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Beste Nielenaar 
Intussen ligt 2015 al even achter ons. Dit betekent met-
een ook dat we de eerste helft van deze gemeentelijke 
bestuursperiode achter de rug hebben. We kunnen trots 
vaststellen dat het merendeel van de projecten uit het 
bestuursakkoord reeds gerealiseerd is of in uitvoering 
is (zie verder in dit huis-aan-huisblad). We kunnen dan 
ook met opgeheven hoofd de rest van de legislatuur 
aanvatten.

Hopelijk hebt ook u de verandering in Niel al gemerkt. 
In dit huis-aan-huisblad krijgt u een overzicht van de 
realisaties en N-VA-evenementen van 2015 maar ook het 
droeve nieuws dat ons eind 2015 bereikte.

Het bestuur

In memoriam 
Op 2 december is geheel onverwacht onze mede-
stichter, gewezen voorzitter en erevoorzitter, Patrick 
Truyts overleden. Patrick zette de N-VA in Niel op de 
kaart, hij bracht ons samen en stuurde ons naar onze 
verkiezingsoverwinning met bestuursdeelname als 
resultaat. Hij was onze teddybeer.  
N-VA Niel zal er dan ook alles aan doen om zijn 
levenswerk verder te zetten.

 Nieuwjaarsreceptie N-VA Niel met  
gastspreker N-VA-Kamerlid en  
Edegems burgemeester Koen Metsu.

Investeren in onderwijs en integratie 
Buitenschoolse Kinderopvang. Na 
aankoop gronden Diepensteyn ook 

ontwerp nieuwe campus opgestart!



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

Met belgerinkel naar de winkel, een van de acties 
van de nieuwe middenstandsraad

Nieuwe start middenstandsraad NOHA

N-VA Niel in top 3 nationaal aangroei nieuwe 
leden! Als beloning mag de afdeling op bezoek 
in het federaal parlement.

Muziekbijoukes nog meer een succes 
onder de nieuwe vorm (weekendeditie).

11 juliviering N-VA Niel, grote opkomst.

Niel valt nog eens in de prijzen. 
De Klinkaertroute wordt verko-
zen tot wandeling van het jaar.

Steakavond N-VA Niel wordt weer 
een succes, dankzij de gezellige 
sfeer en uitstekende service.

Na twee jaar bouwen opening Kwaede Wielstraat

Een kleurig en fleurig Niel 
dankzij de bebloemings-
wedstrijd

Gemeentelijke vzw KAN opgestart. Hiermee 
de toekomst en een transparant beleid van de 
KunstAcademie Niel verzekerd.




