaasje, lamskroontje 18,00 €
 Menu 5 | groenteburger, veggieballetjes,, veggieburger 13,00 € 

Kinderen Menu 6 | hamburger, worst      7,50 €
 Menu 7 | worst, kipfilet      7,50 €
        
U kan inschrijven tot en met 19/08. Stuur het aantal personen 
en keuzes door naar els.schiltz@n-va.be of per post naar Els 
Schiltz, Pompstraat 2, 2845 Niel. Zodra we van u de betaling 
ontvangen hebben, op rekeningnummer BE 69 735029603778 
met vermelding van uw naam, bevestigen we de inschrijving. 
      
We voorzien de nodige animatie voor de kinderen,  
dus neem ze zeker mee! 
 
Hopelijk zien we elkaar op 27 augustus! 
Indien u nog vragen heeft, stel ze gerust. 
 
Met vriendelijke groeten  
      
Els Schiltz,
Organisatieverantwoordelijke
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Nieuwe website Toerisme Rupelstreek
Met www.toerismerupelstreek.be lanceren we in het voorjaar van 2017 een nieuwe moderne website met tal van nieuwe functionaliteiten, 
waarbij de gebruiker centraal staat.

Www.toerismerupelstreek.be wordt een moderne, creatieve en vooral heel praktische site waarbij je de nodige informatie over fietsen, 
wandelen, varen, vliegen, cultuur, erfgoed, natuur, recreatie, logies, streekproducten en evenementen kan terugvinden. Je kan er je 
uitstap helemaal op maat uitwerken en samenstellen.  

“We zijn dan ook ambitieus en willen de bezoeken aan onze streek 
stelselmatig opkrikken. De lancering van een gloednieuwe toeristische 
website is een belangrijke schakel om ons daarbij te helpen”, stelt schepen 
van Toerisme Tom Caluwaerts.

Vergeet alvast niet in te schrijven voor de toeristische nieuwsbrief of de 
app te downloaden waarbij je alle info op je smartphone krijgt.
Tom Caluwaerts: “De Rupelstreek is ‘hot’, en met deze nieuwe website 
bewijzen we dat nog maar eens.” 

Tom Caluwaerts
Schepen van Toerisme

Ook de speeltijden zijn belangrijk!
Deze zomer wordt de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Veldstraat volledig heraangelegd. Geen ongelijk liggende 
tegels met struikelgevaar meer en geen saaie ééntonige betonoppervlakte meer. We hebben gekozen voor een speelse aanpak met 
afwisseling in kleuren en afwisseling in ondergronden. 

Naast een mini-voetbalveldje in kunstgras en een omni-sportterrein in valdempend gietrubber voor onze actievere leerlingen 
voorzien we ook een heuvelpartij voor meer rustmomenten. Een heuvelpartij die ook dienst kan doen als ‘tribune’ voor diegene 
die de actieve sporters willen volgen. Uiteraard mag ook voldoende groen hierin niet ontbreken. Deze groene ruimte zal ook 

dienen voor leerlingen die tijdens de speeltijd of middagpauze even de rust 
willen opzoeken.

“Op deze manier werken wij aan een gezonde geest in een gezond lichaam. 
Via voldoende speel- en sportmogelijkheden maar ook voldoende 
rustruimte met natuurlijk groen. We investeerden ook in nieuwe pc’s en 
nieuwe digitale Smartborden die deze zomer worden geïnstalleerd (elke 
klas zal dan met zo een bord uitgerust zijn). Zo bieden we onze leerlingen 
alle kansen op een mooie toekomst. Onze jeugd verdient dat, wij voorzien 
het!”, stelt onderwijsschepen Eddy Soetewey. 

De werken zijn al gestart aan de speelplaats van de 
GBS Veldstraat.

zondag11 september

Volwassenen
10 euro*

Kinderen
5 euro*

Spetterend 
optreden

K3

www.n-va.be/familiedagplopsaland

Enkel leden kunnen tickets bestellen. Maar dat kan wel onbeperkt. 
Ook niet-N-VA-leden zijn dus van harte welkom. 

Breng met andere woorden gerust je hele familie, 
je buren en vrienden mee!

*Het inschrijvingsgeld van 5 of 10 euro wordt volledig terugbetaald in de vorm van drankbonnetjes
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Nielse SV krijgt kunstgrasveld
Het gemeentebestuur werkte samen met Nielse SV voor de aanleg van een nieuw kunstgrasveld in ‘De Put’. 

 “De eerste wedstrijd tegen Beerschot- Wilrijk is inmiddels afgewerkt onder goedkeurend oog van de talrijke aanwezigen”, 
zegt fractieleider Filip Van Eeckhout. Als jonge gemeente willen we uiteraard de nodige investeringen doen om onze jeugd 
op een sportieve verantwoorde manier te kunnen laten sporten. We kenden een renteloze lening van 120 000 euro toe aan 
Nielse SV, die in jaarlijkse schijven van 8 000 euro wordt terugbetaald. Daarbovenop betaalt de gemeente eenmalig 80 000 
euro voor het gebruiksrecht van 16 jaar. Zo kan de gemeente ook andere activiteiten organiseren op de terreinen. 

“Dit was een bewuste keuze”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Caluwaerts. “Het jaarlijkse onderhoud van het 
terrein zou de belastingbetaler veel meer kosten.  Daarenboven creëren we zo ook de mogelijkheid om de sporthalomge-
ving te vernieuwen en later tal van andere sporten aan bod te laten komen. “

“Verder willen we ook Bart de Troetsel en de vele vrijwilligers bedanken om 
deze site terug een toekomst te geven”, aldus voorzitter Sven van Gysel. 

Nieuw containerpark in 2017
Midden 2015 werd de kaap van de tienduizendste inwoner in onze gemeente over-
schreden. Gemeenten vanaf 10 000 inwoners moeten over een eigen containerpark 
beschikken of een samenwerkingsverband moet aangaan met een naburige gemeen-
te. Onze gemeente werkte al samen met de gemeente Boom.

De optie om een park in eigen beheer te ontwikkelen, bleek te duur. Het bestaande 
containerpark barstte echter uit zijn voegen, voldeed niet meer aan de hedendaagse 
normen en noden en diende dringend gemoderniseerd te worden.

Beide besturen besloten dan ook om een samenwerking aan te gaan met IGEAN 
voor het beheer en invulling van het toekomstige park.     

U zal gemerkt hebben dat de werken gestart zijn. Het nieuwe park zal bestaan uit een 
betalend en niet-betalend gedeelte. Voor het betalend gedeelte werken we met het 
DIFTAR-systeem. Uw voertuig wordt bij het binnenrijden en buitenrijden gewogen, 
u betaalt het verschil in gewicht.

De planning is dat het nieuwe park volledig ter beschikking zal zijn halverwege 
2017. Door de toetreding aan het IGEAN container netwerk zal u in de toekomst  op 
voorlegging van uw identiteitskaart ook terecht kunnen in alle containerparken die 
door IGEAN beheerd worden in de provincie Antwerpen.

Voor verdere info verwijzen we naar de website van IGEAN (www.igean.be) of u kan 
steeds onze gemeentelijke administratie contacteren.

Milieu en afval, een materie die ons nauw aan het hart ligt. Samen  zorgen we dat 
het beter wordt!

Maritsa Moons, schepen van Milieu

  Links voorzitter Sven van Gysel, midden fractieleider Filip van Eeckhout en 
rechts schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Caluwaerts.



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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

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:     /     /


