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V.U. Eddy Soetewey
Pastoor Huyghestraat 12
2845 Niel

Gespreksavond met
Philippe Muyters

N-VA-Niel een feit!

Vlaams minister van Financiën,
Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport
Vrijdag 9 december 20h30
Zaal De Vak
Dorpsstraat 1, Niel
Vragen over N-VA Niel of aan
Philippe Muyters? Kom ze stellen
op onze eerste gespreksavond.
Het partijbestuur zal zich voorstellen, minister Muyters zal de politieke actualiteit toelichten en er zal
de nodige tijd voorzien worden
om vragen te stellen.
Programma:
Deuren: 20 uur
• Welkomstwoord + voorstelling
bestuur N-VA Niel: 20.30 - 20.45 uur
• Interview minister
• Philippe Muyters: 20.45 - 21.30 uur
• Pauze: 21.30 - 22 uur
• Vragenronde Minister:
22 - 22.30 uur
Toegang gratis +
gratis welkomstdrink
IEDEREEN WELKOM!
AGENDA
29/11 - bestuursvergadering
09/12 - gespreksavond met
Philippe Muyters - zaal De Vak
20/12 - bestuursvergadering
Voor een actuele agenda: kijk op
www.n-va.be/niel

In navolging van de andere Rupelgemeenten richtten Patrick Truyts (voorzitter) en
Benjamin Mouton (ledenverantwoordelijke) begin mei de N-VA-afdeling Niel op.
Al snel werd het partijbestuur versterkt met vijf andere bestuursleden (zie ‘bestuur
in beeld’). Het bestuur zit niet stil en dat merkt de Nielenaar met onder andere de
11-juli-actie (Niel vlagt), de eigen website (www.n-va.be/niel), de flyerbedeling, onze
eerste ledenvergadering, de aanwezigheid op Niel jaarmarkt, …
IN DE PERS
Ook de nationale en regionale pers besteedden al aandacht aan ons met onder andere
artikels in Het Laatste Nieuws, Gazet Van Antwerpen en De Rupelkoerier.
NIET IN KARTEL
De eerste belangrijke beslissing is inmiddels gevallen: de N-VA gaat niet in kartel
naar de gemeenteraadsverkiezingen (zie ‘N-VA alleen naar de kiezer’).
Intussen wordt er ook druk verder gewerkt aan ons partijprogramma, de ledenwerving loopt vlot en we zouden ook graag een jongerenafdeling van de N-VA oprichten in Niel.
LOKALE AANSPREEKPUNTEN
Om vlot aanspreekbaar te zijn hebben we Lokale AanspreekPunten opgericht (zie
‘Niel geeft er een LAP op’).
Voelt u zich geroepen om ons te helpen, lid te worden of mee het bestuur te versterken? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze bestuursleden en
kom zeker ook naar de gespreksavond met minister Philippe Muyters.

Gesprek
met de voorzitter
Patrick, vooreerst proficiat met de opstart van de N-VA-afdeling Niel. Maar hoe ben je daartoe gekomen?
Voorheen bestond er een koepelafdeling N-VA Rupel. Door de sterke groei van de N-VA werd beslist om in elke
gemeente een afdeling op te richten. Na een eerste gesprek in april 2011 met Walter Lembrechts, voorheen
voorzitter van N-VA Rupel en thans voorzitter van N-VA Schelle, is alles in een stroomversnelling gekomen.
Ik ben de uitdaging aangegaan om ook in Niel een afdeling op te richten.
Het zullen ongetwijfeld drukke maanden geweest zijn. Wat zijn voorlopig de belangrijkste verwezenlijkingen?
De eerste prioriteit was uiteraard het uitbouwen van de afdeling, ledenwerving, samenstellen van het bestuur, maandelijkse bestuursvergaderingen en het opzetten van onze webstek. Verder was er de bedeling van onze
eerste flyer, een eerste ledenvergadering en onze aanwezigheid op Niel
jaarmarkt om onze nieuwe afdeling kenbaar te maken. Ons ledenaantal en
het aantal bestuursleden zijn de voorbije maanden meer dan verdubbeld.
Jullie beslisten om niet in kartel naar de verkiezingen te gaan?
Dat klopt. We zijn ervan overtuigd dat we zo onze eigenheid extra in de
verf kunnen zetten. We hebben vertrouwen in onze eigen sterkte.
En wat mogen we in de toekomst nog verwachten?
Vooreerst onze gespreksavond met minister Philippe Muyters op 9 december waar iedereen welkom is. Verder
is er nog veel werk voor de boeg, zoals het uitwerken van ons partijprogramma, de lijstvorming en uiteraard
het ganse traject naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012.
Hoe kan de Nielse burger hieraan meewerken?
Elke Nielenaar kan ideeën en suggesties over wat beter kan in Niel aan ons kenbaar maken. Onze Lokale AanspreekPunten zijn daarvoor de geknipte personen. Verder kan men lid worden van de N-VA om ons te ondersteunen of ook actief meewerken aan de verdere uitbouw van onze afdeling.
De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 zijn misschien nog ver weg maar wat zijn je verwachtingen?
Er is nog veel werk. We gaan bescheiden maar met volle overtuiging voor een modern, eerlijk en efficiënt beleid voor alle Nielenaars. De kiezer zal op 14 oktober beslissen in welke mate de N-VA zal kunnen wegen op
het beleid voor de komende jaren.
Ik wil bij deze graag mijn dank en waardering uitdrukken voor de collega’s bestuursleden voor hun inzet,
want wat we tot nog toe gerealiseerd hebben is het werk van een eendrachtig en sterk team!

Eerste ledenvergadering een succes!
N-VA Niel wil een open partij zijn en weten wat
er leeft onder de Nielenaars. Daarom hielden we
op 19 oktober onze eerste ledenvergadering in
zaal “De Vak”.
De voorzitter lichtte de stand van zaken toe en
deed onze toekomstplannen uit de doeken. De
aanwezige leden deden ook vele concrete voorstellen. Het was voor de bestuursleden hartverwarmend te merken wat voor een enthousiasme
en sympathie er voor N-VA in Niel bestaat.
Dit initiatief zal zeker nog herhaald worden!

ANN VANDENBULCKE
penningmeester
Schuttershofstraat 45
0472 49 08 78
Verkoopster

Bestuur in beeld
PATRICK TRUYTS
voorzitter
Boomsestraat 172
patrick.truyts@n-va.be
0499 25 29 48
Zaakvoerder

BENJAMIN MOUTON
ledenverantwoordelijke
Schuttershofstraat 45
benny.mouton@n-va.be
0486 87 94 30
Penitentiair assistent (cipier)

GEERT LEGEIN
ondervoorzitter
Blauwbrugstraat 9
geert.legein@n-va.be
0486 97 64 67
Directeur

FILIP VAN EECKHOUT
organisatieverantwoordelijke
Tuyaertsstraat 47
filip.vaneeckhout@n-va.be
0479 71 37 66
Zelfstandig schrijnwerker

STEFAN VERBEECK
secretaris
Paapovenlaan 40
stefan.verbeeck@n-va.be
0472 90 78 05
Doctor in de wetenschappen

EDDY SOETEWEY
communicatieverantwoordelijke
Pastoor Huyghestraat 12
eddy.soetewey@n-va.be
0491 08 57 92
Leerkracht

N-VA alleen naar de kiezer in Niel
Een van de eerste beslissingen van de N-VA in Niel was dat de partij niet in kartel naar
de kiezer trekt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
We zijn er immers van overtuigd dat we op die manier onze eigenheid meer in de kijker kunnen zetten. Wij staan voor een open, transparant en no-nonsense beleid waarbij we de kiezer ernstig nemen. Tevens willen wij de Vlaamse waarden respecteren en
er mee voor zorgen dat Niel een bruisende gemeente wordt waar het goed wonen, werken en leven is.
Wij willen CD&V bedanken voor de samenwerking tijdens de voorbije legislatuur. Deze is steeds correct verlopen
maar toch blijven wij er van overtuigd dat we zelfstandig de Nielenaars beter kunnen dienen.
Wij zijn er klaar voor!

N-VA Niel geeft er een LAP op
De weg naar het gemeentehuis is soms ver. De drempel
is er vaak hoog. Daarenboven wordt de datum en de
agenda van de gemeenteraad slechts een week vooraf
kenbaar gemaakt en is deze dus moeilijk in te plannen
in uw agenda. Dat is alvast een actiepunt van de N-VA.
Om deze hindernissen te overbruggen heeft de N-VA
Lokale AanspreekPunten geïnstalleerd.
Hebt u vragen over de gemeente of het gemeentebestuur, zijn er bepaalde dingen die u ergeren of wilt u andere dingen versterkt zien? Meld ze ons! Ook als u de
N-VA beter wil leren kennen of meewerken bent u bij
ons welkom.
Klop dus gerust aan, geef een belletje of stuur een mailtje naar uw Lokaal AanspreekPunt.
• Patrick Truyts: de “ring van Niel”: Boomsestraat,
Antwerpsestraat, J. Wauterslaan, Matenstraat, Potaardestraat, Tunnelweg en Walenhof

• Eddy Soetewey: Hellegat: Hellegat, Pompstraat en
wijk Hellegat (Noeverseweg), Hellegat, Struyfstraat
en verkaveling Struyfstraat
• Filip Van Eeckhout: Van Steenbakkerijen tot Emiel
Vanderveldelaan
• Ann Vandenbulcke en Benjamin Mouton: Van Emiel
Vanderveldelaan en Rupelstraat tot en met Vaartstraat en Emile Dewitstraat
• Geert Legein: zone begrensd tussen Antwerpsestraat
- Vaartstraat, Emile Dewitstraat en Schelle
• Stefan Verbeeck: zone begrensd tussen Antwerpsestraat - Walenhoek - Schelle en Reet
U vindt dit ook terug
op bijgevoegd stratenplannetje.
Voor de contactgegevens, zie ‘bestuur in
beeld’.

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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In maart 2011 verwierpen zowel
CD&V als Open Vld de nota-Vande
Lanotte. De nota van Di Rupo was
echter nog slechter. Toch kozen zowel
CD&V als Open Vld ervoor om de
N-VA aan de kant te schuiven en de
onderhandelingen verder te zetten
samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt
dat die acht onderhandelende partijen op basis van de nota-Di Rupo
tot een goed akkoord zijn gekomen,
maakt de mensen iets wijs.
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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.

"

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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