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NIEL
N-VA-kalender

ZATERDAG

5tober

Op 11 juli vierden we naar jaarlijkse gewoonte onze Vlaamse
feestdag. N-VA Niel besloot om
van deze dag een heuse familiedag te maken. En wat voor één!

Familiesteakdag

ok
2013

Onze vorige editie was een succes,
met steak van uitzonderlijke kwaliteit. Dit moeten we dus herhalen. Er
is een vervanggerecht voorzien
voor zij die dit wensen. Meer
hierover in een volgende editie en
op onze webstek. Locatie:
Zaal ’t Nest, Heideplaats 22.
Graag vooraf inschrijven.

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

Niel Jaarmarkt
N-VA Niel zal zoals elk
jaar aanwezig zijn op
deze heuglijke gebeurtenis van traditie en
waarde.
ZATERDAG

14
december

N-VA NIEL MAAKTE WAAR VOLKSFEEST VAN 11 JULI

MAAND
AG

4

Ruim 150 leden en sympathisanten hadden zich ingeschreven
voor onze barbecue en ook het gemeentepersoneel was goed vertegenwoordigd. Rond 16 uur
bliezen we verzamelen aan onze
sporthal waar bestuur en mandatarissen zich een ganse voormiddag hadden voorbereid om onze
grote en kleine gasten te kunnen
ontvangen.
Het resultaat mocht gezien worden. Het stralende weer zorgde er
mee voor dat er niets dan lachende en vrolijke gezichten aan tafel plaatsnamen.
De kinderen gingen compleet uit de bol voor de aanwezige springkastelen.

novemb
er
2013

Waarnemend voorzitter Eddy
Hendrieckx nam de honneurs
waar om samen, hoe kan het ook
anders, met onze Vlaamse
Leeuw de gasten van harte welkom te heten. Schepen Soetewey
nam van de gelegenheid gebruik
om al onze mandatarissen voor
te stellen.

N-VA Niel danst

Wie weet
komt een
hoge
2013
gast
ons
dansfeest bezoeken
om de beentjes
los te gooien?

Het samen zingen van het Vlaamse volkslied was de aanzet om de barbecue te
openen, waar iedereen natuurlijk op inging. De sfeer zat er duidelijk in. Tot in
de late uurtjes werd er gefeest. De blije gezichten bevestigden dat het goed was.
N-VA Niel had van onze Vlaamse Feestdag een waar volksfeest gemaakt!
Tot volgend jaar, tot 11 juli 2014!
Hartelijk dank aan onze leden en sympathisanten, een pluim voor
alle medewerkers en uiteraard dank aan alle aanwezigen.

www.n-va.be/niel

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Zomer in Niel
Een zomer vol cultuur

Een zomer vol speelplezier

Afgelopen zomer kon u in Niel niet
enkel genieten van de zon maar ook
van tal van culturele evenementen.

Vergeten we ten slotte niet het
zandkasteel bouwen op Niel Plage.
Ook dat was weer een succes. De
komende jaren blijven we investeren in de verschillende speeltuinen
elders in de gemeente, met oog voor
alle leeftijdscategorieën.

Zo was er dit jaar een nieuwigheid:
‘Muziekbijoekes’. Vijf woensdagavonden op rij kon u genieten van
muzikaal talent in de vernieuwde
sporthalomgeving waarbij we telkens
een ander muziekgenre aan bod lieten komen. Verder was er ook improvisatietheater en een ATV-vertelling
met Warre Borgmans tijdens Niel
Plage. We sloten de zomer af aan de
boorden van de Rupel.

De N-VA blijft verder investeren in
cultuur met een verruimd en vernieuwend aanbod zonder bestaande
succesformules over boord te gooien.
Ook de laagdrempeligheid blijven we
bewaken. Zo waren al de hierboven
vermeldde activiteiten vrij toegankelijk. Eigen initiatieven stimuleren we
dan weer via het nieuw gestemde
subsidiereglement voor buurtfeesten
en wijkkermissen.

niel@n-va.be

buiten de speeltuin is er ook een
skate-ramp geplaatst. Zo wordt deze
plek het centrum voor de speelactiviteiten in onze gemeente.

Een zomer vol sport

De speelpleinwerking, met dit jaar
voor het eerst een specifieke miniwerking voor onze jongste kindjes,
kon weer op veel bijval rekenen. Hartelijk dank aan alle monitoren en
coördinatoren voor hun geweldige
werk!
Op 7 augustus konden we in het bijzijn van de kinderburgemeester eindelijk de centrale speeltuin aan de
sporthal openen. Door de strenge
winter had de bouw vertraging opgelopen maar het uiteindelijke resultaat
mag gezien worden. Het wachten
wordt beloond. Vanaf het moment
dat de speeltuin klaar was, werd die
meteen veelvuldig gebruikt. Er zijn
speeltuigen voor groot en klein en

Ook dit jaar was Niel Plage weer een
groot succes. Het strandtennis mocht
dan wel op een tegenvallende belangstelling rekenen, de MTB-toertocht
was als nieuwe activiteit een schot in
de roos. Ook de petanque en het
voetbal deden het goed. Beachvolley
was weer de succesvolle afsluiter van
10 dagen strandplezier in Niel.

Verandering in Niel
Werken Dorpstraat
De werken in de Dorpstraat verlopen vlot. Alle ondergrondse werken zijn al voltooid. De boordstenen en onderlaag zijn geplaatst, zodat men eerstdaags aan de
wegenwerken kan beginnen. Tijdens de werken zijn er
verschillende ‘minder hinder’-maatregelen genomen. Zo
wordt er verharding gelegd en blijven de opritten bereikbaar van de opritten. Deze straat zal klaar zijn voor het
drukke Jaarmarktgebeuren.

Schepen Moons dankte handelaars, deelnemers en administratie voor de overtuiging waarmee aan deze actie
werd deelgenomen. Het bevestigt de draagkracht en
motiveert voor de volgende jaren!

Niel kleuriger en ﬂeuriger

Met belgerinkel
naar de winkel
Op 26 juni 2013
werden de prijswinnaars van de
actie ‘met belgerinkel naar de winkel’ gehuldigd. Heel
wat handelaars verzamelden een veelvoud aan deelnemerskaarten. Dat maakte dat vele winnaars aanwezig
waren om hun prijs in ontvangst te nemen.
Schepen Maritsa Moons benadrukte in haar welkomstwoord dat dit project aantoonde dat milieu en economie
wel degelijk verenigbaar waren.
Ook al heeft deze kleinschalige actie misschien geen direct verschil gemaakt naar de
globale opwarming toe, de bewustwording over het probleem is waarschijnlijk groter
geworden. En dat was de
belangrijkste boodschap.
Alle winnaars waren persoonlijk uitgenodigd om hun prijs
in ontvangst te nemen met uiteraard als grote overwinnaar
het leefmilieu zelf.
De samenwerking tussen milieu- en middenstandsraad
resulteerde in een schitterende opkomst. Zij sloegen de
handen in elkaar om deze actie de nodige steun en begeleiding te geven. Een afvaardiging van beide raden was
dan ook aanwezig.

www.n-va.be/niel

De lange winter en het koude en natte voorjaar waren een
slechte voorbode voor de zomerperiode. Begin juli waren
de weergoden ons echter gunstig gezind en werden we
bedeeld met de broodnodige zonnige en warme zomerse
dagen. Terugblikkend kunnen we spreken van een geslaagde zomer -en vakantieperiode.
Ook in ons straatbeeld was het te merken dat het volop
zomerde. Op tal van ontmoetingsplaatsen en invalswegen
werd onze gemeente opgefleurd met kleurige bloementorens en -manden. Het warme weer zorgde ervoor dat ze
volledig tot hun pracht en praal konden uitgroeien.
Dat ook goed bestuur hier een rol speelt, blijkt uit het feit
dat de kostprijs van het totale project ei zo na gehalveerd
werd ten op zichte van voorgaande jaren zonder aan
kwaliteit of kwantiteit te moeten inboeten.
Kleuriger en fleuriger, zoals vermeld in het bestuursakkoord. De trend is gezet en wordt voortgezet!
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Siegfried Bracke bezoekt alle provincies.

02/10
16/09

25/09
17/09
06/09

30/09

18/09
01/10
02/09
03/09

27/09
04/10

11/0

20/09

““Ons
Ons land
land staat
staat
vvoor
oor heel
heel wat
wat
uitdagingen.
tdagingen. Laat
L a at
o
ons
ns d
daarom
aarom d
de
e
k
kans
a ns g
grijpen
r ij p e n o
om
m
onze
o nz e w
welvaart
elvaart
veilig
veilig tte
e sstellen.
tellen.

13/09

04/09

IIn
nd
de
ep
provincie
rovincie A
Antwerpen:
ntwerpen:
16 september om 20 uur
ANT WERPEN - Zuiderkroon
gastspreker: Jan Jambon
welkomstwoord: Bart De Wever

2 ok t obe r om 2 0 u u r
TURNHOUT - Het Paterspand
gastspreker: Jan Jambon
welkom
o stwoord: Er wiin Brentjens

1 ok t obe r om 2 0 u u r
LIER - CC De Mol
gastspreker: Jan Jambon
welkomstwo

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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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

/

/

