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Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Eddy Soetewey
Pastoor Hyghestraat 12
2845 Niel

Niel
De verandering begint in Niel

Op 14 oktober kan u kiezen voor verandering door een stem uit te brengen voor de
N-VA. N-VA Niel is een nieuw team met nieuwe ideeën, niet vastgeroest in oude
principes. Op die manier kunnen we komen tot een echt vernieuwend beleid in Niel.

Eddy
Soetewey
Lijsttrekker
N-VA Niel

Ons programma vindt u kernachtig terug op bladzijde 2 en onze kandidaten op bladzijde 3.
Maar neem zeker ook een kijkje op onze website www.n-va.be/niel voor meer uitgebreide
informatie.
Op de laatste bladzijde vindt u het programma en de kandidaten voor de
provincieraadsverkiezingen. Mag ik u erop wijzen dat we met Eddy Soetewey ook een
kandidaat uit Niel op deze lijst hebben? Geef hem uw stem opdat Niel ook vertegenwoordigd
is in de provincieraad.
De N-VA kiest resoluut voor verandering. Ik vraag u dan ook om, samen met ons, die keuze
te maken. Laat de Wetstraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren en geef uw stem
aan de N-VA. Want zo begint de verandering ook in Niel.

Beste Nielenaar,

Patrick Truyts
Voorzitter N-VA Niel

Ik heb gekozen voor de N-VA omdat dit een echte
no-nonsense partij is, waarbij inhoud primeert. De
N-VA geeft een nieuw gelaat aan de politiek en
staat voor een samenleving waarin iedereen gelijke
kansen krijgt.
Mijn specifieke aandachtspunten in het
gemeentebeleid zijn een transparant en efficiënt
beleid voor en door de Nielenaar. Wij willen
rekening houden met de mening van de inwoners
en open en eerlijk communiceren.
Verder gaat mijn aandacht uit naar de jeugd. Onze
jeugd moet voldoende ontwikkelingskansen in de
eigen gemeente krijgen. Ze moet plaats krijgen om
op een gezonde en veilige manier te sporten, te
spelen en te feesten.
Ik ben trots om een sterk team aan te voeren met
een duidelijk programma. Geef daarom uw stem
aan de N-VA. Zo begint de verandering ook in Niel!

www.n-va.be/niel

Op www.wix.com/eddysoetewey/home maar ook via
Facebook en Twitter en uiteraard onze N-VA-website
www.n-va.be/niel kunt u onze verkiezingscampagne
uitgebreid volgen.

N-VA Niel
Eén team!
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Zes concrete speerpunten voor
verandering

www.n-va.be/niel

1

Een open politiek voor en door de Nielenaar
De N-VA staat voor een efficiënt bestuur, niet eindeloos plannen en eindelijk uitvoeren.
Besturen is luisteren, beslissen en uitvoeren. Maar inspraak blijft een noodzaak. Tot slot
dienen genomen beslissingen ook in alle openheid kenbaar gemaakt te worden.

2

Kwaliteitsvol wonen en leven in Niel
Ruimte om te wonen, om te werken, om te ontspannen, … Ruimtelijke beleid moet groei en
verandering verzoenen met het behoud en de verbetering van onze leefomgeving. De
historische identiteit van Niel mag niet ten onder gaan aan de zoveelste nieuwe verkaveling.
Belangrijke accenten zijn de bescherming van de resterende open ruimte, veilige speel- en
sportgebieden, goed onderhouden wegen met aandacht voor de mobiliteit maar ook respect
voor het milieu. Ruimtelijk beleid betekent keuzes maken, op Vlaams niveau maar ook op
lokaal niveau. Voor de N-VA moeten bij de planning haalbaarheid (met kosten én baten) en
uitvoerbaarheid altijd centraal staan.

3

Een bruisende middenstand
Een stevige lokale economie is de basis voor de welvaart en de leefbaarheid van een
gemeente. Buurtwinkels en een levendige horeca verstevigen de dorpskernen en zijn zo een
dam tegen leegstand en verloedering. Met de inrichting van een uniek ondernemersloket,
administratieve vereenvoudiging en het afschaffen van lokale pestbelastingen kunnen we
werk maken van een ondernemingsvriendelijk klimaat.

4

Gezonde financiën
Geen verdere verhoging van de gemeentebelastingen, een verlaging van de schuldenlast en
begrotingen in evenwicht staan centraal. De begrotingsdiscipline dient voor ons in een
bestuursakkoord neergeschreven. Investeringsplannen dienen uitgewerkt over een langere
termijn dan één legislatuur. De Nielenaar zal uiteindelijk ook de prijs moeten betalen voor het
bestuur van meerdere legislaturen van de afgelopen decennia. Besturen is efficiënt en
spaarzaam werken en waar nodig de tering naar de nering zetten.

5

De jeugd is onze toekomst
Kwaliteitsvol onderwijs en kinderopvang het ganse jaar door, maar ook veilige speel- en
sportinfrastructuur en eindelijk een oplossing voor het jeugdhuis. Durven investeren in onze
jeugd is investeren in onze toekomst!

6

Veilig zijn in Niel
Veiligheid is levenskwaliteit. De overheid heeft de plicht de veiligheid van de burgers te
verzekeren en onveiligheid radicaal aan te pakken. De politie moet zich kunnen concentreren
op haar kerntaken: de efficiënte bestrijding van de criminaliteit en de handhaving van de
openbare orde. De politie moet ook zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig zijn in de wijken.
Maar veiligheid is meer dan alleen maar politie en justitie. Er is op alle vlakken en niveaus
nood aan een doeltreffend preventiebeleid.

Een sterke ploeg voor Niel
N-VA
1

SOETEWEY Eddy

12

VAN CAMPFORT Luc

2

MOONS Maritsa

13

MOUTON Michelle

3

VAN EECKHOUT Filip

14

CALUWAERTS Tom

4

TRUYTS Patrick

15

FELIX Anja

5

VAN DER KELEN Britt

16

SLEEUBUS Tim

6

VAN BOXEM Rudy

17

PEETERS Hilde

7

VERHOEVEN Lizzy

18

LEGEIN Geert

8

HENDRIECKX Eddy

19

VANDENBULCKE Ann

9

BREUGELMANS Kelly

20

VAN CAMPFORT Sarah

10

MOUTON Benny

21

VERBEECK Stefan

11

DECKERS-NAGELS Chantal

EDDY
SOETEWEY
Lijsttrekker
42 jaar,
leerkracht

MARITSA
MOONS
2de plaats
36 jaar,
zelfstandige

FILIP
VAN EECKHOUT
3de plaats
30 jaar,
zelfstandige

“Een transparant
beleid met inspraak
van de burger!”

“Voor een
ondernemingsvriendelijk
klimaat”

“Groei verzoenen met
behoud van
woonkwaliteit”

PATRICK
TRUYTS
4de plaats
47 jaar,
zaakvoerder

BRITT
VAN DER KELEN
5de plaats
25 jaar,
arbeidster

“Veiligheid is een
levenskwaliteit!”

“Het lokale
gemeenschapsleven
laten groeien
en bloeien”
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Kiezen voor verandering.
Provincieraad
Ook in de Antwerpse provincieraad. District
BOOM
Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit
voor de werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven
niet langer bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al
actief zijn. De N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo
kunnen ook de provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.
De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van
14 oktober wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken.
Laat de Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op
de N-VA. Want zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.

1

VAN HOVE Katleen - Aartselaar

2

STAES Jan - Kontich

3

DE HERT Vera - Mortsel

4

JANSEN Bert - Edegem

5

VAN HOOF Christel - Schelle

6

SOETEWEY Eddy - Niel

7

DEBRABANDERE Harry - Lint

In Antwerpen gaan we voluit voor:
1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efﬁciënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.
2. Economie: versterken
Het provinciebestuur moet het investeringsklimaat bevorderen en
bedrijventerreinen ontwikkelen en zo de economische streekontwikkeling
versterken.
3. Ruimte voor mobiliteit
Het provinciebestuur moet, over de gemeentegrenzen heen, de samenwerking
inzake mobiliteit bevorderen.
4. Toerisme: ontspannen en ondernemen
In samenwerking met de gemeenten en de ondernemers moeten de toeristische
troeven van de provincie Antwerpen verder worden ontwikkeld en gepromoot.
5. Bestuurskracht gemeenten verhogen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het
provinciebestuur de bestuurskracht van de gemeenten verhogen.

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

Katleen Van Hove
Lijsttrekker
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