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NIEL
Beste medeburgers,
Geachte Nielenaar,
We hebben afscheid genomen van
2014, het jaar van de moeder der verkiezingen. Zoals in 2012 koos Vlaanderen massaal voor verandering en
voor de weg van vooruitgang. De
N-VA is in alle gelederen van ons
politiek systeem de grootste partij.
Dat hebben wij aan u te danken,
waarvoor onze uitdrukkelijke dank!

V.U.: Kelly Breugelmans - Kerkhofstraat 52 - 2845 Niel - niel@n-va.be

De uitdagingen voor 2015 zijn niet
gering: we moeten besparen en hervormen om onze welvaart en die
van onze kinderen veilig te stellen.
De start van het nieuwe jaar is vaak
het moment om nieuwe voornemens
te lanceren. N-VA Niel heeft het
voornemen om in 2015 onze gemeente verder te besturen op de ingeslagen weg, de weg: de weg van
vernieuwing en verandering. Zodat
het goed te wonen is in onze Parel
aan de Rupel.

UP-TO-DATE COMMUNICATIE MET DE BURGER
Iedereen herinnert
zich nog wel de houten infoborden aan de
verschillende invalswegen van Niel. Die
hadden
misschien
wel hun charmes
maar het was toch eerder folklore die erg
tijdrovend was. Daarenboven was het onmogelijk om snel in te
spelen op actuele informatie.
Daarom hebben N-VA-schepen van ICT (Tom Caluwaerts) en N-VA-schepen van
Communicatie (Eddy Soetewey) samen hun schouders gezet onder het dossier
van de digitale infoborden. Zo kozen voor de meest hedendaagse digitale LEDinfoborden die onmiddellijke communicatie via tekst en beeld toestaan maar
daarenboven ook nog eens bijzonder energiezuinig zijn.
Men plaatste borden op de invalswegen maar ook een dubbelzijdig infobord op
het vernieuwde dorpsplein. De burger informeren via deze borden maar ook Niel
Echo, Facebook, Twitter, gemeentelijke website, infovergaderingen en wijk- bezoeken zorgen voor inspraak en transparantie. Twee kernwoorden van onze partij.

Het ganse bestuur en mandatarissen
wensen u en hen die u omringen het
allerbeste toe. Veel geluk in grote en
kleine dingen, maar bovenal
gelukkig met elkaar.
Een gelukkig en
gezond 2015
Het ganse
N-VA-team

www.n-va.be/niel

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Veilig stellen visvijvers neemt onzekerheid weg
Visclubs gered door aankoop gemeente Niel
In 2013 meldde baksteenfabrikant Wienerberger ons
reeds dat zij al haar eigendommen te koop zou stellen,
waarna zij onze gemeente zou verlaten. Dit zou het einde
betekenen voor de vier visclubs die Niel rijk is en de 600
leden die de visserij in stand houden.

Schepenen Tom Caluwaerts, Maritsa Moons
en Eddy Soetewey aan visput De Karper.

Vandaag kan het gemeentebestuur melden dat de besprekingen met de baksteenfabrikant na lang aanslepen tot een
overeenkomst hebben geleid. De gemeente Niel koopt de
visvijvers aan die in eigendom van Wienerberger waren.
Het gaat hier over de vijvers en aanpalende gronden van
de KVL en van De Karper.
De vijver van De Goudkarper wordt in erfpacht genomen.
De grond waarop de kantine van De Goudkarper staat
komt ook naar de gemeente. Samen met het afwateringskanaal – de vroegere Kilbeek – beslaat het gebied zo’n tien
hectare.
De gemeente Niel neemt ook de pompinstallatie van de
steenbakkerij over en zal zo kunnen instaan voor de waterhuishouding van het gebied. Op korte termijn zal deze installatie vernieuwd worden.

Financiële vergoeding.
“Met de visclubs zal het gemeentebestuur een gebruiksovereenkomst opmaken. Reeds vorig jaar verklaarden de

vissers zich bereid hiervoor een financiële vergoeding aan
de gemeente te betalen”, bevestigt schepen van Ruimtelijke
Ordening Tom Caluwaerts (N-VA).
“Het gemeentebestuur is tevreden dat ook in de toekomst
de vele hengelaars hun geliefkoosde hobby in Niel zullen
kunnen blijven beoefenen. De verschillende clubs die in het
gebied actief zijn, hebben voor hun 600 leden immers een
ontzettend grote maatschappelijke waarde. Daarenboven
versterken de clubs ook het sociaal weefsel in onze gemeente.”

Buiten-gewoon plekje
Publieksevenement

Geocache

Op 22 maart werd met de hulp van buurtbewoners, vrijwilligers van Natuurpunt en het gemeentepersoneel een kronkelwandelpad aangelegd door het bosje rechtover café den
Druppel. Menig wandelaar en fietser hebben dit plekje
vorig jaar via online stemmen genomineerd tot allermooiste
‘buiten-gewone’ plekje van Rivierenland. Met als gevolg
dat dit bosje een extra publieksevenement cadeau kreeg.

Als kers op de taart heeft Nielenaar Wim Wellens het plekje
onlangs verrijkt met een geocache (Geocaching is een spel
waarbij gebruik wordt gemaakt van een gps-ontvanger om
ergens ter wereld een zogenaamde cache (verstopplaats) te
vinden). Je kan de geocache terugvinden via de volgende
link:

Schepenen Tom Caluwaerts met zijn dochter,
Maritsa Moons met haar dochter en Wim Wellens

http://www.geocaching.com/geocache/GC5G0DK_buitengewoon-plekje?guid=21d23f0a-0b7f-4cf8-a368aebcb0e27e79#
“Als schepen van Toerisme kan ik dergelijke proactieve
houding van onze inwoners alleen maar toejuichen. Ik hoop
dat als iemand een idee heeft, hij of zij ons wil contacteren
op tom.caluwaerts@n-va.be. Door dit initiatief heeft dit
stukje Nielse natuur, waar je anders zo voorbij zou rijden,
een extra dimensie gekregen. Ik zou zeggen: ontdek dit opgesmukte stukje groen aan de Steenbakkerijen, zoek de geocache en geniet, na het terugplaatsen ervan, van dit
verrassend stukje rust aan de Rupel. Buitengewoon geslaagd!”, aldus Tom Caluwaerts.

niel@n-va.be

Nieuwe verkeersinrichting:
N-VA vraagt uw mening
Beste Nielenaar,
Tegen de zomer van 2015 zou de
nieuwe omleidingsweg van onze gemeente moeten voltooid zijn. Deze
ontsluitingsweg tussen Boomsestraat
en Uitbereidingstraat zal een grote
impact hebben op de toekomstige
verkeersstroom in en rond de dorpskern.

Deze ontlasting van doorgaand verkeer creëert ook de nodige kansen en
biedt ons de mogelijkheid om de plaatselijke situatie aan een grondig onderzoek te onderwerpen.
De werkgroep Verkeer van N-VA Niel
heeft hiervoor dan ook een voorstel
uitgewerkt. De N-VA draagt transparantie en inspraak hoog in het vaandel.
Daarom hadden wij graag uw mening
of suggesties over ons voorstel tot de
mogelijke nieuwe verkeersinrichting
genoteerd.

assen met telkens een dubbele rijrichting. Ons voorstel houdt in dat de
Landbouwstraat enkel nog toegankelijk is via de Antwerpsestraat, dus eenrichtingsverkeer, en dit tot op de hoek
de van F.D. Rooseveldstraat en het
Rode Kruisplein. De verbinding tussen
Jozef Wauterslaan zijnde Emile Vinckstraat, Achturenplein en Albertstraat
wordt enkelrichting, inrij via Jozef
Wauterslaan. Stationsstraat en F.D.
Rooseveldstraat blijven tweerichtingsverkeer.
In alle betrokken straten kan een zone
30 ontwikkeld worden voor een optimale veiligheid in de betrokken woonzones. Uiteraard nemen we dan ook de

herinrichting van de parkeersituatie
mee zodat hier ook de nodige winst
kan gemaakt worden.
Eerstdaags zullen de medewerkers
van de werkgroep en onze bestuursleden de aanpalende bewoners een
bezoekje brengen om het draagvlak
van het voorstel af te toetsen. Andere
bewoners kunnen steeds hun opmerkingen of suggestie overmaken via
luc.vancampfort@n-va.be.
Uiteraard staan onze schepenen en
mandatarissen ook steeds tot uw beschikking
Met dank voor uw medewerking.
Werkgroep verkeer N-VA Niel

Zowel de nieuwe omleidingsweg als
de Jozef Wauterslaan zijn de hoofd-

Bioterra staakt milieuaanvraag asbestverwerking
Medio november 2014 diende Bioterra,
een afvalverwerkend bedrijf, een milieuvergunningsaanvraag in bij het gemeentebestuur van Bornem. Hun
toekomstige plannen omvatten onder
andere de verwerking van asbest op hun
site gelegen tussen de Rupel en het kanaal. Geen goed idee zo dicht bij woonkernen. Dat vond ook N-VA-schepen
van Milieu Maritsa Moons, die in naam
van het bestuur een bezwaarschrift indiende. Onder druk van ook de bevolking heeft het bedrijf haar aanvraag
ingetrokken.

troleren is zeer moeilijk en op concrete
vragen naar verwerking en beveiliging
toe bleven de noodzakelijke antwoorden
uit.

Er was veel onduidelijkheid. Asbest laat
zich immers slecht meten in de lucht, con-

Intussen is geweten dat Bioterra onder
druk van bevolking en politiek de asbest-

www.n-va.be/niel

Vele burgers waren bezorgd over het gezondheidsrisico en een vormde zich een
tsunami van spontaan verzet. In alle betrokken gemeenten werden actiegroepen
opgericht, zo ook in onze gemeente. Het
dossier werd grondig bestudeerd en er
werden inhoudelijke bezwaarschriften
opgemaakt, meer dan 400 in totaal voor
onze gemeente.

verwerking in de milieuaanvraag ingetrokken heeft en dat alle asbesthoudende
activiteiten geschrapt werden.
Een wijze beslissing.

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER



MEVROUW

NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-MAIL:

RTEDA
T
TUM:
GEBOOR

/

/

Terugsturen
e
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

