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NIEL
Een geel-zwarte wind
waait door Niel
Beste vriend en vijand,
Een woelige periode is achter de rug.
Zoals steeds stijgen de zenuwen
naarmate men de verkiezingszondag
nadert. En dan vallen de klappen. Een
geel-zwarte wind heeft ons rustige dorp
bereikt.

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

De kracht van de verandering zit echter
in de wil van de mensen. Meegaan met
de tijd zonder de zwakken te vergeten,
de kwaliteit van het leven verbeteren en
de samenhorigheid van onze
dorpsgenoten benadrukken, kan enkel
als we allemaal de wil tonen. Jammer
toch dat vanuit rode hoek veel
haatbliksems in de richting van het
nieuwe bestuur werden gestuurd.
Dit is geen persoonlijke kwestie. Groot
zijn in de nederlaag en bescheiden zijn
in de overwinning typeert een mens.
Samen met Open Vld maken we van
Niel het parelsnoer aan de Rupel.
E Pluribus Unum,
Geert Legein

N-VA-AGENDA
Onze NIEUWJAARSRECEPTIE vindt
plaats van 11 tot 15 uur in D’A Statie,
Stationsstraat 143, Niel.
ZONDAG
Gastspreker is Sophie
De Wit, N-VA-Kamerlid
en burgemeester van
Aartselaar. Iedereen
januari
welkom!
2013
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Om uw kennis te testen in de 2de
ALGEMENE QUIZ kan u
VRIJDAG
terecht in Parochiezaal
Hellegat, Hellegat 39, Niel.
De quiz begint om 20 uur.
Inschrijving is verplicht en
februari
kost 15 euro per ploeg van
2013
(maximum) 5 deelnemers.
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www.n-va.be/niel

N-VA BELOOFT DE VERANDERING WAAR U VOOR KOOS
Beste Nielenaar,
Met plezier kom ik nog even terug
op de afgelopen verkiezingen. Het
staat buiten kijf dat N-VA Niel op
14 oktober een verkiezingsresultaat
heeft neergezet dat mag gezien
worden – als tweede partij van Niel.
Dat hebben we in de eerste plaats
aan u allen te danken. Van harte
dank voor uw steun en vertrouwen: vanaf nu is de N-VA in de Dorpsstraat
verankerd.
Het is duidelijk dat ook de Nielenaar voor verandering heeft gekozen. En die
gaat men ook krijgen. Dit betekent niet dat u hoeft te panikeren: onze
gemeente zal niet van vandaag op morgen helemaal van kop tot teen door
elkaar geklutst worden. Wel plannen we de broodnodige veranderingen voor
Niel in een open sfeer en steeds in overleg met haar bevolking. Alle informatie
over onze voornemens zal onmiddellijk en tijdig toegankelijk zijn – met
duidelijke uitleg. De beslissingen zullen trouwens naar N-VA-filosofie
genomen worden op basis van gezond verstand en dossierkennis.
Begrijpelijkerwijze zit u misschien ook met de vraag of die nieuwe N-VAmandatarissen wel in staat zijn om een beleid te voeren. Ik denk dat wij u bij
deze absoluut mogen geruststellen. Onze mandatarissen hebben in de private
of openbare sector al meer dan hun sporen verdiend inzake management en
bestuur.
Indien u met deze mensen eens op meer informele manier nader kennis wil
maken, dan beveel ik u van harte onze nieuwjaarsreceptie aan op 27 januari in
D’A Statie.
Op een succesvolle legislatuur,
en hopelijk tot op de
nieuwjaarsreceptie.
Stefan Verbeeck
Secretaris

N-VA Niel wenst u, uw familie en vrienden
fijne feestdagen en bovenal een goede
gezondheid in 2013. Vergeet bij uw aankopen
in de eindejaarsperiode niet van een kijkje
te nemen bij onze Nielse handelaars.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA in de regio
Op 14 oktober kleurde Vlaanderen voluit en krachtig
zwart-geel. Een ongelooflijk succes, zeker voor onze
regio, met een N-VA-burgemeester in Aartselaar, Boom,
Edegem, Hove, Kontich , Lint, Mortsel, Rumst en
Willebroek. Hieronder vindt u kort een overzicht voor
enkele van deze gemeenten.

Boom

het voorzitterschap van het
OCMW en de gemeenteraad voor
haar rekening. Verder telt de partij
3 schepenen, in totaal goed voor
10 gemeenteraadszetels.
Coalitiepartner sp.a-Groen beschikt over 2 zetels.
Aartselaar was duidelijk toe aan verandering en sp.aGroen was bereid om hieraan mee te werken. Enkele
concrete voornemens: terug gezonde gemeentefinanciën
met begrotingen in evenwicht, een nieuwe politieke
cultuur met meer inspraak en een betere communicatie,
een doeltreffend gezinsbeleid dat terug jonge
tweeverdieners aantrekt maar ook aan de behoeften van
onze ouder wordende bevolking kan voldoen en een
efficiëntere inzet van de politie.

Hemiksem
In Boom zal de N-VA de kracht van de verandering
effectief gestalte geven. Jeroen Baert wordt
burgemeester. Verder levert de N-VA 3 schepenen en 7
gemeenteraadsleden in een coalitie met CD&V en Open
Vld. Hiermee verwezen zij Boom Eén naar de oppositie.
N-VA Boom belooft werk te maken van een open, efficiënt
en transparant beleid met focus op onder andere
financiën, veiligheid, integratie en inburgering, wonen en
woonbeleid.

Rumst

4 N-VA-zetels bleken niet te volstaan om aan het bestuur
deel te nemen. CD&V besloot om opnieuw in zee te gaan
met sp.a. N-VA Hemiksem is echter erg gemotiveerd om
kritisch maar constructief oppositie te voeren met als
belangrijkste aandachtspunten: sociale huisvesting, de
verkeerscirculatie en het financiële beleid.

Schelle

In Rumst behaalde de N-VA 7 van de 23 zetels. Samen
met CD&V (6 zetels) vormt N-VA de meerderheid waarbij
N-VA-lijsttrekker Geert Antonio de laatste 3 jaar
burgemeester wordt. Hij haalde maar liefst 842
voorkeurstemmen. Verder levert de N-VA 2 schepenen en
de OCMW-voorzitter. N-VA Rumst engageert zich om in
te zetten op een efficiënte besteding van de openbare
middelen met besparingen waar mogelijk.

Aartselaar
Ook in Aartselaar neemt de N-VA het burgemeesterschap
voor zijn rekening. Sophie De Wit (meter van onze
afdeling) wordt burgemeester maar de N-VA neemt ook

niel@n-va.be

Met 6 van de 19 gemeenteraadsleden (uitgesproken de
tweede partij) heeft N-VA Schelle toch voor de oppositie
gekozen. Door de absolute meerderheid van CD&V (10
zetels) kon deze partij het zich intern niet veroorloven om
in het schepencollege veranderingen door te voeren.
Langs de andere kant wenste N-VA Schelle enkel tot de
meerderheid te behoren mits voldoende in het bestuur te
wegen. Het water was te diep: de N-VA zal constructief
een scherpe oppositie voeren.

N-VA Niel voert de volgende zes jaar beleid voor u
Als nieuwe partij meteen een tweede plaats veroveren: dat is een enorm succes. En wat te denken van onze
deelname aan het bestuur, met 3 schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad en in totaal 5 gemeenteraadsleden?
Graag stellen wij u dan ook kort onze mandatarissen voor. Onze schepenen geven hierbij ook kort hun visie op
hun specifieke bevoegdheidsdomeinen weer.

EDDY SOETEWEY

Voor een krachtdadig
Voorzitter gemeenteraad
Schepen voor Onderwijs, Buitenschoolse
en efﬁciënt bestuur.
Kinderopvang, Cultuur, Kunstonderwijs,
Informatie en Communicatie, Erediensten
De capaciteit van de buitenschoolse kinderopvang en het onderwijs moet meegroeien met de
stijgende vraag vanuit onze groeiende en verjongende gemeente. Daarnaast is er een
gevarieerd cultuuraanbod nodig, dat voor iedereen toegankelijk is. Een transparant beleid
met daadwerkelijke inspraak van de Nielenaar, is mijn derde streefdoel.
MARITSA MOONS
Schepen voor Lokale economie, Horeca, Milieu en Openbaar groen
De Nielenaar moet gesensibiliseerd worden tot ecologisch verantwoord handelen. De
gemeente kan hierbij het goede voorbeeld geven. De N-VA wil de bestaande groengebieden
koesteren en publiek toegankelijk en kenbaar maken.

Laat Niel opnieuw bruisen
met een gevarieerd aanbod
van handelszaken en horeca!
TOM CALUWAERTS
Schepen voor Ruimtelijke ordening, ICT, Toerisme en Erfgoed
Niel moet de technologische ontwikkeling volgen. Een modern ICT-beleid en infrastructuur
zijn daarvoor noodzakelijk. De toeristische troeven van Niel wil het nieuwe bestuur
uitspelen. We denken daarbij aan wandel- en fietsroutes (knooppuntennetwerk), de Rupel
en het domein Walenhoek/Nielsbroek.

Ik wil groei en verandering
verzoenen met behoud en verbetering
van de woon- en leefkwaliteit.

Onze gemeenteraadsleden
FILIP VAN EECKHOUT
Fractieleider

www.n-va.be/niel

TIM SLEEUBUS

De
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Geef
de verandering

een stem

Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
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Wil u2014.
verandering, dan weet u morgen meteen wat te doen.
agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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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