
Beste Nielenaar

De feestdagen komen eraan. Dat is een tijd 
van gezelligheid en samenzijn met vrienden en 
familie. Maar laat ons toch ook even stilstaan. 
Het is voor veel mensen een moeilijke tijd. 
Eerst was er de coronacrisis. Nu zorgt de ener-
giecrisis voor extra zorgen en moeilijkheden. 
Het einde van het jaar is ook een goed moment 
om terug te blikken op het voorbije jaar.

In maart 2022 was er de driejaarlijkse be-
stuursverkiezing voor onze afdeling. Ik werd 
als nieuwe voorzitter verkozen. N-VA Niel is 
klaar voor een nieuwe start. Ik bedank Kelly 
Breugelmans. Zij nam tijdens de overgangspe-
riode het waarnemend voorzitterschap op. Zo 
garandeerde ze de continuïteit in de werking 
van N-VA Niel. Ik bedank ook onze leden voor 
de steun tijdens die moeilijke periode. Er werd 
achter de schermen veel werk verricht.

Klinkt u mee met ons op de nieuwe start 
tijdens onze 
nieuwjaarsreceptie?

Gio Huybrechts 
Voorzitter N-VA Niel

niel@n-va.be

Neem contact op met onze voorzitter Gio 
Huybrechts via gio.huybrechts@n-va.be.

Werkt u mee aan een welvarend 
Vlaanderen?
N-VA Niel is continu op zoek naar mensen die zich willen engageren 
om samen onze plaatselijke afdeling te besturen. We zoeken echte 
teamspelers, die samen met ons huidige bestuur Niel een warm hart 
toedragen, en nog veel dingen willen verbeteren.

Kent u niets of weinig van politiek? 
Geen nood, onze mandatarissen zijn 
al jaren actief in het gemeentebestuur. 
Bovendien hebben we de N-VA achter 
ons. Dat is een professionele organisatie 
die geregeld opleidingen, congressen en 
informatiemomenten organiseert. Ook 
als u enkel wil helpen bij de praktische 
organisatie of gewoon komt kennisma-
ken, bent u meer dan welkom!

NIEUWJAARSRECEPTIE 
met energie-expert Bert Wollants

Zondag 22 januari 2023 
vanaf 13 uur 

Café Cristal Palace 
Antwerpsestraat 42, 2845 Niel

Bert Wollants maakt ons wegwijs in het 
energielandschap en in de absurde beslissingen 
van de federale regering. U bent welkom voor een 
gezellige babbel bij een hapje en een drankje.

Niel
www.n-va.be/nielniel@n-va.be N-VA Niel
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Kelly Breugelmans neemt over van Sven
Sven Van Gysel neemt omwille van medische redenen ontslag als schepen en als gemeenteraadslid. “Ik wil in alle rust samen met 
mijn vrouw en dochter werken aan mijn medisch herstel”, verduidelijkt hij.

Tijd voor herstel
Schepen Eddy Soetewey betreurt het ver-
trek van Sven uit het gemeentebestuur. 
“Ik ken Sven als een integere, hardwer-
kende en gemotiveerde bestuurder. Maar 
gezondheid gaat voor. Ik gun hem alle 
rust en wens hem een spoedig herstel. Ik 
bedank hem voor de manier waarop hij 
met het nodige doorzettingsvermogen 
vormgaf aan het bestuur”, besluit hij. 

Volwaardige vervanging
Fractievoorzitter Kelly Breugelmans 
vervangt hem als schepen. “Het is heel 
jammer dat we afscheid moeten nemen 
van Sven. We hopen dat hij snel beter 
wordt. Ik ga met dezelfde energie als 
Sven aan de slag en zet zijn werk verder”, 
zegt ze. 

Kelly is 34 jaar en mama van drie kinde-
ren. Ze werkt als zelfstandige in de kin-
deropvang. Zij zal naast de bevoegdhe-
den openbaar domein, openbaar groen, 
milieu en klimaat ook de bevoegdheid 
buitenschoolse kinderopvang voor haar 
rekening nemen. Tot nu was schepen 
Soetewey bevoegd voor dat laatste. 

Het hart is gerust
“Ik ben sinds 2013 bevoegd voor de 

buitenschoolse kinderopvang. Het is 
met spijt in het hart dat ik afscheid 
neem van deze bevoegdheid. Maar ik 
ben ook gerust. Want Kelly is al jaren 
actief in de sector. De bevoegdheid is in 
goede handen. Zelf neem ik opnieuw de 
bevoegdheden toerisme en erfgoed voor 
mijn rekening. Die bevoegdheden had ik 
vroeger ook al”, zegt schepen Soetewey.

Nieuwe fractievoorzitter
Roxanne Leysen vervangt Sven in de 
gemeenteraad. Ze neemt ook de rol van 
fractievoorzitter over van kersvers sche-
pen Kelly Breugelmans. Roxanne is 37 
jaar en moeder van twee kinderen. Ze is 
zaakvoerder-architect van een architec-
tenbureau in Niel. Ze zetelde als deskun-
dige en ondervoorzitter in de Gemeen-
telijke Commissie Ruimtelijke Ordening 
(GECORO). Die functie geeft ze op. “Ik 
heb mij altijd hard en graag ingezet in 
de GECORO. Ruimtelijke ordening ligt 
mij als architect nauw aan het hart. Ik 
zal mijn expertise verder inzetten in de 
gemeenteraad”, zegt Roxanne. 

We blijven een sterk team
“Ik bedank Sven voor zijn inzet als sche-
pen en wens hem een spoedig herstel toe. 
N-VA Niel heeft een sterk team en werkt 

hard verder”, zegt voorzitter Gio Huy-
brechts. “Ook ik ben ervan overtuigd dat 
we een sterk N-VA-team behouden. En ik 
ben blij dat er nu in het schepencollege 
een gelijk aantal vrouwen en mannen is”, 
voegt Kelly eraan toe.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

niel@n-va.be
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Themadag Leefbaar Vlaanderen

Wij zitten niet stil. Ons bestuur was aanwezig in Gent op 
de N-VA-themadag ‘Leefbaar Vlaanderen’. We leerden veel 
bij over energie en mobiliteit, innovatie, natuur en duur-
zaamheid. Veel bedrijven in Vlaanderen ontwikkelden 
nieuwe technologieën om afval te recycleren, energie te 
besparen en om onze gezondheid te verbeteren. De N-VA 
volgt die ontwikkelingen voor u op de voet!

N-VA Niel op de jaarmarkt 

N-VA Niel was blij om weer op de jaarmarkt te staan. We 
mochten vele bezoekers verwelkomen. De soep en glüh-
wein werden door iedereen gesmaakt. We deelden ook 
goodiebags uit met leuke spulletjes. Het deed ons deugd 
om te zien dat veel mensen stopten voor een gezellige 
babbel. We bedanken iedereen voor die bezoekjes en zien u 
graag volgend jaar opnieuw. 


KLEURWEDSTRIJD 
Tijdens onze nieuwjaarsreceptie trekt een onschuldige hand drie tekeningen. De winnaars krijgen een leuke verrassing. 
Voor alle andere deelnemers voorzien we ook een kleine attentie. Noteer dus zeker uw gegevens correct. 

Naam:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Leeftijd: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Steek uw tekening 
in de bus bij Gio 
Huybrechts, Jean 
Jaurèsstraat 1 bus 
3, 2845 Niel.
U kunt ze ook 
inscannen en mailen 
naar niel@n-va.be. 

www.n-va.be/niel
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
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Evolutie Vlaamse begroting


