NIEL
niel@n-va.be I www.n-va.be/niel I jaargang 2017 I nr. 2 I juni
V.U.: KELLY BREUGELMANS, KERKHOFSTRAAT 52, 2845 NIEL

Stefan Verbeeck

lijsttrekker N-VA Niel

N-VA Niel trekt in oktober 2018 naar de kiezer met Stefan Verbeeck als
lijsttrekker. Onze ambities zijn duidelijk: we willen de grootste partij
van Niel worden. Zo kunnen we nog meer de vernieuwing doorvoeren
die we ingezet hebben in 2013.
“De bestuursleden zien in Stefan Verbeeck
de man die het meest geschikt was om de
lijst te trekken. Stefan is een echte ploegspeler, en het aspect ploeg mag je echt niet
onderschatten. Bovendien ervaren wij
Stefan als een sterke figuur, die beschikt
over een langetermijnvisie, wat hij ook al
bewezen heeft in de privésector. Wij zijn
er rotsvast van overtuigd dat hij een sterke
lijst kan vormen met de juiste kandidaten”, aldus een overtuigde voorzitter Sven
van Gysel.
Stefan Verbeeck: “Dit is natuurlijk een
hele eer. Ik heb de vraag van het bestuur
dan ook zonder twijfelen aanvaard. De
N-VA heeft de voorbije legislatuur reeds

duidelijk getoond dat zij een grote rol
speelt in de vernieuwingen. De samenwerking met de coalitiepartner verloopt
in de allerbeste verstandhouding. Maar
men zal ook moeten erkennen dat heel
wat dossiers eindelijk vooruitgang boeken
sinds de N-VA mee aan het roer zit. Wij
wensen dit, met de steun van de Nielse
kiezer, verder te zetten na 2018.”
Dit najaar zal ook de verdere invulling
van de kandidatenlijst bekend gemaakt
worden. En daarbij zullen enkele verrassende namen voorkomen. Dit duidt enkel
op de ambitie van de N-VA om in Niel
de kracht van de verandering verder te
blijven uitdragen.

Noteer
alvast deze
datum in je agenda

9 september 2017
BBQ N-VA Niel
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Brandweerkazerne Niel blijft bestaan
De kogel is door de kerk. Zone Rivierenland heeft beslist dat onze brandweerkazerne in Niel blijft.
In het masterplan dat tot voor kort op tafel lag, zou de huidige
Nielse kazerne in de Volkenbondstraat verdwijnen en samen
met het korps van Boom een nieuwe kazerne innemen. Dit plan
wordt nu bijgestuurd en de kazerne in de Volkenbondstraat
blijft dus behouden. De hulpverlening zal hierdoor blijven wat
ze altijd al geweest is.
N-VA Niel dankt alle betrokkenen die hier mee voor geijverd
hebben. Nu zal samen met de zone ‘Rivierenland’ moeten
bekeken worden of er al dan niet investeringen moeten
gebeuren in de infrastructuur in de Volkenbondstraat. -Door
het voorgaande verhaal van “wel of niet blijven” in Niel, was het
logisch dat grote investeringen in het gebouw uitgesteld waren.

Jubileumeditie gesmaakte
Muziekbijoekes

Een pluim voor al wie geijverd heeft om
de brandweerkazerne in Niel te houden.
“Dit zal dan nu moeten herbekeken worden, en dat gaan we
doen ook!” besluit een tevreden fractieleider Stefan Verbeeck.

Schepen van Cultuur Eddy Soetewey was de initiatiefnemer van De Muziekbijoekes, het muziekevenement
dat nu al aan haar vijfde editie toe is.

De Muziekbijoekes, een evenement om muziek dicht
bij de mensen te brengen, werd tijdens het eerste jaar
van deze bestuursperiode opgericht. Bezieler van
dit initiatief was N-VA-schepen van Cultuur Eddy
Soetewey.
Elk jaar kende dit muziekfestijn meer en meer succes. Dit jaar
zijn we al aan de vijfde jaargang toe: een jubileumeditie dus.
De Muziekbijoekes gaan dit jaar dus door op de terreinen rond
de Nielse sporthal tijdens het weekend van 7 tot 9 juli, en het
belooft een muzikale topper te worden.

Zondag wordt opnieuw een echte familiedag, waarbij zowel het
jonge als oudere publiek aan zijn trekken zal komen.

We verwachten onder meer Jan Van De Ven, Davy Gilles
(gekend van de Romeo’s), Get Ready, Second Solution en de
lokale band Think Twice. Het wordt dus ongetwijfeld een
gezonde mix van lokaal en bovenlokaal talent.

Buitenschoolse Kinderopvang Zomerkriebels is ganse zomer open
Eén van de beloften van N-VA Niel bij de vorige verkiezingen was een kinderopvang die het ganse jaar door
geopend zou zijn. Dat leek voor velen onrealiseerbaar, maar ondertussen is het zover! Deze zomervakantie
zal de Buitenschoolse Kinderopvang al elke weekdag geopend zijn (met uitzondering van de wettelijke
feestdagen).
Schepen van Opvoeding Eddy Soetewey getuigt: “Op deze
manier maken wij het voor de werkende ouders mogelijk om
werk en gezin te combineren. Niet elke werknemer heeft immers
2 maanden verlof tijdens de zomermaanden.
Met deze realisatie vinken we weer één van onze beloftes uit
2012 af.”. Het is nu wel duidelijk: De kracht van de verandering
werkt ook te Niel.
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Bezoekerscentrum
De Paardenstal aan
Walenhoek krijgt nieuw
jasje
Het natuurhuis ‘De Paardenstal’, aan
de Boomsestraat 221 in de wijk Hellegat
ondergaat het komende jaar een ware
metamorfose. Dat meldt ons schepen van
Ruimtelijke Ordening en Toerisme Tom
Caluwaerts “We starten dit jaar begin juli
reeds met de renovatie van de gevels en het
dak. Het einde van de werken wordt voorzien
medio september”, verduidelijkt Tom.
In samenwerking met de leerlingen van GO
KA Den Biezerd zal een ‘Leuzze” (droogloods)
worden gebouwd. Het wordt als het ware
een tijdreis naar het verleden waarbij we ons
steenbakkerijverleden voor eeuwig willen
bestendigen op deze site.
Vanaf heden zullen er ook de nodige begeleide
wandelingen op afroep kunnen gebeuren via
boeking op www.toerismerupelstreek.be, onder
deskundige leiding van Erik De Keersmaecker
(Natuurpunt)
“Dit alles is enkel tot stand kunnen komen mits
nauwe samenwerking tussen alle partners. Ik wil
bij deze dan ook nogmaals iedereen bedanken
die zijn ziel in dit project heeft gelegd. Samen
zijn we nu eenmaal sterker. In het huidig klimaat
kan er met bovenlokale subsidies nog iets
dergelijks gerealiseerd worden”, besluit een zeer
tevreden schepen Tom Caluwaerts.
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Denk mee aan uitzicht Niels
binnengebied
Het ‘Binnengebied’ is de ingesloten rechthoekige zone tussen de
Antwerpsestraat (Carrefour), Kerkstraat en Dorpsstraat. In een
ver verleden bevonden zich hier onder andere een Zusterschool
met kapel, een klooster, een gasthuis en een lagere meisjesschool.
De site is ondertussen verwaarloosd en de gemeente wil er nu maatschappelijke
voorzieningen realiseren in combinatie met woongelegenheden. We denken dan
aan een nieuwe bibliotheek, seniorenwoningen en trage verbindingen naar de
school, met ruimte voor groen.
“En net zoals bij de dorpskernvernieuwing rekenen we op de medewerking
en betrokkenheid van de Nielse inwoners! Daarom hebben we een heus
participatietraject uitgestippeld. Als dit bladje in de brievenbus valt, is het eerste
grote participatiemoment van 15 juni 2017 reeds gepasseerd. Na dit infomoment
heeft iedereen alvast een betere kijk op wat dit Masterplan inhoudt voor deze
zone”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Caluwaerts. Alle suggesties,
ideeën, bedenkingen blijven voor ons belangrijk. Voor hen die niet aanwezig
konden zijn op de vergadering van 15 juni, maar toch nog hun steentje willen
bijdragen kunnen hun opmerkingen mailen naar centrum@niel.be.

Zoek een naam!
Een toffe uitdaging wordt ook de zoektocht naar een geschikte naam voor de
binnengebied! Hoe deze procedure verder verloopt zal verduidelijkt worden in
de extra editie “Niel Echo Kort“

“We verfraaien Niel verder, maar
houden rekening met de ideeën
en suggesties van de Nielse
inwoners. Zo moet het ook.”
Schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Caluwaerts

Containerpark wordt recyclagepark
Het containerpark dat we samen uitbaten met Boom wordt volledig vernieuwd en wordt een heus recyclagepark. “De werken gaan van start vanaf 1 augustus 2017. In het voorjaar van 2018 verwachten we de definitieve oplevering. Tijdens deze periode zal het park in Boom echter niet toegankelijk zijn”, verklaart schepen
van Leefmilieu Maritsa Moons.
Gedurende deze overgangsperiode kunnen de Nielse burgers echter terecht
in enkele andere recyclageparken. Zo kan men met zijn groot huisvuil terecht
in de parken van Aartselaar, Boechout, Hove, Kontich, Lint, Ranst, Rumst en
Borsbeek-Wijnegem-Wommelgem. Hier gelden dezelfde voorwaarden als in
het Boomse containerpark. Voor de juiste adressen en openingsuren kan men
best de website (www.igean.be) van IGEAN bezoeken.

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

De heer

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”
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