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NIEL
Mijn wensen voor 2014

1 JAAR VERANDERING

Alweer een nieuw jaar.
Valt het mee of wordt het zwaar?
Een vrolijk en gelukkig jaar
Zonder zorgen weliswaar
Dat wensen we elkaar
Het wordt een nieuw begin
We vliegen er weer eens in
Met nieuwe moed
Met geluk en voorspoed
Gezond en vrolijk zien
we 2014 tegemoet!

JANUARI
Nieuw bestuur
02/01: Nieuw N-VAbestuur doet zijn
intrede in Niels
gemeentebestuur
07/01: N-VA treedt ook
toe tot OCMW-raad
09/01: Nieuwjaarsdrink voor alle
Nielenaars

FEBRUARI
Transparant bestuur

V.U.: Kelly Breugelmans - Kerkhofstraat 52 - 2845 Niel - niel@n-va.be

Open communicatie:
Verslagen raden
voortaan online!

MAART
Investeren
in de toekomst
17/03 Boomplantactie wijk Bostoen
PATRICK TRUYTS
Voorzitter
N-VA Niel

www.n-va.be/niel

23/03: Investeren in
wegen: inhuldiging
vernieuwde
Tuyaertstraat

DENKEN.DURVEN.DOEN.

APRIL
Inspraak van de burger
Burgemeester en schepenen in rechtstreeks
contact met burger via wijkbezoeken.

MEI
Sfeer in de gemeente
Rupelfestival zet Niel aan het feesten
Extra: Respect voor elke geloofs- of levensovertuiging:
viering van zowel vrijzinnige jeugd (04/05)
als gevormden (12/05)

JUNI
Niel kleuriger en ﬂeuriger
Bloemenmanden, bloementorens
maar ook bebloemingswedstrijd

JULI
Cultuurbijoekes: schot in de roos!
5 gratis optredens op woensdagavond
Extra: 11/07: eindelijk terug 11 juliviering
door gemeente Niel, met een grote familiebarbecue
georganiseerd door N-VA Niel

niel@n-va.be

AUGUSTUS
Speelplezier
Centrale speeltuin (sporthal) totaal vernieuwd,
cafetaria terug open!

SEPTEMBER
Naschoolse sport gestart
Initiatie in balsporten voor alle
leerlingen 3de en 4de leerjaar.
Extra: 14-15-16/09: Smeedfeesten terug
op Sint-Hubertusplein

OKTOBER
Dorpskernvernieuwing zet zich verder
Dorpsstraat op aantrekkelijke wijze vernieuwd!
Extra: 01/10: gratis ontlenen CD’s in de
bibliotheek

NOVEMBER
Blijvend investeren in kinderopvang
05/11 3de locatie voor buitenschoolse
kinderopvang geopend
Extra: 10/11: Voetbalclub Nielse SV
terug op Nielse bodem
11/11: Jaarmarktcross terug op 11 november

www.n-va.be/niel

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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