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N-VA-kalender

N-VA HELPT IEDEREEN GENIETEN VAN DE ZOMER
De zomer staat voor de deur. Op 21 juni staat de zon op het hoogste punt aan
de hemel. Iedereen snakt naar een beetje zon. En als ze dat niet kunnen vinden dan zoeken ze onze gele ster op in het zuiden. Maar ik wil toch even stilstaan bij het feit dat veel mensen zich geen vakantie kunnen veroorloven.
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Vlaamse
Feestdag

Het is een maatschappelijke
dwang en een teken van
succes dat men twee tot drie
keer per jaar op vakantie
kan gaan. Sommigen steken
zich dan ook in de schulden
om deze schijn (geen zonneschijn) hoog te houden. Het
cijfer van mensen in schuldbemiddeling is met 6,4 procent gestegen. Ook de
kredietopeningen en consumentenkredieten gaan in
stijgende lijn.

Aan de sporthal in Niel houden we een
heuse familiedag. Elke Nielenaar mag
een kijkje komen nemen en genieten
van de zon die al besteld is. Wie honger
heeft, kan zich tegoed doen aan een
barbecue. Inschrijven hiervoor kan
vanaf 14 juni via onze webstek
www.n-va.be/niel. Daar vind je ook
meer informatie over deze dag. Ook
door een mailtje of telefoontje naar
Luc Van Campfort
(luc.vancampfort@n-va.be
0476 26 05 43) of Rudy Van Boxem
(rudy.vanboxem@n-va.be
0486 98 87 60) kan je je inschrijven.

Familiesteakdag
G

ZATERDA

Onze vorige editie was
een succes en de steak
was van uitzonderlijke
kwaliteit. Dat moeten
oktober
we dus herhalen. Voor
3
201
wie dat wenst is er een
vervanggerecht voorzien. Meer info
volgt in een volgende editie en op onze
webstek.
MAANDAG

V.U.: Geert Legein - Blauwbrugstraat 9 - 2845 Niel - niel@n-va.be
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Niel Jaarmarkt
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N-VA Niel zal zoals andere jaren weer aanwe- november
zig zijn op deze
2013
heuglijke gebeurtenis
van traditie en waarde.
G

ZATERDA
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N-VA Niel danst

Wie weet komt een hoge
gast ons feest bezoeken
r
decembe om de beentjes los te
gooien.
2013

www.n-va.be/niel

BUDGETMETER HOUDT SCHULDEN IN DE HAND
Wat veel mensen niet weten, is dat er een regeling bestaat voor mensen die het
moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Het OCMW van Niel kan
je hierbij helpen. Ondervind je enige moeilijkheden dan raden we de budgetmeter aan. Bij het OCMW kan je ook op afspraak terecht bij An Vanderbiesen
en Chris Van Cant (tel. 03 880 58 20) als je schuldproblemen hebt.
De stap om hulp in te roepen is soms groot. Een gevoel van schaamte kan men
niet snel doorbreken. Toch leggen we er graag de nadruk op dat het beter voorkomen is dan genezen. De budgetmeter is een begin, en niet enkel voor mensen
die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

VAKANTIE VOOR IEDEREEN
Maar vakantie is meer dan een maatschappelijke druk. Het is een beleving voor
wie anders niets heeft. Heb je nood aan vakantie, maar kun je dit niet betalen,
neem contact op, of breng een bezoek aan het steunpunt vakantieparticipatie
(tel. 02 504 03 91 - www.vakantieparticipatie.be).
Zelf zet ik graag nog even de activiteiten in Niel tijdens de zomermaanden in
de schijnwerpers. Je hoeft het niet altijd ver te gaan zoeken. Op onze 11 juliviering, Niel Plage en tal van andere gelegenheden staat ontspanning centraal.
Vergeet ook niet dat Niel gezellige terrasjes kent: steun dus onze plaatselijke
horeca en geniet van de zomer.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA Niel viert tweede verjaardag
Op zondag 5 mei vierde N-VA Niel haar tweede verjaardag.
Hét ideale moment voor een ledenvergadering, vonden wij.
De koffie en de koffiekoeken stonden ’s morgens klaar om de
leden te trakteren. Het voltallige bestuur was ook aanwezig in
D’A Statie om van de eerste warme zonnestralen te genieten.
De schaduwburgemeester van Niel, Pieter ‘Pirre’ Mampaey
zorgde voor leute, tekst en muziek. Met enkele volkse gezangen
hield hij er de sfeer in.

In memoriam: Yvonne Moris
Net tijdens onze ledenvergadering om onze tweede
verjaardag te vieren, kreeg de sfeer een plotse dreun.
Yvonne Moris, moeder van OCMW-raadslid Hilde
Peeters, was die nacht over-leden in haar slaap. Na jaren
van mantelzorg is Yvonnevredig heengegaan. N-VA
Niel hoopt dat Hilde en haar familie de kracht vinden
om dit verlies te kunnen plaatsen.
Yvonne werd geboren in Lier op 14 januari 1926. Sinds
haar twaalfde jaar woonde zij in Boom, waar zij in 1946
huwde met Benedikt Peeters. Ze kregen samen 4 kinderen.
Acht jaar geleden ging zij samen met haar man inwonen
bij de jongste dochter Hilde Peeters, die haar actieve loopbaan onderbrak om voor beide ouders te zorgen samen
met haar echtgenoot David Hennaut. Vader leed aan kanker en in augustus 2006 werd hem dat fataal. Kort nadien

werd een bang vermoeden realiteit: Yvonne had de ziekte
van Huntington.
Door de constante opvang en omringd door de liefde van
het hele gezin bleef het mogelijk haar thuis te houden. In
2010 werd zij volledig bedlegerig. Toch gaf het gezin de
strijd niet op. Met behulp van thuisverpleging en kine
werd stappen weer mogelijk.
In februari vorig jaar werd Yvonne palliatief verklaard, maar
ze vocht terug. In januari vierden haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen nog haar verjaardag. Ze genoot
volop van de cadeautjes, het lekkere eten en drinken.
Niets deed vermoeden dat zij in de ochtend van 5 mei zou
inslapen zonder een woord of glimlach. Ze laat een ongelooflijke leegte achter voor iedereen die haar kende.

Vlaanderen viert
Vlaanderen viert haar feestdag op 11 juli al officieel sinds 1973. De oorsprong van deze datum leidt ons terug in de tijd, naar 1302. De dag dat op
de Groeningekouter het Franse leger verslagen werd door een Vlaams burgerleger. Deze dag is de geschiedenis ingegaan als de Guldensporenslag.
Historisch gezien ligt deze dag mee aan de basis van de Vlaamse bewustwording en de groei van de Vlaamse
beweging van begin 19de eeuw. Dit gaf de Vlaamse bewustwording een nationaal karakter.
Uiteraard viert ook de N-VA op 11 juli mee feest. Daarom organiseert onze partij op de Vlaamse feestdag een gezellig
familiefeest. Iedereen is uitgenodigd. We verwelkomen graag alle Nielenaren, jong en oud. Dit is het ideale moment
om onze mandatarissen op een andere manier te zien.

Werken sporthal in laatste rechte lijn
Na een strenge winter en een nat voorjaar is het einde van de
werken aan de sporthal in zicht. De grondwerken zijn voorbij
en de meeste bestrating is gelegd. Enkel de afwerkingen en
het plaatsen van de speeltuin resten nog. De sporthal wordt
dan weer het centrum van de Nielse sport- en spelactiviteiten.
Tim Sleeubus en Filip Van Eeckhout zijn blij dat de sporthal
binnenkort weer zal bruisen van activiteit.

niel@n-va.be

Open en transparante communicatie
Open communicatie met u blijft een
speerpunt voor de N-VA. En de
gemeente zette op dat vlak al grote
stappen voorwaarts. Zo maakten we
de agenda, verslagen en kalender
van de gemeenteraadszittingen voor
iedereen toegankelijk zijn op de
gemeentewebsite www.niel.be. Ook
‘Niel Echo’ kreeg een meer
informatief karakter.
Het college van burgemeester en
schepenen werkte intussen ook al
vier buurtbezoeken af. Daarbij traden

we in direct contact met de buurtbewoners. Zo weten we wat er reilt
en zeilt in elke hoek van onze gemeente. En op vijf bewonersvergaderingen lichtten we u in over de
werken die op til staan in uw buurt.
Ook de adviesraden zijn intussen aan
de slag.

NIEUWS UIT
GEMEENTERA DE
AD
telt. Wij zijn er als
bestuurder uiteindelijk niet enkel
dankzij u, maar
vooral voor u.

Eddy Soetewey
0491 08 57 92
schepen.soetewey@niel.be
Schepen van Buitenschoolse
Kinderopvang, Cultuur, Kunstonderwijs,
Onderwijs, Informatie en Communicatie,
Erediensten.
Zitdagen: op afspraak

We roepen u hierbij graag op om deel
te nemen aan de adviesraden, onze
gemeenteraadszittingen en infovergaderingen. Zo bouwt u zelf mee aan
een nieuw Niel waarin iedereen mee-

Niel: een bloeiende gemeente
In het Nielse straatbeeld zullen we
de fleurige kleuren van de zomer
ruimschoots aan bod laten komen.
Einde mei verfraaien we onze straten, pleinen en openbare gebouwen
met bloemenmanden, torens en
kleurrijke aanplantingen. Onze
gemeente wordt hierdoor nog aangenamer.
Onze middenstanders en marktkramers doen ook dit jaar, in samenwerking met het bestuur, mee aan de
actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’. Verplaatst u zich met de fiets of
te voet naar uw lokale handelaar, dan
maakt u kans op leuke prijzen. De
actie loopt van 4 mei tot 8 juni.

In het najaar gaat de Nielse Adviesraad Leefmilieu aan de slag. Bent u
bekommerd om het milieu? Wenst u
het bestuur te adviseren? Vindt u een
verantwoord milieubeleid belangrijk en wil u
hieraan meewerken? Stel u dan
kandidaat.
De voorbereidingen zijn volop aan de
gang om samen met de buurgemeente Boom en onze lokale ondernemers en bedrijven deel te nemen
aan de Open Bedrijvendag van zondag 6 oktober. Een uitgestippelde
route zal u begeleiden langs de deelnemende bedrijven.

Maritsa Moons
0472 70 88 59
schepen.moons@niel.be
Schepen van Lokale Economie en Horeca,
Milieu, Openbaar Groen
Zitdagen: op afspraak

NIEUWS UIT DE
POLITIERAAD

Positieve balans voor politieraad
Geert Antonio zal de komende drie
jaar de N-VA vertegenwoordigen in
de politieraad van de zone Rupel.
Vanaf 2016 neemt Francis Sanchez
die rol over.
Tijdens de
politieraad
van april
keurden de
vertegenwoordigers
de rekening
van het
dienstjaar
2012 goed.
Die had een

www.n-va.be/niel

positief resultaat. 85 procent van de
begroting gaat naar personeelskosten. De pensioensbijdrage gaat de
komende jaren van 27 procent naar
41 procent. Wat er met het overschot
op het budget gebeurt, daarover beslist het college later.
De N-VA kaartte ook de geruchten
over een samenwerking of fusie met
de politiezone Hekla aan. Gwen
Merckx sprak een fusie tegen maar er
zijn wel verkennende gesprekken
lopende over een samenwerking. Dit
kan de werking van de zone Rupel
alleen maar ten goede komen.
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17
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Volgende
Politieraad:
20.30 uur
Raadszaal
gemeentehuis
Boom

Tim Sleeubus

Gemeenteraadslid - politieraadslid commissieraadslid ABF, ruimtelijke
ordening, woonbeleid en leefmilieu,
openbare werken en verkeer

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Tuur en Floor

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

"Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt."

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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