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NIEL
Algemene Quiz

Voor wie:

Iedereen welkom!
Voor iedereen is een prijs voorzien!

Wanneer:

Donderdag 30 april 2015
Deuren: 19u30, start: 20u

Locatie:

Kantine K Nielse SV
Bart De Troetsel Stadion (de put),
Boomsestraat Niel

Wat:

Gezelschapsquiz, geen politieke
vragen

Ploegen:

15 euro per ploeg
Maximum 5 personen per ploeg

V.U.: Johan Ceulemans, Beekstraat 19, 2845 Niel

Inschrijven voor 19 april bij:

Eddy Soetewey
Pastoor Huyghestraat 12
0491/08.57.92
eddy.soetewey@n-va.be
of
Filip Van Eeckhout
Tuyaertsstraat 47
0476/79.16.19
fillip.vaneeckhout@n-va.be
of
Overschrijving op rekeningnummer N-VA Niel:
BE69 7350 2960 3778
Met vermelding: “ploegnaam” en
“Quiz 2015”

www.n-va.be/niel

N-VA Niel investeert in modern
en comfortabel onderwijs
De gemeenteraad van 24 februari keurde de aankoop van de gronden en turnhal
achter Den Tighel (gronden Diepensteyn) goed. Daarbij kregen we felicitaties van
de oppositiepartijen sp.a-Groen en Niel Vooruit. Voor een bedrag van 390.000 euro
verwerft de gemeente ongeveer 2000 m² grond die aansluit aan de vestigingen
Ridder Berthoutlaan en Schuttershofstraat van gemeentelijke basisschool (GBS).
Door de verregaande centralisatie van het basisonderwijs en de buitenschoolse
kinderopvang (BKO) op één plaats besparen we onze leerlingen veel tijdverlies
door verplaatsingen en verhogen we het comfort van leerlingen en ouders.
We verwezenlijken hierbij wat in ons verkiezingsprogramma van 2012 stond.
Zo tonen we weeral dat we onze verkiezingsbeloftes nakomen.

WEGWERKEN VAN DE ACHTERSTAND

Onze onderwijsinfrastructuur hebben we al sterk gemoderniseerd en dit was nodig. We worden in Niel geconfronteerd met een verouderde schoolinfrastructuur
waarin jarenlang niet geïnvesteerd is. We verfraaien gangen, lokalen en speelplaatsen, werken rond energiebeheersing maar werken ook de verschillende inbreuken
weg die zijn vastgesteld bij de rondgangen “veiligheid” en “welzijn op het werk”.
Zo hebben we de toegankelijkheid van de schoolgebouwen (Schuttershofstraat)
verbeterd, investeren we in toiletten voor andersvaliden (Veldstraat en Ridder Berthoutlaan) en zorgen we voor veilige evacuatiewegen (Schuttershofstraat). Het is
onze ambitie om alle inbreuken, die reeds jaren gekend zijn, nog deze bestuursperiode weg te werken. We willen namelijk een veilige leeromgeving aanbieden voor
iedereen, ook voor mensen met een beperking.

INVESTEREN IN ONDERWIJS
VAN DE TOEKOMST

Ook de technologische achterstand halen we
in. Uit een doorlichting van ICT-Steunpunt
bleek dat onze computerinfrastructuur ontoereikend en verouderd was. We hebben dan
ook de nodige investeringen gedaan in nieuwe
computers en zullen er voor zorgen dat we
voortaan up-to-date blijven.

Schepen Eddy Soetewey,
o.a. bevoegd voor Onderwijs

Onze leerlingen opleiden met de hedendaagse ICT-middelen en hen vertrouwd
maken met de digitale leefwereld zijn essentiële voorwaarden voor het onderwijs van
de toekomst.

De waarheid achter
het Binnengebied!
Na jaren van onzekerheid neemt N-VA-schepen van Ruimtelijke Orderning
Tom Caluwaerts eindelijk concrete stappen voor de invulling van het
Binnengebied. Sociale huisvesting voor senioren mét voldoende groenruimte en een heuse belevingsbibliotheek.

Schepen Tom Caluwaerts, o.a. bevoegd
voor Ruimtelijke Ordening

Over het Binnengebied is de laatste jaren al heel wat water door de Rupel
gevloeid. Het gaat over een gebied met een totale oppervlakte van 1,2 hectare gelegen tussen de Antwerpsestraat, Kerkstraat
en Dorpsstraat. Na de sloop van de school aan de Dorpsstraat bleef hier enkel nog de oude schoenfabriek Serrien (gesloten
in 1970) over, waar ook de Nielse Petanqueclub een tijdelijk onderkomen had. Na de sloop hiervan rest er behalve een lege
vlakte enkel nog de turnzaal van de Sint-Hubertusschool, waarvoor een nieuwe in aanbouw is. Ook Jokot krijgt een nieuw
jeugdhuis aan de sporthal.
We zijn dan ook blij dat onze schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Caluwaerts na meer dan 10 jaar onzekerheid over dit
gebied eindelijk naar buiten weet te treden met concrete plannen. Onze schepen van Openbaar Groen, Maritsa Moons, zal
erover waken dat er in heel dit verhaal voldoende groen behouden blijft.

SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN VOOR SENIOREN

In de loop van 2016 wordt de grond eindelijk bouwrijp gemaakt. In samenwerking met De Ideale Woning zullen er 30 sociale
huurappartementen voor senioren gebouwd worden, ter vervanging van de OCMW-woningen van de Parkwijk. Die zijn
aan het einde van hun levensduur. Daarenboven willen we de senioren meer naar het centrum toe verhuizen om hen meer
in het sociale leven te betrekken. Naast de sociale huurwoningen zal er ook ruimte zijn voor een privaat bouwproject en
wordt de nodige parkeerruimte voorzien. Ook de bouw van het Sociaal huis ter vervanging van het huidige OCMW-gebouw
aan de Boomsestraat wordt overwogen.

BELEVINGSBIBLIOTHEEK

Onze schepen van Cultuur Eddy Soetewey kondigt aan dat dit gebied ook de oplossing biedt om over te gaan tot de bouw
van een bibliotheek van de 21ste eeuw. Een nieuwe en toegankelijke gemeentelijke ‘belevingsbibliotheek’: niet enkel een
uitleencentrum dus maar ook een werkruimte, een leerruimte, een culturele ruimte en een ontmoetingsruimte.
Wonen, ook voor senioren, cultuurbeleving en sociale voorzieningen in een groene omgeving te midden van het centrum
en een oplossing voor de turnzaal van de Sint-Hubertusschool en het jeugdhuis. Wie krijgt daar nu geen warm gevoel bij?

Nieuwe start voor middenstandsraad
De middenstandsraad is dit jaar een nieuw leven gestart. Daar bleek voldoende interesse voor te zijn bij onze lokale handelaars en ondernemers. Mede
onder impuls van de nieuw verkozen voorzitter Helena Koeck werd een
werkgroep opgericht die uiteindelijk leidde tot een bestuur. Dit bestuur zal de
nieuwe raad ondersteunen.

Schepen Maritsa Moons, o.a. bevoegd
voor Lokale Economie

Deze raad is er voor middenstanders, ondernemers, vrije beroepen en horecauitbaters. Ieder van hen heeft immers eigen noden en interesses. Doelstelling
is om dit jaar reeds enkele activiteiten en infosessies te organiseren rond het
ondernemen in het algemeen. Ideeën en suggesties hier omtrent, zijn uiteraard van harte welkom.

Op donderdag 23 april 2015 om 19.30u worden alle handelaars, ondernemers en vrije beroepen door de nieuwe middenstandsraad uitgenodigd op de opstart receptie in het Atrium van het gemeentehuis. Schepen Maritsa Moons, bevoegd voor
Lokale Economie, Middenstand en Horeca zal u samen met de raad verwelkomen.
Voel je je aangesproken, heb je ideeën of wil je meewerken aan de verdere uitwerking, dan kan je contact opnemen met
schepen Maritsa Moons via schepen.moons@niel.be of met Helena Koeck via helenakoeck@12party.be. Voor algemene
vragen in verband met economie kan je steeds terecht op de dienst Lokale Economie in het gemeentehuis.

niel@n-va.be

EEN KLEURRIJK EN FLEURIG NIEL
Op 26 januari 2015 kregen de deelnemers aan de bebloemingswedstrijd 2014 hun prijs in ontvangst van schepen
van Openbaar Groen en Milieu Maritsa Moons. Die was verheugd de talrijke deelnemers te mogen ontvangen
en stelde vast dat de opkomst nog steeds in stijgende lijn is.
“De mensen steken veel tijd, energie en liefde in hun voorgestelde projecten. Dat kan ik alleen maar aanmoedigen en belonen. Niemand werd overgeslagen, niemand ging met lege handen huiswaarts”, aldus Maritsa Moons.
De lente is stilaan in het land, u zal het ongetwijfeld al gemerkt hebben. Ook hier wil Martisa Moons de nodige
initiatieven tonen om onze gemeente kleurrijker en fleuriger te maken. “We planten dit jaar op verscheidene
plaatsen in onze gemeenten bloembollen, zodat het aanbod de volgende lente nog versterkt wordt. In de Matenstraat komen de bloembollen die vorig jaar geplant werden, stilaan aan de oppervlakte. Narcissen en krokussen
steken hun hoofdje boven het groene gras uit, tekenen genoeg dat de lente in het land is.
Een kleuriger en fleuriger Niel, een mens zou van minder vrolijk worden!

De digitalisering zet zich verder!
Ook op gebied van informatica willen wij een toonaangevende gemeente zijn. We willen het gebruikscomfort van de Nielenaar verhogen en efficiënter werken. De mogelijkheden van het digitaal loket zijn uitgebreid met de aanvragen voor gebruik
van gemeentelijk materiaal en de digitale infoborden.
Via de gemeentelijke website kan je als vereniging rechtstreeks het aanvraagformulier voor gemeentelijk materiaal of
vermelding op de infoborden invullen. Om de digitale mogelijkheden nog verder uit te breiden ontwikkelen we ook een
nieuwe website voor de gemeente Niel, die we over ongeveer een jaar lanceren.

Mobiliteit in onze gemeente

Nieuwe renovatiepremie

De hervorming van de Landbouwstraat maakt
schijnbaar heel wat los bij onze burgers. Dat hebben
we kunnen vaststellen door de massale reacties die
bij ons toekwamen. Heel wat mensen gaven suggesties over veranderingen die nodig zijn om een
antwoord te kunnen bieden op de toenemende verkeersstromen vanuit en doorheen onze gemeente.
N-VA Niel wil iedereen bedanken voor al deze
bruikbare tips en alternatieven.

Op de laatste commissie Ruimtelijke Ordening ‘Wonen en
Leefmilieu’ werd de vernieuwde renovatiepremie aan de
raadsleden toegelicht. De huidige was immers gedateerd
en de nieuwe bestuursploeg maakt volop werk van de
vernieuwing en verfraaiing van onze gemeente. Daarom
ligt de focus van de nieuwe renovatiepremie dan ook op
de opfrissing van de voorgevels.

Nu is het aan ons om met deze schat van informatie
ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Wij houden
dit onderwerp dan ook warm in de gemeenteraad en
daarbuiten. Na verwerking van alle info trekken we
de wijk in en gaan we praten met alle betrokkenen
om nog meer duidelijkheid te krijgen over de lokale
situatie en problemen. Meer info volgt in de komende edities van ons huis-aan-huisblad.

www.n-va.be/niel

De premie bedraagt 15 procent voor doe-het-zelvers en 25
procent wanneer de werken zijn uitgevoerd door een geregistreerde aannemer en dit met een maximum bedrag
van 1 000 euro.
We leggen deze premie zo snel mogelijk ter goedkeuring
voor op de gemeenteraad.
Verdere info over de nieuwe renovatiepremie verschijnt
spoedig op de site van N-VA Niel.
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we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
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