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We maken ons klaar voor
een spetterend 2020
Beste Nielenaar,
De laatste drie maanden van het
jaar zijn weer voorbijgevlogen.
En laat ons eerlijk zijn: waar
kunnen we beter het einde van
het jaar inzetten dan in Niel?
Begin november hadden we
onze jaarmarktperiode. Weer
een topeditie, al zeggen we het
zelf. We willen iedereen bedanken
die langskwam op onze stand,
waar we wat lekkers uitdeelden
aan de kleinsten onder ons. De
jaarmarktperiode is een traditie
die in onze Nielse identiteit zit
en die we zeker in ere willen
houden.
Op zaterdag 14 december
hadden we onze jaarlijkse
kerstdrink. Na Theo Francken
vorig jaar mochten we dit jaar
niemand minder dan Kamerlid
en burgemeester van Edegem
Koen Metsu ontvangen. Het was
wederom een succes.
Het bestuur van N-VA Niel wenst
u een prettige kerst en een
gelukkig en gezond 2020.

Groen licht voor vijftigtal ingrepen
in Walenhoek: van fietspad
tot vleermuizentunnels
Het landinrichtingsplan voor Niel heeft groen licht gekregen van de
gemeenteraad. Het plan behelst een vijftigtal ingrepen die de komende
jaren de natuurwaarde en de cultuurhistorische en toeristische belevingswaarde van de gemeente zullen verhogen.
Na meer dan vijf jaar werk met twaalf
verschillende instanties is het landinrichtingsplan voor Niel eindelijk klaar. Het plan kon al
op de goedkeuring rekenen van de voltallige
gemeenteraad. Nu moet de bevoegde minister
nog het licht op groen zetten, maar schepen
van Openbaar Groen Tom Caluwaerts heeft er
vertrouwen in. “Als je ziet met hoeveel instanties
we deze puzzel hebben gelegd en hoeveel tijd we
hieraan besteed hebben, moet die goedkeuring
eigenlijk maar een formaliteit zijn”, meent hij.

T om Caluwaerts, schepen van
Openbaar Groen en Openbaar Domein.

Trage wegen

Het landinrichtingsplan gaat voornamelijk over de site van het natuurgebied Walenhoek.
Daar worden een vijftigtal werkzaamheden voorzien die de volgende jaren de natuurwaarde en de cultuurhistorische en toeristische belevingswaarde van het landschap moeten
verhogen. Zo worden de visvijvers in stand gehouden en worden er bijkomende trage
wegen aangelegd. “De belangrijkste is de trage weg onder het spoor. Die moet een
verbinding vormen met de zone Kapittel, aan het wetenschapspark. Er zullen paden
bijkomen die de toegankelijkheid van het gebied verhogen en er zullen er enkele
verdwijnen, zodat de dieren rustige broedzones hebben.”

Fietspad

“De tunnels zullen dan weer een functie krijgen als vleermuizentunnels”, legt Caluwaerts
uit. “Naast de Boomsestraat wordt een fietspad aangelegd, van achter Natuurhuis
De Paardenstal tot aan de tweede tunnel onder de Boomsestraat, tussen de Keizer- en
Legastraat. Het fietspad zal zo’n 350 meter lang zijn, krijgt een asfaltverharding en ontsluit
De Paardenstal voor wandelaars en fietsers.”
Alle maatregelen zullen de komende drie jaar uitgevoerd worden. Het project wordt
geraamd op ongeveer 1,8 miljoen euro. De gemeente draagt 200 000 euro bij. “Achter
de schermen blijven we naarstig verder zoeken naar bijkomende partners om de
gemeentelijke bijdrage nog verder te doen dalen”, besluit Caluwaerts.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Zone 30 uitgebreid
De zone 30 is aanzienlijk uitgebreid in onze gemeente. “We willen
straten waar elke weggebruiker veilig is”, licht schepen Eddy Soetewey
toe. “Daarbij leggen we de klemtoon op de schoolomgevingen met een
schoolstraat, klaar-overs, fietsstraten en nu dus ook met een uitgebreide
zone 30.”
De zone 30 wordt duidelijk gesignaleerd met ledborden die werken op
zonne-energie. “Zo zorgen we niet enkel voor verkeersveiligheid, maar
ook voor het klimaat”, besluit de schepen.

Huiswerkbegeleiding
voor beide basisscholen
Sinds 1 oktober biedt de gemeente gratis
huiswerkbegeleiding aan voor alle
leerjaren van het lager onderwijs in
GO! De Parel en de Sint-Hubertusschool.

Vroeger bestond de huiswerkbegeleiding al voor de
leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar.
“Omdat het belangrijk is om leerachterstand
of problemen met organiseren zo vroeg mogelijk
te detecteren en weg te werken, breiden we die
begeleiding nu uit”, zegt schepen van Onderwijs
Eddy Soetewey.

Schepen van Onderwijs Eddy Soetewey.

700 000 euro extra
investeringsbudget voor Niel
dankzij Vlaamse Regering
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in
totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in
hun gemeente. Voor Niel betekent dat concreet 705 650 euro.
Dat is het gevolg van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.
De Vlaamse overheid komt tussen
in de pensioenfactuur van de
gemeente én geeft de gemeenten
extra budget omwille van hun
open ruimte. Dat vernam N-VA
Niel van de N-VA-ministers uit de
regering van minister-president
Jan Jambon. Naast deze bijkomende
financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de
komende jaren elk jaar met 3,5 procent groeien.
Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. Met de extra
middelen wil de nieuwe Vlaamse Regering de gemeenten meer financiële
ademruimte geven, zodat ze de komende jaren sterk kunnen blijven investeren.

Ouders betrokken

Concreet selecteren de leerkrachten de kinderen bij
wie het maken van huiswerk moeizaam verloopt.
Vervolgens wordt dit besproken in het zorgteam,
dat contact opneemt met de ouders en hen de gratis
huiswerkbegeleiding voorstelt. Als zij akkoord zijn,
krijgen de kinderen twee keer per week een half
uurtje huiswerkbegeleiding. De ouders worden
ook zelf in het proces betrokken via openhuiswerkklasmomenten en gesprekken met de leerkracht.
“Samen zorgen we ervoor dat iedereen meetelt en
mee kan”, besluit Eddy Soetewey.

niel@n-va.be

Steun onze afdeling en word lid via N-VA Niel
Wilt u ook deel uitmaken van de grote
N-VA-familie? Word lid via de lokale
afdeling.
Contacteer ons via niel@n-va.be of
spreek onze bestuursleden aan.
Hoofdleden betalen 12,50 euro per jaar,
bijleden 2,50 euro. Bent u jonger dan 31 jaar?
Dan betaalt u maar 5 euro.
Het juiste bedrag stort u op rekeningnummer BE69 7350 2960 3778.
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Ambitieuze plannen voor Niel
Het nieuwe bestuursakkoord is een feit! We geven u graag een overzicht van de krachtlijnen.
•W
 e blijven investeren in een modern Niel. We vernieuwen de gemeentelijke gebouwen en
pakken straten en pleinen grondig aan. Een sleutelrol is weggelegd voor fietsers en voetgangers.

• Bij de modernisering van de gemeente focussen we op duurzaamheid. We zorgen
voor een energie-efficiënte gemeente en behouden de groene, open ruimte.

• We werken aan een sociaal en bruisend Niel. Een Niel waar het voor iedereen,
ongeacht afkomst, sociale klasse of seksuele voorkeur, aangenaam leven is.

• Door een pakket van maatregelen willen we de
woonomstandigheden en woonkwaliteit structureel verbeteren.

•O
 m voldoende te kunnen investeren, nemen we onze uitgaven kritisch onder de loep.
We durven keuzes maken.

• Om deze ambities waar te maken, werkt het gemeentebestuur
nauw samen met onze sterke en efficiënte administratie.

• Het gemeentebestuur plant een taxshift: ongewenst gedrag wordt tegengegaan door het extra te belasten en
omgekeerd. Ook werken we toe naar eerlijke belastingen. Daarbij wordt vooral gekeken naar een correctie in de
onroerende voorheffing, opdat die wordt gelijkgesteld met het Vlaamse gemiddelde. In deze filosofie is er tevens
ruimte om de aanvullende personenbelasting nog twee keer met 0,1 procent te laten dalen:
in 2023 en 2024. Tot slot worden de overige bestaande belastingen en retributies voortaan ook
jaarlijks geïndexeerd. Op die manier werken we aan een financieel gezond en efficiënt Niel.

• In deze bestuursperiode kiezen we voor een transparant beleid. Een
constructieve dialoog voeren met de oppositie is daarbij belangrijk.

• Ook naar onze bevolking toe staan constructieve burgerparticipatie en transparante communicatie
steeds centraal. De gemeente wordt bovendien klantvriendelijker en digitaler: op termijn moet u alle
documenten online kunnen aanvragen, waardoor een bezoek aan het gemeentehuis overbodig wordt.

• Om onze bestuurskracht te verhogen, zetten we sterk in op intergemeentelijke
samenwerking. De bestaande samenwerkingsverbanden zullen we kritisch bekijken:
betekenen ze nog steeds een meerwaarde voor Niel en de algemene dienstverlening?
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