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V.U. Eddy Soetewey
Pastoor Huyghestraat 12
2845 Niel

N-VA-agenda

10

AFDELINGSETENTJE
in zaal ‘t Nest

MAART
2012
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Neem zeker ook een kijkje op onze webstek www.n-va.be/niel. Op de site zullen we
vanaf maart maandelijks deze krachtlijnen per thema toelichten. Wekelijks stellen we
ook twee kandidaten voor. De volledige lijst en het programma presenteren we op 4
mei in zaal ‘t Nest.
Daarnaast nodigen wij jullie uit voor ons afdelingsetentje op 10 maart. Inschrijven
kan via de website. Onze Zomertoer trekt door Niel op de zaterdagen 2, 9 en 16 juni.
Meer info hierover volgt nog.
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N-VA: IETS VOOR U?
Kan u zich vinden in de nieuwe manier van politiek doen van de N-VA, op federaal
en lokaal vlak? Herkent u zich in onze realistische, eerlijke en efficiënte visie,
gebaseerd op gezond verstand? Wil u ons hierin steunen? Aarzel dan niet en neem
contact op met uw Lokaal AanspreekPunt of stuur een mailtje naar niel@n-va.be.

JUNI
2012

Het bestuur van N-VA Niel

N-VA ZOMERTOER
Locatie wordt weldra
bekendgemaakt.

JUNI
2012

14 OKTOBER IN HET VIZIER
Achter de schermen verrichtte N-VA Niel ook veel werk het voorbije jaar. Aan het
partijprogramma wordt hard gewerkt. In deze editie zetten wij de krachtlijnen ervan
reeds in de verf.

N-VA ZOMERTOER
Locatie: Eddy Soetewey,
Pastoor Huyghestraat 12

JUNI
2012

16

In 2011 startte de N-VA een eigen afdeling op in Niel. Met artikels in Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, de Gazet Van
Antwerpen en de Rupelkoerier, ging dat niet onopgemerkt voorbij.
Belangrijk is echter dat u ons hebt opgemerkt. Uw steun, door onder meer de talrijke
opkomst en sympathiebetuigingen tijdens de jaarmarkt en onze gespreksavond met
minister Muyters, was meer dan welkom. Ook onze quiz in de parochiezaal van
Hellegat was een succes!

1 JAAR N-VA NIEL
We trappen de
verkiezingscampagne af
MEI
met een voorstelling van
2012
het programma en de
kandidaten in zaal ’t Nest.
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N-VA Niel uit de startblokken

N-VA ZOMERTOER
Locatie wordt weldra
bekendgemaakt.

N-VA VLAGT

11
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Ook minister Muyters hoopt op een goede uitslag van N-VA Niel op 14 oktober.

De  speerpunten van N-VA Niel





De N-VA wil dat Niel een leefbare gemeente blijft.
Het welzijn en de veiligheid van de inwoners zijn
onze hoogste prioriteit. Wie voor de N-VA kiest moet
duidelijk weten waarvoor we staan. Daarom doen we
nu reeds de 6 speerpunten uit de doeken waarop we
ons partijprogramma zullen baseren.



EEN NIEUWE MANIER
OM AAN POLITIEK TE DOEN
• N-VA Niel neemt de stem van de Nielenaar ernstig.
Daarom willen wij de adviesraden eindelijk nieuw
leven inblazen.
• Intergemeentelijke samenwerking dient op alle vlakken gestimuleerd te worden. Zo kunnen we de beschikbare middelen efficiënter aanwenden.
• Alle beleidsdocumenten (beleidsplan, begroting,
agenda, verslagen van gemeenteraad) moeten in de
toekomst tijdig en vlot beschikbaar zijn.
• N-VA Niel pleit ervoor dat elke schepen verplicht tussentijdse verantwoording aflegt, voor de voltallige
gemeenteraad.



KWALITEITSVOL
WONEN EN LEVEN
• Een ruimtelijk beleid moet groei en verandering verzoenen met behoud en verbetering van onze leefomgeving. De historische identiteit van Niel mag niet
teloorgaan ten gunste van de zoveelste nieuwe verkaveling.
• De Rupel, Walenhoek en Het Broek bezitten tal van
troeven. Die moet Niel, in samenwerking met partners
als Natuurpunt, Toerisme Rupelstreek en de middenstand, ten volle uitspelen. Op die manier wordt Niel
werkelijk een parel aan de Rupel.
• Speel- en sportgebieden in de verschillende wijken
moeten, na overleg met de bewoners, zorgen voor de
sociale samenhang. Dringende investeringen in sportaccommodatie zijn een noodzaak.
• Scholen, verenigingen en burgers moeten een deel van
het openbaar domein kunnen verfraaien. Denk daarbij
aan moestuintjes of gemeenschappelijke groenruimtes.
• Lokale activiteiten en wijkfeesten moedigt de N-VA
aan. De feestelijkheden mogen zich niet beperken tot
1 mei en het jaarmarktgebeuren. Ook eindejaarsfeesten
en een 11 juliviering mogen niet ontbreken.

EEN BRUISENDE
MIDDENSTAND
• De gemeente moet de raad van zelfstandigen stimuleren en hen ondersteunen om zelf de nodige initiatieven te nemen. Het is de rol van de lokale overheid en
toerismepartners om die initiatieven te coördineren.
• Startende ondernemers verdienen ondersteuning.
• Wij vragen een parkeerbeleid, afgestemd op de lokale
handel. Winkelstraten en de omgeving van de sporthal
moeten we aantrekkelijker maken.
• De N-VA wil de weekmarkt opwaarderen.
• We willen geen overaanbod aan nachtwinkels.

GEZONDE FINANCIËN
EN EEN LAGERE SCHULD
• Hoge belastingen willen we een halt toeroepen. Overbodige belastingen moet men afschaffen zonder de begroting in gevaar te brengen.

DE JEUGD
IS ONZE TOEKOMST
• De gemeente moet ouders aansporen om hun kinderen de nodige ontwikkelingskansen te geven. Dat kan
door kleuteronderwijs vanaf 2,5 jaar en het tijdig wegwerken van taalachterstand bij anderstalige kinderen.
• Kinderopvang moet tijdens de volledige zomervakantie ter beschikking zijn.
• N-VA Niel blijft verder zoeken naar een aantal ‘campussen’ waar kinderopvang, onderwijs, sport- en
speelpleinwerking worden gecentraliseerd.
• Wij verwachten duidelijkheid over het nieuwe jeugdhuis.
• De onderwijsinfrastructuur dienen we te moderniseren.



VEILIGHEID
IN NIEL
• Preventie wordt versterkt door wijkwerking en sociale
controle.
• Indien repressie nodig is, is de wijkagent een waardevolle aanvulling op het Gemeentelijk Administratief
Sanctierecht.
• Een beter functionerende brandweer en politie binnen
de Rupelstreek betekent ook meer politiepatrouilles
’s nachts en tijdens de weekends

N-VA Niel zet niet in op eindeloze plannen maar op concrete realisaties door te focussen
op haalbare projecten. Met deze toekomstgerichte visie willen wij mee bouwen aan een beter Niel
dat voortbouwt op de positieve initiatieven van de laatste jaren.

Startavond N-VA Niel groot succes
Op vrijdag 9 december vierde N-VA Niel zijn oprichting met een gespreksavond in zaal De Vak.
Een volle zaal was getuige van een boeiende uiteenzetting, die duidelijk maakte dat de N-VA ook in Niel
leeft.
We gingen van start met een promotiefilm, gemaakt
door onze ondervoorzitter Geert Legein. De film is nog
steeds te bekijken op onze website www.n-va.be/niel.

Na de pauze konden de aanwezigen vragen stellen aan
de minister. Hieruit bleek dat de Nielenaar bedenkingen
heeft bij het huidige federale en lokale beleid op vlak van
financiën, veiligheid en het communautaire luik van het
regeerakkoord. Een overzicht van de vragen en antwoorden staat op onze website.

Vervolgens stelde een glunderende voorzitter Patrick
Truyts zijn bestuursploeg voor. Een ploeg die duidelijk
één team vormt en er samen voor wil gaan!
Dan was het aan communicatieverantwoordelijke Eddy
Soetewey, om de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport te interviewen. Philippe Muyters lichtte het regeerakkoord en
de impact ervan voor Vlaanderen toe. Ook het beleid en
de realisaties van de Vlaamse regering kwamen aan bod,
met extra aandacht voor de deelstaatbegroting. Daarna
keek de minister al vooruit naar de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

De geslaagde
gespreksavond met
Philippe Muyters
is voor herhaling vatbaar.

N-VA bezoekt jaarmarkt Niel
7 november 2011 was een hoogdag voor elke Nielenaar. Op de jaarmarkt ontmoetten Nielenaars en ex-Nielenaars elkaar. Deze keer maakte men ook kennis met N-VA Niel. De gratis soep hielp tegen de koude en voor wie dat niet
volstond was er nog jenever.
De N-VA draagt inspraak van
en ontmoeting met de Nielenaar hoog in het vaandel. Via
de actie Burgemeester voor een dag lieten we elke bezoeker mee
bouwen aan een nieuw beleid. Duidelijk op de eerste plaats wees de
Nielenaar inspraak van de burger aan. Verkeer en veiligheid eindigden op een eervolle tweede en derde plaats. Wij nemen deze aandachtspunten zeker mee in ons partijprogramma en beleidsplan.
Tot slot willen we iedereen bedanken voor de vele steunbetuigingen en massale aanwezigheid aan ons N-VA-tentje. Dit was hartverwarmend en sterkt ons in de overtuiging dat ook de Nielenaar
klaar is voor politieke vernieuwing, gedragen door de N-VA.

Met een schepje zand kon men aangeven welke
beleidsdomeinen in Niel echt aan verbetering toe zijn.

Kent u onze bestuursleden al?
Patrick Truyts
voorzitter

Stefan Verbeeck
secretaris

Benjamin Mouton
ledenverantwoordelijke

Geert Legein
ondervoorzitter

Ann Vandenbulcke
penningmeester

Filip Van Eeckhout
organisatieverantwoordelijke
Eddy Soetewey
communicatieverantwoordelijke

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We zullen keuzes moeten
maken, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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