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NIEL
Niels nieuws: N-VA blikt
vooruit!

V.U.: Eddy Soetewey - Pastoor Huyghestraat 12 - 2845 Niel - niel@n-va.be

Een van de N-VA-speerpunten is
om niet eindeloos te plannen, maar
daadwerkelijk uit te voeren. De
plannen zijn gesmeed en liggen
klaar ter uitvoering. De
verkiezingen van het nieuwe
bestuur waren het startschot. Houd
dus vooral de media en uw
brievenbus in de gaten. Naast een
open-ledenvergadering in mei, om
het tweejarig bestaan van N-VA
Niel te vieren, houden we ook nog
onze succesvolle steakavond. Meer
hierover later.
Vóór 11 juli, een dag die we
uiteraard zullen vieren, zal onze
afdeling haar jeugdwerking uit de
doeken doen. Ben je jong, ambitieus
en ben je de oude politiek beu,
neem dan contact met ons op. Kobe
zal jullie opvangen om samen te
werken aan de toekomst van Niel.
Tegen de jaarmarkt volgt dan de
grote verrassing. Uiteraard kan ik
hierover nog geen al te grote tip
van de sluier lichten.
Het nieuwe N-VA-bestuur wil de
motor zijn voor chauffeurs met
ideeën. Wil je meebouwen aan onze
afdeling? Neem dan contact op met
onze afdeling.
We zien elkaar in Niel!

NIEUW N-VA-BESTUUR TEKENT MODERN EN EERLIJK BELEID UIT
Beste Nielenaren,
Een nieuwe lente, een nieuw bestuur. Op 5 mei 2011 werd onze afdeling
opgericht. Geleidelijk evolueerden we van een enkeling naar een paar, een
trio,... Er kwam een bestuur tot stand door aanwijzing. Niet echt democratisch,
maar begrijpelijk aangezien we een nieuwe afdeling boven de doopvont
hielden. Nu de N-VA bijna twee jaar actief is in Niel, en onze afdeling stevig
gegroeid is, werd het dus hoog tijd om de democratie ten volle te laten spelen.
We hadden gehoopt een nieuw bestuur te kunnen verkiezen vlak na de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Uiteindelijk werd het 10 maart.
Als kersvers voorzitter is het mij een eer om u de nieuwe ploeg voor te stellen:
• Ondervoorzitter: Eddy Hendrieckx
• Secretaris: Rudy Van Boxem
• Ledenverantwoordelijke: Elisabeth Verhoeven
• Communicatieverantwoordelijke: Kelly Breugelmans
• Penningmeester: Sandra Hellemans
• Jongerenverantwoordelijke: Kobe Arnouts
• Organisatieverantwoordelijke: Luc Van Campfort
• Webbeheerder: Patrick Truyts

NIEUWE BESTUURSLEDEN HEBBEN AMBITIE
Aftredend voorzitter Patrick Truyts, die nu raadslid is van het Vast Bureau van
het OCMW, wilden we zeker niet loslaten. Ik heb hem gevraagd om mee actief
te blijven in het nieuwe bestuur. Hij ging daar graag op in. Ik wil hem
bedanken voor de inspanningen die hij gedaan heeft sedert de oprichting. Wij
zullen nog lang de vruchten
hiervan plukken.

Wij hebben de ambitie om Niel
eerlijk en efﬁciënt te besturen.

De nieuwe ploeg bestaat vooral
uit mensen met een grenzeloze
ambitie
om de Nielenaar een beter bestaan te bieden. Ze zullen
samen met onze beleidspartner Open Vld het pad
bewandelen dat door de vorige ploeg werd geëffend.
Graag eindig ik dan ook met de woorden van Patrick:
“Er is nog veel werk.” We gaan bescheiden maar met
volle overtuiging voor een modern, eerlijk en efficiënt
beleid voor alle Nielenaars.
GEERT LEGEIN
Voorzitter N-VA Niel

www.n-va.be/niel
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Nieuws uit de gemeenteraad
Nu N-VA Niel deel uitmaakt van
zowel de gemeenteraad, als de
OCMW-raad en de politieraad vindt
u voortaan deze vaste rubriek op
pagina 2 van ons huis-aan-huisblad.
Het belangrijkste nieuws uit deze
raden willen we u namelijk niet
onthouden. Voor meer informatie
kan u altijd terecht op de webstek
van N-VA Niel, de gemeentelijke
website en uiteraard bij onze
mandatarissen.
Tijdens de eerste gemeenteraden van
2013 kwam de N-VA al meteen twee
verkiezingsbeloftes na. De
gemeentebelasting (APB) wordt niet
verhoogd en we maakten werk van
een transparanter beleid. Ook onze
andere verkiezingsbeloftes willen we
waarmaken de komende zes jaar.

Samenstelling college van burgemeester en schepenen:
• Burgemeester: Tom De Vries (Open Vld)
• Eerste schepen: Bart Van der Velde (Open Vld)
• Tweede schepen: Eddy Soetewey (N-VA)
• Derde schepen: Maritsa Moons (N-VA)
• Vierde schepen: Tom Caluwaerts (N-VA)
• Voorzitter gemeenteraad: Eddy Soetewey (N-VA)

De overige N-VA-gemeenteraadsleden:
• Filip Van Eeckhout (fractieleider)
• Tim Sleeubus

Gemeentebelastingen
dalen
Tijdens de gemeenteraad van 27 januari
werd beslist om de
personenbelasting niet
te verhogen.
Integendeel: de aanvullende
gemeentebelasting daalt
van 8,5 procent naar
8,4 procent. De N-VA was
ook pleitbezorger om de
Nielse opcentiemen niet te
wijzigen. Die blijven dan
ook op 1 550 staan.

Ondanks de economisch
benarde tijden slaagt Niel er
dus in om - in tegenstelling
De gemeenteraadsleden en schepenen van N-VA
tot vele andere gemeenten Niel brengen de verandering in de praktijk.
de gemeentebelasting te
verlagen. Zelfs zonder te
raken aan de opcentiemen.
Nieuwe bestuursploeg legt eed af
Vorige bestuursperioden zagen we
Op 2 januari werd het college van
een verhoging van oorspronkelijk
burgemeester en schepenen officieel
7 procent naar 7,8 procent en
geïnstalleerd. Deze ploeg zal de
vervolgens 8, 5 procent. Met dit
komende zes jaar onze gemeente
bestuur gaan we voor een verlaging
besturen. De N-VA vaardigt drie
van 0,1 tot 0,2 procent. Elk jaar
schepenen af: Eddy Soetewey,
opnieuw.
Maritsa Moons en Tom Caluwaerts.
Zij engageren zich voor een Niel dat
Een maand later, op de gemeenteraad
tweemaal nadenkt voor er geld wordt van 26 februari, keurden we mee het
uitgegeven en voor een beleid dat de
gemeentebudget goed. We gaan
burger centraal stelt in alle
opnieuw voor een budget in
beslissingen. Naast onze
evenwicht met een verwacht positief
vertegenwoordigers in het college
resultaat van 104 629 euro voor 2013.
zetelen ook fractieleider Filip Van
De gemeentelijke retributies (de
Eeckhout en Tim Sleeubus in de
Nielse dienstverleningen waarvoor
gemeenteraad. Schepen Eddy
de gemeente een billijke bijdrage
Soetewey neemt daarnaast het
vraagt) werden geïndexeerd. Daarbij
voorzitterschap van de raad op zich.
hanteerden we de filosofie dat we
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belasten wat we liever
niet willen en ontzien wat
we willen aanmoedigen.

N-VA vertegenwoordigd
in gemeentelijke
commissies
Op de gemeenteraad van
26 maart lichtte korpschef
Gwen Merckx de werking en
organisatie van de politiezone Rupel
toe. De overkoepelende visie van de
zone – ‘Meer blauw, blauw beter en
beter blauw’ – onderschrijft de N-VA
alvast volop. De zichtbare
aanwezigheid van wijkagenten zal
een prioriteit van de politiezone
blijven. Verder is er aandacht voor
verkeersveiligheid en de aanpak van
overlast. Tot slot blijft intrafamiliaal
geweld een aandachtspunt.
De vertegenwoordigers van de
gemeentelijke commissies Openbare
Werken en Verkeer, Ruimtelijke
Ordening, Woonbeleid en Leefmilieu
werden eveneens aangeduid tijdens
deze gemeenteraad. Voor N-VA Niel
zullen Filip Van Eeckhout en Tim
Sleeubus die belangrijke taak op zich
nemen.
Voor het volledige verslag van
de gemeenteraadszittingen, alsook
de kalender, agenda en notulen van
de gemeenteraden kan u terecht op
de gemeentelijke website:
www.niel.be. Een initiatief in het
kader van meer transparantie.

N-VA zorgt voor uw welzijn in OCMW-raad
Het OCMW heeft de wettelijke taak om mee zorg te dragen voor het
welzijn van alle burgers van Niel. Zo zorgt het OCMW ervoor dat
iedereen volwaardig deel kan uitmaken van onze samenleving. Voor
de N-VA zetelen Hilde Peeters en Patrick Truyts in de OCMW-raad.
Patrick maakt tevens deel uit van het Vast Bureau van het OCMW.
Hilde en Patrick zorgen er mee voor dat alle inwoners van onze
gemeente kunnen genieten van de sociale grondrechten waar ze recht
op hebben. Dit is onder meer het recht op een kwaliteitsvolle
huisvesting, levensmiddelen en goede gezondheidszorg. Kortom:
elementaire zaken die ieder van ons nodig heeft om deel uit te maken
van de maatschappij.

Hilde Peeters en Patrick Truyts
bepalen namens de N-VA mee het
welzijnsbeleid in Niel.

Meer info bij onze mandatarissen of via www.ocmwniel.be.

Nieuws uit de politieraad

Tim Sleeubus is één van de acht
N-VA-vertegenwoordigers in de
politieraad van de zone Rupel.

Op 15 januari legden de nieuwe
politieraadsleden van de zone
Rupel de eed af. In deze
meergemeentezone oefent de raad
de bevoegdheden van de
gemeenteraad uit over de
organisatie en het beheer van het
lokale politiekorps.

In totaal levert de N-VA maar liefst
acht politieraadsleden (op een totaal
van 24) voor de zone Rupel:
• Tim Sleeubus (N-VA Niel)
• Ann De Smedt, Francisco Sanches
Y Santos en Mark van Heel (N-VA
Boom)
• Geert Antonio en Jurgen Callaerts
(N-VA Rumst)
• Gregory Müsing (N-VA Hemiksem)
• Danny Van De Putte (N-VA Schelle)
Het politiecollege bestaat uit de
burgemeester van elke gemeente van
de zone en tevens ook de korpschef.
Voor de zone Rupel gaat het om
volgende personen:
• Jeroen Baert, N-VA-burgemeester
van Boom en voorzitter van de
politieraad

• Tom De Vries (Niel)
• Rob Mennes (Schelle)
• Luc Bouckaert (Hemiksem)
• Wendy Van Weckhuysen (Rumst)
• Gwen Merckx (korpschef)
Tijdens de eerste vergadering,
werden niet alleen de fracties binnen
de politieraad voorgesteld, maar
keurden de raadsleden ook het
huishoudelijk reglement goed. Een
commissie Algemeen Beleid &
Financiën werd uit de grond
gestampt om de vergaderingen van
de politieraad voor te bereiden.
Voor vragen of meer info kan u altijd
terecht op www.politiezonerupel.be
en uiteraard ook bij N-VApolitieraadslid Tim Sleeubus.

N-VA Niel zoekt jonge leeuwen
Het ledenaantal van N-VA Niel
blijft exponentieel stijgen. Ook
jongeren vinden steeds vaker hun
weg naar onze lokale afdeling.
De N-VA vindt de stem van de
jongeren in Niel belangrijk. Op
ontmoetingsavonden krijgen we

www.n-va.be/niel

regelmatig de vraag om een N-VAjongerenafdeling op te richten.
Stilaan begint dat idee inderdaad te
rijpen. We nemen graag de tijd om
die nieuwe afdeling vorm te geven,
zodat ook Jong N-VA in Niel een
vliegende maar vooral succesvolle
start kan nemen.

Heb jij ook interesse in een N-VAjongerenwerking in Niel? Laat je
stem dan horen en engageer je als
jonge politieke belofte in eigen
dorp, of werk gewoon mee als
geëngageerde enthousiasteling.
Voor meer info, neem vrijblijvend
contact op via niel@n-va.be.

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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