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Kom en Dans

BLIJVEN INVESTEREN IN
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (BKO)
De BKO met de vestigingen
’t Speelhuis en De Speelberg staat
al jaren onder zware druk door de
verjonging van onze gemeente.

2013

N-VA Niel gaat
dansen. Samen met jullie gaan we
de beentjes losgooien, en wie weet
komt er wel een hoge gast
meedansen.
EDDY SOETEWEY
N-VA-schepen
van BKO

De extra vraag naar opvangplaatsen
dwingen ons om snel een degelijke
oplossing te zoeken. Want een
kwalitatieve Buitenschoolse Kinderopvang voor elk kind staat voor ons
centraal! We willen dan ook niet elk
kind plaatsen in de Buitenschoolse Kinderopvang maar wel voor elk kind een plaats voorzien in de Buitenschoolse Kinderopvang. Met
andere woorden: kinderen niet samenproppen
in overvolle opvangplaatsen maar de nodige
plaatsen voorzien.

OVERLEG

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

Bedankwoordje
Onze tweede Steakavond van
5 oktober 2013 was weer een groot
succes. Niet enkel het eten maar
ook de bediening kon op veel
bijval rekenen. Zo was dit weer
een gezellige en geslaagde avond.
Met dank aan alle medewerkers en
aanwezigen.

Verschillende pistes werden onderzocht door
onze schepen van Buitenschoolse Kinderopvang Eddy Soetewey. Hij bracht alle partners
(Sint-Hubertusschool, Gemeentelijke Basisschool en Buitenschoolse Kinderopvang)
samen, besprak de problematiek ook op het
Lokaal Overleg Kinderopvang en zocht samen
naar een oplossing. De keuze viel hierbij op de
Sint-Hubertusschool. De motivatie: een kindvriendelijke locatie, beschikbaar op de naschoolse uren, snel in schakelbaar en
ééntje waarmee we het aantal transferten met de bus weten te beperken.

GARANTIE
Sinds maandag 4 november kunnen de leerlingen van de Sint-Hubertusschool
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor naschoolse opvang tot 17 uur
terecht in de eigen school voor opvang door de juffen van de BKO. Op deze manier komen er plaatsen vrij in ’t Speelhuis en De Speelberg op de piekmomenten
(15.30 – 17 uur) en garanderen we als ook voor elk kind van de Sint-Hubertusschool en de Gemeentelijke Basisschool de nodige speelruimte en begeleiding
waar het recht op heeft.
We zullen de vraag naar kinderopvang blijven opvolgen en tijdig investeren in
extra opvangcapaciteit!

www.n-va.be/niel
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Toegankelijkheid openbare gebouwen
In het bestuursakkoord hadden we beloofd om werk te maken van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en we houden woord.
Tijdens de zomervakantie is er werk gemaakt om ook mensen met een fysieke
beperking op een comfortabele wijze toegang te verlenen tot de Gemeentelijke
Basisschool Schuttershofstraat. Dit is zeker nog niet voldoende, maar we zijn
dan ook met een serieuze achterstand op dit vlak geconfronteerd. Stap voor
stap werken we deze achterstand weg! Onze openbare gebouwen dienen voor
iedereen toegankelijk te zijn en dit in de ruimste betekenis van het woord. Dit
is een eerste stap in de goede richting!

Vernieuwing PolitieZone Rupel
Dienstverlening verbeteren
Voor de lokale PolitieZone Rupel staat het komende jaar
de dienstverlening centraal.

Onze politiediensten contacteren:
• Telefonisch: het centrale
oproepnummer blijft ongewijzigd:
03/443.09.00

• Via e-mail: info@politiezonerupel.be of
WijkteamNiel@politiezonerupel.be

• Word ‘vriend’ op Facebook:
PolitieZone Rupel en lokale
PolitieZone Rupel

U heeft het waarschijnlijk al gehoord: het zonecommissariaat van de Lokale PolitieZone Rupel is verhuisd naar de
site van het oude ziekenhuis “Den Brandt”. Tevens blijft
ons onthaalpunt in Niel, naast het gemeentehuis, voorzien. Onze wijkagenten zullen hier 19 uren per week ter
beschikking staan en bereikbaar zijn via het gemeentehuis. Op die manier stemmen we de gemeentediensten
beter af op de politiediensten.

• Word volger op Twitter:
“Politie_Rupel”

Het veiligheidsgevoel
Men moet zich niet enkel veilig voelen in onze regio maar
men moet er ook veilig zijn (zie verkiezingsprogramma
N-VA Niel 2012). De toelichting van het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 door korpschef Gwen Merckx kadert
volledig in deze optiek. De Zone wil het veiligheidsgevoel
van de burger verhogen met een minimum van 50 procent.
Via ‘meer blauw op straat’ en de GAS-boetes zal ook het
sluikstorten aangepakt worden. Veiligheid is een basisrecht waar we voor blijven ijveren!

niel@n-va.be

De Milieuraad: iets voor u?
Het milieu belangt ons allen aan. Het
heeft ontegensprekelijk een invloed op
ons dagelijks leven en onze toekomst.
Onze gemeente is dan ook ten zeerste
bekommert en voert dan ook een actief
milieubeleid. Een van de werktuigen ter
ondersteuning naar goed beleid is de
Milieuraad. Deze raad biedt de
mogelijkheid tot inspraak van onze
burgers om het gemeentelijk
milieubeleid te bevorderen.
Daarnaast draagt deze raad bij aan de jaarlijkse milieubeleidsnota en het natuurontwikkelingsplan.

Nieuw bestuur
Medio december wordt deze raad opnieuw geïnstalleerd en wordt er een nieuw

bestuur gekozen voor de volgende zes jaar.
Iedere burger van onze gemeente kan zich
kandidaat stellen om alsook actief het beleid mee te adviseren. Indien u uw steentje
wil bijdrage en tot deze raad wil toetreden,
kan u contact opnemen met onze gemeentelijke administratie die u de procedure
zullen overmaken.
U hoeft echt geen milieuspecialist te zijn.
Als u het leefmilieu belangrijk vindt en u
wil meewerken aan een gezondere toekomst, stel u dan zeker kandidaat.
N-VA-schepen Maritsa Moons bevoegd
voor Leefmilieu is ter beschikking om
u bij te staan op al uw vragen:
maritsa.moons@n-va.be

MARITSA MOONS

Naschoolse sport
Schepen van Onderwijs Eddy Soetewey bracht de verschillende partners (Jespo en de
schooldirecties) samen en dan ging de bal snel aan het rollen.

Netoverschrijdend
Vanaf donderdag 26 september geven we de leerlingen van de tweede graad lager
onderwijs de kans om kennis te maken met verschillende balsporten. De initiaties vinden
plaats direct na schooltijd in de turnzaal van de Veldstraat. We werken hierbij netoverschrijdend om zo zowel de leerlingen van de Sint-Hubertusschool als de Gemeentelijke
Basisschool dit aanbod te doen.

1 euro per uur
Voor slechts 1 euro per uur krijgen de leerlingen een kennismaking met verschillende
balsporten door gediplomeerde trainers, verzekering inbegrepen. Zeker en vast een laagdrempelig aanbod dat kadert in onze filosofie ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’.
24 leerlingen gingen in op dit aanbod!

Nieuw terrasbeleid

Lokale horeca versterken

Door de vernieuwing van onze
dorpskern zal het uitzicht grondig
veranderen en een veel mooiere uitstraling krijgen. Het einde van de
werken is voorzien voor medio juni
2014, als koning winter geen roet
in het eten gooit.

Terrasuitstraling
In grotere steden is men reeds jaren
geleden gestart om terrassen op het
openbaar domein te onderwerpen
aan bepaalde voorwaarden. Niet dat
men de uitbaters van horecazaken
wil beperken of op kosten te jagen.

www.n-va.be/niel

Men wil vooral een terrasuitstraling
creëren die een toegevoegde waarde
geeft aan de uitbating en de omgeving, waar het gezellig vertoeven is
zowel voor onze burgers en bezoekers.

In samenspraak met de sector Beleid
en HORECA Vlaanderen zal onze
gemeente als een van de eerste kleinere gemeente een terrassenbeleid
uitgewerkt hebben dat de aantrekkingskracht van onze lokale horeca
nog moet versterken en het nog
gezelliger maakt om gedurende de
zomermaanden op onze terrassen
te vertoeven.
Het nieuwe terrassenbeleid gaat in
voege op 1 januari 2014. De eerste
resultaten zullen dan ook zichtbaar
zijn tijdens het volgend zomer seizoen, aan de vernieuwde dorpskern.

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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.
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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.
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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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