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N-VA kondigt eerste namen aan
Enkele maanden voor de verkiezingen van 14 oktober komt
N-VA Niel naar buiten met haar eerste namen. Het is een mix
geworden van gevestigde waarden en nieuwe, maar gedreven
jongeren.
Eddy Soetewey zal de lijst trekken, net zoals bij de verkiezingen
van 2012. Eddy heeft deze bestuursperiode zijn degelijkheid
bewezen als voorzitter van de gemeenteraad en als schepen. Hij
zou zijn werk graag verderzetten in de komende bestuursperiode.
Op de tweede plaats staat Kelly Breugelmans, een zelfstandige jonge
mama van binnenkort drie kinderen. Kelly is de communicatieverantwoordelijke van N-VA Niel en stond ook in 2012 al op de lijst.
Huidig schepen Tom Caluwaerts vervolledigt de top drie. Hij
wil zijn werk van de voorbije jaren ook na de verkiezingen verderzetten.
Op de vierde plaats kiezen we met Naïda Wauters voor een
nieuw gezicht. Ook zij is een jonge mama die zich binnen N-VA
Niel inzet als penningmeester.
Jeroen Van Ranst, de campagneleider voor deze verkiezingen en
beheerder van de sociale media, vervolledigt deze lijst.

Eddy Soetewey, Kelly Breugelmans, Tom Caluwaerts,
Naïda Wauters en Jeroen Van Ranst.

N-VA Niel kiest dus voor een goede mix van gevestigde waarden en
ervaring, met jong aanstormend talent met het nodige enthousiasme om samen van deze verkiezingen opnieuw een succes te maken.
Zij worden gesteund door het voltallige bestuur dat hard aan het
werk is om zijn visie voor de komende zes jaar uit te stippelen.
Met uw steun werken wij graag verder aan de toekomst van
Niel.

De Verandering werkt, ook in de provincie

Ook binnen de provincie Antwerpen hebben onze gedeputeerden Luk Lemmens en Jan De Haes de verandering weten binnen te brengen. “We slankten de provincie de voorbije bestuursperiode grondig af. Vanaf nu
focussen we ons louter op de grondgebonden bevoegdheden zoals de aanleg van onze fietsostrades”, aldus
gedeputeerde Luk Lemmens.
“Onze Antwerpse N-VA-fractie wist mee een reële besparing
door te voeren op de begroting. De dotaties aan partijen en fracties werden met 15 procent afgebouwd”, gaat Lemmens verder.
“Daarnaast werd onder impuls van minister Homans beslist
om het aantal gedeputeerden terug te schroeven van 6 naar 4 en
het aantal provincieraadsleden van 72 naar 36. Maar zolang de
provincies bestaan, willen wij op het beleid wegen en gaan voor
goed bestuur.”
Kandidaat-provincieraadslid voor de Rupelstreek Linda Lauwers
legt uit: “Als kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen
wil ik mijn steentje bijdragen aan het project dat onze partij
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binnen de provincie uitbouwt. Als grootste fractie in het huidige
Antwerpse provinciebestuur kunnen we al best trots zijn op het
werk dat we geleverd hebben: een geslaagde afslankingsoperatie,
de aanleg van fietsostrades, de uitbouw van onze groendomeinen
en de Nota Ruimte die de ruimtelijke verrommeling in onze
provincie een halt moet toeroepen.”
Luk Lemmens,
lijsttrekker
provincie

Linda Lauwers,
kandidaat
provincie

2

Nieuwe gemeenteschool in de steigers
Goed onderwijs vergt niet enkel bekwame leerkrachten, maar ook een degelijke infrastructuur. Bij
aanvang van deze bestuursperiode liet de infrastructuur sterk te wensen over. Investeringen waren
broodnodig.
U hebt in uw huis-aan-huisblad dan ook regelmatig kunnen
lezen over de nieuwe investeringen:

e schoolcampus.
Het ontwerp van de nieuw

 toegankelijk maken van de schoolgebouwen;
 energiezuinig maken van de scholen (verlichting,

verwarming, dakconstructie, ramen, …);

 investeringen in informatica voor hedendaags onderwijs

in de sterk gedigitaliseerde wereld;

 veiligheid verzekeren via een evacuatietrap;
 speelplezier garanderen via een nieuwe speelplaats;
 t ijdelijk extra ruimte voorzien via een modulaire

klasunit;

 aankoop gronden, indienen subsidiedossier, opstart

gunningsdossier nieuwbouw

Nieuwbouw

Maar de kers op de taart komt er nog aan. In september
starten we met de nieuwbouw voor een nieuwe gemeenteschool. Begin 2020 zullen alle kleuters een onderdak hebben
in dit nieuwe gebouw.

Extra verdieping in Schuttershofstraat

Daarna gaan we verder met de verbouwing van de basisschool in de Schuttershofstraat. We voorzien een extra verdieping boven de bestaande overdekte speelplaats, zodat alle
leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar daar

vanaf september 2020 naar school kunnen gaan en er in de
Veldstraat ruimte vrijkomt voor de verdere aangroei van het
aantal leerlingen.
“Ook na de verkiezingen blijven we investeren in het onderwijs,” zegt schepen van Onderwijs Eddy
Soetewey, “want investeren in onze
jeugd is investeren in onze toekomst.”
Eddy Soetewey, schepen van Onderwijs

Nen Nielse Oemweg: langs klei, kunst en natuur
De snelste routes zijn meestal ook de meest oppervlakkige. Om het échte Niel te leren kennen, kan je beter wat tijd
uittrekken. Doe je stapschoenen aan, verlaat de platgetreden paden en neem een omweg. Of zoals de Nielenaren
het in hun eigen dialect noemen: ‘nen oemweg’. De wandeling ‘Nen Nielse Oemweg’ is beslist de moeite waard.
U zult zien dat naast natuur en erfgoed ook cultuur een rode draad vormt doorheen de route. Verschillende beeldende kunstenaars
hebben het traject een extra dimensie gegeven en het parcours verfraaid met hedendaagse kunstwerken. Op die manier heeft deze
unieke wandeling voor iedereen – toeristen én Nielenaren zelf – een heleboel mooie verrassingen in petto.

Verkies Nen Nielse Oemweg tot wandeling van het jaar

“Laat ons er net zoals in 2015 met de Klinkaertroute voor zorgen dat deze wandeling
verkozen wordt tot wandeling van het jaar van de provincie Antwerpen”, zegt schepen
van Toerisme Tom Caluwaerts. “De wandeling brengt veel bezoekers langs onze Nielse
wegen, wat leven in de brouwerij brengt. Onze lokale handelaars varen er wel bij.”
 e brochure van de wandeling is gratis te verkrijD
gen op het gemeentehuis van Niel, bij Toerisme
Rupelstreek in de Schorre of aan de paardenstal in
de Boomsestraat. Stemmen op deze wandeling
kan via bit.ly/NenNielseOemweg

niel@n-va.be

Schepen van Toerisme Tom Caluwaerts
en kunstenaar Kanter bij een van de
verrassende kunstwerken op het traject
van ‘Nen Nielse Oemweg’.
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Bestuursleden in de kijker
Roxanne Leysen

Pieter Mampaey

“Met gezond verstand en
doorzettingsvermogen
kan je veel bereiken.”

(die elke Nielenaar kent als ‘de Pirre’)

Roxanne is mama van Maxime, zaakvoerder, ondernemer,
werkgever, maar vooral architect in hart en nieren. Als
dochter van twee interieurarchitecten is het ondernemerschap haar met de paplepel meegegeven. Ze heeft geleerd
dat je met gezond verstand en doorzettingsvermogen veel
kan bereiken.
Daarom is Roxanne ook bestuurslid van de N-VA. Ze
wil meewerken aan een betere en welvarende gemeente.
Roxanne woont sinds 2012 in Niel. Ze heeft Niel zien groeien
en zich ontwikkelen. Zelf heeft ze hier op kleinschalige
wijze aan kunnen meewerken met enkele nieuwbouwen
en verbouwingen. “Het is belangrijk dat een gemeente zich
blijft ontwikkelen, maar het erfgoed en de mooie natuur
mogen we nooit uit het oog verliezen”, vindt ze.

De Pirre werd op 31 maart 1938
geboren in Niel en heeft nooit
ergens anders gewoond. Hij is de
bedenker van het miskende maar
onnavolgbare ‘Niel, bijouke aan de
Rupel’ en het is zijn vurigste wens
dat het zo blijft. Bij de Nielse N-VA
is hij het bestuurslid met de meeste
levenservaring.
Vanaf 1969 werkte hij bij de gemeente Niel, voordien aan
de smeltoven van de Zilver. Fanatiek brandweervrijwilliger
vanaf 1963 en sinds vele jaren wereldberoemd in Niel
om zijn op houtskool gebraden haring en zijn smakelijke
wafels met slagroom. Kortom, een Nielenaar eersteklas.
Veel Nielse verenigingen mochten op zijn medewerking
rekenen: de Sint-Hubertusviering, de Smeedfeesten en
dorpsfanfare ‘De Bloemekés’, waarvan hij erevoorzitter is.

Kinderopvang

Het zal weer kriebelen deze zomer
Net als in 2017 voorzien we ook in 2018 weer een ganse zomervakantie lang in kinderopvang.
In onze gemeente vinden steeds meer jonge gezinnen
met kinderen hun plek. De zomervakantie bracht in het
verleden echter vaak een probleem met zich mee: waar
vinden we als werkende ouder opvang voor onze kinderen?

Totaalpakket

Om de vele kinderen niet in de kou te laten staan, besloten
we om de handen in elkaar te slaan om tot een totaalpakket
te komen van Zomerkriebels (vroegere speelpleinwerking),
de Buitenschoolse Kinderopvang en Start2Fun, maar ook
Jeugdhuis Junior voor de 12- tot 16-jarigen. Verveling zal niet
aan de orde zijn bij onze jongeren deze zomer.

Hiermee vervullen we weer een belofte uit het bestuursakkoord, met name kinderopvang verzekeren op alle schoolvrije dagen. Dat daarenboven aan democratische prijzen en
fiscaal aftrekbaar. De combinatie van werk en gezin wordt
hiermee vergemakkelijkt.
Een fijne zomervakantie toegewenst!

Nieuw dit jaar was de digitale inschrijving, om iedereen de
kans te geven op een vlotte en eerlijke manier zijn kinderen
in te schrijven. We geven toe dat er een aantal kinderziektes
waren, maar die zijn intussen verholpen.

Mooie samenwerking

Dit alles is het bewijs van een mooie samenwerking tussen de
verschillende gemeentediensten (jeugd, ICT, kinderopvang),
het OCMW en de betrokken schepenen. Een bewijs dat
samenwerken over verschillende diensten, bevoegdheden en
partijen wel degelijk kan.
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Tom Caluwaerts, Kelly Breugelmans en Eddy Soetewey
voor de speeltuin van de zomerkriebels.

www.n-va.be/niel
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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