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NIEL 

  

www.n-va.be/niel

Zaterdag 19 september hielden  
we onze jaarlijkse steakavond.  
Onze organisatieverantwoordelijke 
Els Schiltz toonde weer haar or-
ganisatietalent. Van voorbereiding, 
over aperitief tot aan dessert, alles 
was piekfijn uitgewerkt en dat 
wisten de aanwezigen te appreci-
eren. Ook onze fractieleider Filip 
Van Eeckhout, nam de rol op van 
chef-kok. De juiste ingrediënten  op 
meesterlijke wijze klaar gemaakt. 
Kortom, de steakavond werd 
gesmaakt.

Aangezien die dag ook de 
plantjes verkoop voor Kom Op 
Tegen Kanker  doorging, zorgde dit 
ervoor dat onze bestuursleden na 
een lange dag moe maar tevreden 
huiswaarts keerden. 122 azalea’s 
verkopen en 60 hongerigen spijzen 
(en laven)… een mens zou er 
voor minder een goed gevoel aan 
overhouden! 

STEAKAVOND 
EEN SUCCES!
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N-VA-schepen van Milieu  
Maritsa Moons nam al een reeks 
maatregelen om onze scholen 
milieuvriendelijker te maken – 
en kwam zo een stuk tegemoet 
aan de milieuconvenant 2020. 
Nu is ook de eerste stap van een 
scholencentralisatie een feit.  
De Buitenschoolse Kinderopvang 
(BKO) de Speelberg is namelijk 
vanaf nu ondergebracht in GBS 
Schuttershofstraat.

Uit een studie blijkt dat onze 
gemeente de vierdegrootste pro-
centuele stijger (21.6 %) zal zijn van 
Vlaanderen, als men het aantal 
instromende kinderen uit het basis-
onderwijs vergelijkt tussen 2012 en 
2020. We moeten niet minder dan 
206 extra plaatsen voorzien in het 
basisonderwijs*. Schepen van Ruim-
telijke Ordening Tom Caluwaerts 
en schepen van Onderwijs Eddy 
Soetewey beseffen dan ook dat er 

noodzakelijke stappen moeten 
ondernomen worden.

De eerste stappen van de volle-
dige integratie zijn dan ook reeds 
gerealiseerd, waarbij we ons sterk 
maken dat we ons einddoel berei-
ken in de loop van 2018.  

SMARTSCHOOL 
Om onze kinderen ook de moge-
lijkheid te geven om zich optimaal 

te ontwikkelen in onze hedendaag-
se digitale maatschappij, werd vanaf 
dit schooljaar het leerplatform van 
smartschool geïntegreerd in onze 
scholen.  
 
“Dat is een primeur voor het basis-
onderwijs in de Rupelstreek”, vertelt 
schepen van ICT Tom Caluwaerts. 
“In de nabije toekomst zullen alle 
klaslokalen van het lager onderwijs 
binnen onze gemeente ook nog 
uitgerust worden met smartboards 
zodat we echt wel klaar staan voor 
de toekomst op dit vlak!” 
 
Onze kinderen liggen ons nauw aan 
het hart en zijn het meer dan waard 
om in te investeren!       
 
* (bron : http://www.ond.vlaanderen.be/
nieuws/2015/doc/10-08-bijlage-Capaci-
teitsmonitor.pdf )

Investeren in de toekomst  
van onze kinderen



Alle N-VA-fracties van stad Antwerpen tot Puurs 
willen spoorlijn 52 nieuw leven inblazen. Via vra-
gen vanuit de verscheidene gemeenteraden willen 
we druk leggen bij de verschillende instanties. De 
NMBS en Infrabel hebben hierover uiteindelijk de 
beslissende stem. 

Mits aangepaste buslijnen en de aanleg van fiets-
paden (fietsostrade Antwerpen - Brussel) willen we 
de stations beter bereikbaar maken. Dan lijkt ons 
een dienstverlening zowel in de week als tijdens het 

Dagelijks van Niel naar Antwerpen en Brussel 
via spoorlijn 52?

weekend haalbaar. 

Als deze verbinding dan wordt doorgetrokken rich-
ting Willebroek dan is zowel Antwerpen als Brussel 
met de trein bereikbaar zowel in de week als tijdens 
het weekend. 

De N-VA is ervan overtuigd dat dit een van de oplos-
singen is om het fileprobleem op een doeltreffende 
manier op te lossen. 

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

Sinds deze zomer sieren tien nieuwe gedichtenpane-
len de boorden van de Rupel in Niel. De Cultuurraad 
Niel organiseerde een wedstrijd om lokaal poëtisch 
talent de kans te geven om hun werk aan het ruime 
publiek voor te stellen. De panelen bevinden zich dan 
ook op toeristische trekpleisters zoals de Klinkaart-
route (wandeling van het jaar), aan het prieeltje (Yel-
low Brick Road) en aan het buitengewoon plekje. We 
hebben ze mooi verdeeld: vijf in Hellegat en vijf op de 
Rupeldijk van Niel naar Schelle.

De jury wist een mooi geheel van gedichten te selec-
teren die allen een mooie reflectie weergeven over de 
onlosmakende band van het landschap met het water. 
Op deze manier vormen zij een mooie harmonie 
tussen cultuur en natuur. Op deze manier tonen we 

met deze pareltjes van gedichten dat we werkelijk de 
‘parel aan de Rupel’ zijn. 

We zijn de dichters dankbaar voor hun meesterwer-
ken.

Op 28 september legde Filip Van Eeckhout de eed af in de politieraad zone 
Rupel en dit in opvolging van Tim Sleeubus. Tim kon zijn mandaat niet 
meer combineren met zijn carrière in een industrie die enorme sprongen 
voorwaarts maakt. Wij willen Tim dan ook danken voor zijn enorme inzet 
die hij de afgelopen jaren heeft geleverd in onder andere deze raad. 

We zijn er echter zeker van dat Filip zijn werk even gedreven zal verder 
zetten als zijn voorganger. Veiligheid is immers een van de onderwerpen 
die ook Filip nauw aan het hart liggen. Wij zijn er dan ook gerust in dat hij 
de Nielse belangen in deze politieraad verder zal behartigen. 

De ontsluitingsweg kadert in een allesomvattend 
duurzaamheidsbeleid. We willen met onze gemeente 
de referentie in de regio worden wat betreft duur-
zame dorpsontwikkeling.

Het hoofddoel van deze weg is het doorgaande 
vrachtverkeer uit onze straten te weren en de Land-
bouwstraat autoluw te maken. 

RECHTVAARDIGE VERDELING VRACHTVERKEER
Er wordt een lussysteem voor vrachtverkeer inge-
voerd via ‘camerasluizen’ waardoor er een recht-
vaardige verdeling  van het vrachtverkeer komt. Niel 
gebruiken als sluiproute zal door deze camera’s niet 
meer mogelijk zijn. Daardoor zal de ‘vrachtwagen-
drukte’ in bijna alle straten gevoelig afnemen.

Naast de weg voorzien we een vrijliggend fietspad 
met dubbele rijrichting voor een vlotte fietsverbin-
ding. Ook het visvijvergebied en bedrijventerrein 
krijgen een nieuwe aparte inrit, zodat ook daar het 

vrachtwagenverkeer niet meer kan passeren. “Zo wil-
len we ook de recreërende vissers extra rust gunnen”, 
stelt schepen van Ruimtelijke Ordening en Toerisme 
Tom Caluwaerts.

ECOTUNNELS EN VLEERMUISBUNKER
Ook niet onbelangrijk is het feit dat er in het ontwerp 
van de weg rekening is gehouden met de natuur, met 
heuse ecotunnels, bomenrijen, nieuw gecreëerde na-
tuur en zelfs een vleermuisbunker. .De aanleg van de 
weg en bijhorende randvoorwaarden zullen een hele 
verbetering worden voor de leefbaarheid van Niel.

Het schoolbestuur koos er samen 
met het gemeentebestuur voor om 
de herstelling van het zwembad 
van Kontich niet langer af te  
wachten.

Vanaf dit schooljaar gaan onze 
leerlingen lager onderwijs van de 
gemeentelijke basisschool zwemmen 
in Hemiksem en dit in afwachting 
van het nieuwe intergemeentelijk 
zwembad waar we in ons vorig 
huis-aan-huisblad al een artikel over 
schreven. 

De keuze voor Hemiksem betekent 
ook kortere busritten en dus meer 
zwemles en zwemplezier dan in 
Kontich!

We hebben meteen ook het aantal 
beurten per schooljaar opgedreven 
naar 15. Onze leerlingen zullen op 
deze manier zeker de onderwijsdoel-
stellingen en eindtermen betreffende 
zwemmen halen maar hopelijk ook 
deze sport als een fijne tijdsbesteding 
leren kennen. Dat zwemmen ook 
een levensreddende vaardigheid kan 
zijn, hoeven we u niet uit te leggen.

Intussen is het nieuwe schooljaar al 
goed ‘ingezwommen’ en onze leer-
lingen genieten ervan!

Eddy Soetewey, schepen van Onderwijs

Omdat de interesse onder de bierliefhebbers blijft toenemen, organiseert 
toerisme Rupelstreek een streekbierenavond waar kan geproefd worden in 
combinatie met professionele uitleg over deze streekbieren.

Hobbybrouwerijen en streekbieren zijn in opmars. Steeds meer bierliefhebbers 
kiezen ervoor om zelf te brouwen en de geneugten van hun talent te ontdek-
ken. Wat onschuldig begint als een hobby kan al snel ontaarden in een carrière. Het idee van een streekbierenavond is 
ontstaan na een brainstorming met als doel om de Rupelstreek ook op gebied van lokaal gebrouwde geneugten op de 
kaart te zetten. “Weinigen weten dat onze streek enkele microbrouwers rijk is; zo’n streekbierenavond is dan ook ideaal 
als eerste kennismaking”, leggen de trekkers van deze werkgroep uit, de schepenen Inge De Ridder (Boom) en Tom 
Caluwaerts (Niel), beiden van de  N-VA. 
Op vrijdag 13 november om 19.30 uur vindt deze eerste streekbierenavond plaats in het Feestpaleis, Col. Silver-
topstraat in Boom. In samenwerking met Frui Vita en de lokale microbrouwerijen degusteren de deelnemers elk vijf 
streekbieren. Ze mogen zich verwachten aan een New Belgica, De Leste, Hellegat, De Klinkaert en een Heymisse. Een 
deskundige uitleg bij elk streekbiertje hoort erbij. 
Kostprijs alles inbegrepen: 10 euro. Inschrijven via info@toerismerupelstreek.be of in het gemeentehuis van 
Boom en Niel. Inschrijven kan tot 6 november of tot het maximum aantal deelnemers bereikt is. De Rupelstreek in de 
kijker brengen is ons gezamenlijk doel!

Ontsluitingsweg is open Schoolzwemmen gemeentelijke basisschool

Streekbierenavond brengt  
5 Rupelse biertjes op de plank

Poëzie langs de Rupel

Nieuw N-VA-gezicht in politieraad Niel

Eddy Soetewey, schepen van Cultuur en 
Tom Caluwaerts, schepen van Toerisme



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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


