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Eind februari kozen de leden van N-VA Niel een nieuw afdelingsbestuur. Dat gebeurt om de drie jaar. Sven Van  
Gysel is de nieuwe voorzitter. Hij stelt zich hier even voor.  Gemeenteraadslid Stefan Verbeeck is de nieuwe  
ondervoorzitter (zie links).

N-VA Niel kiest nieuw bestuur

NIEL

www.n-va.be/niel
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Voorzitter Sven van Gysel en ondervoorzitter Stefan Verbeeck

Onze nieuwe ondervoorzitter is Stefan Verbeeck (42).  Stefan was 
destijds medeoprichter van N-VA Niel. Na de verkiezingsoverwinning 
van de partij  in 2012 gaf hij wegens professionele redenen de fak-
kel door aan het nieuwe bestuur.   Nu hij recent terug meer vrije tijd 
kreeg, was het een logische stap om de draad terug op te nemen.

Recent vervoegde Stefan de fractie in de gemeenteraad in opvolging 
van Tim Sleeubus.

Stefan heeft absoluut een voorkeur voor de technische lange termijn 
projecten, cijfertjes en dossiers rond algemeen beleid.

Samen met voorzitter Sven van Gysel, vormt hij zonder twijfel een 
sterk duo, dat N-VA Niel zowel op korte als lange termijn een hoofd-
rol kan laten spelen in het Nielse politieke landschap.

Sven Van Gysel: “Ik wil eerst en vooral de talrijk opgekomen 
leden bedanken die hun vertrouwen gaven aan het nieuwe 
bestuur. Het deed me deugd om zoveel blije gezichten te zien 
en dit op een zondag.

Ik wil me ook even richten tot de nieuwe ondervoorzitter, 
Stefan Verbeeck. Wij zullen samen met de rest van ons be-
stuur de goede werking van de partij in goede banen leiden. 
We willen paraat staan om de Nielenaren te helpen en van 
Niel een gezonde en prachtige gemeente te blijven maken.

Ik woon al bijna mijn hele leven in Niel. Op mijn zevende 
verhuisde ik naar Boom, maar ik kon mijn jeugdjaren en de 
prachtige locaties niet vergeten. Dus kon ik mijn moeder 
overtuigen om terug te keren naar Niel. Ik er trots op ben dat 
ik nog steeds in deze gemeente woon en me nu vanuit de 
politiek mee kan inzetten voor Niel.

Als voorzitter van een zaalvoetbalclub heb ik vijf jaar mooie 
momenten beleefd en was ik ook steeds bereid om alle 
spelers op handen te dragen. Dat probeer ik nu ook bij N-VA 
Niel. Mijn motivatie en positieve ingesteldheid wil ik over-
brengen naar al onze leden en alle Nielenaren.

Tijdens onze eerste deelname met de verkiezingen kon ik mij 
jammer genoeg geen kandidaat stellen wegens tijdsgebrek, 
al had ik mijn hart wel al verloren aan N-VA Niel. Ik zal dan 
ook de verkiezingsavond niet vergeten waarop we samen 
ons eerste succes vierden.

Anderhalf jaar later heb ik dan toch de stap genomen om met 
deze toffe mensen samen voor onze toekomst te gaan. Als 
ledenverantwoordelijke heb ik vorig jaar reeds mijn steentje 
bijgedragen. We konden ons ledenaantal doen toenemen met 
30 %. En dat aantal blijft groeien. 

Ik ben ook mijn vrouw dankbaar die mij hierin steunt. Want 
als jonge papa is het niet altijd makkelijk om de tijd tussen 
gezin en politiek goed te verdelen. Ik zorg er echter voor dat 

er genoeg quality time overblijft voor mijn vrouwtje Nancy en 
mijn dochter Lena.

Maar genoeg gepraat over mij, laten we met dit nieuw bestuur 
ons blijven inzetten voor alle Nielenaren en ik hoop dat we 
elkaar in Niel eens ontmoeten.

Van Harte,
 
Sven Van Gysel 
Voorzitter N-VA Niel



Onze gemeente engageert zich om de CO2-uitstoot tot 
een minimum te beperken. Daarvoor ondertekende het 
bestuur het Burgemeestersconvennant 2020. Maar ook 
specifieke maatregelen blijven niet uit.

Doelstelling van dit convenant is de CO2-uitstoot tot een 
minimum te beperken, of zelfs daar waar mogelijk te 
neutraliseren. We namen al verscheidene initiatieven, 
vooral in het gemeentelijk patrimonium. Er staan nog 
maatregelen klaar om uit te voeren. 

Onze openbare verlichting is in de huidige uitvoering 
niet echt een voorbeeld van zuinig elektriciteitsverbruik.  
Ze laat dan ook een grote CO2-afdruk achter. Ook hier 
zal het bestuur fors investeren. Niet alleen de nieuwe 
woonbuurten maar ook wijken waar ingrijpende 
vernieuwingswerken worden uitgevoerd, voorzien we 
van de nieuwste

energiezuinige en milieuvriendelijke ledverlichting. Die 
verbruikt niet alleen minder, de verlichting zelf zal er 
ook beduidend op vooruit gaan.

De verbindingsweg, Kwaede Wielweg wordt een mooi 
voorbeeld worden van de synergie tussen ecologie 
enerzijds en technische vernieuwing  anderzijds. In 
samenspraak met Natuur & Bos gaan we deze weg 
uitrusten met speciale verlichting die de natuurlijke 
biotoop zo weinig mogelijk verstoort, en dat uiteraard in 
een milieuvriendelijke uitvoering.

U zal het merken aan de speciale kleur van de 
verlichting.

Maritsa Moons
Schepen Van Milieu

De gemeente Niel ontwikkelde een app voor smartphones 
en tablets. “Vanaf nu kan u nuttige informatie over Niel, de 
gemeentediensten, activiteiten, handelaars, verenigingen, … 
terugvinden in één mobiele applicatie”, zegt N-VA-schepen van 
ICT Tom Caluwaerts. 

We blijven verder investeren in onze 
schoolinfrastructuur. In 2013 startten 
we met de toegankelijkheid van onze 
schoolgebouwen, met ook toiletten 
voor mensen met een beperking. 

Verder zorgden we ervoor dat de ICT-
infrastructuur terug up-to-date was.

Vervolgens namen we de school in de 
Ridder Berthoutlaan onder handen 
met volledig nieuwe verlichting, 
verluchting en verwarming en dit 
alles op een ecologische wijze. Ook 
aan de verfraaiing van het gebouw 
werd gewerkt.

Nu kwam de school in de 
Schuttershofstraat aan bod met een 
evacuatietrap. Een investering die 
hopelijk nooit nodig zal zijn, maar 
tenslotte is het onverantwoord om 
geen veilige evacuatieweg te hebben. 
Kinderen evacueren langs de ramen 
op de eerste verdieping is totaal 
ondenkbaar!

Hiermee stoppen we nog niet. 
Gescheiden kleedkamers en een 
totaal nieuwe speelplaats voor de 
Veldstraat staan nu bovenaan het 
lijstje.

Kroonstuk blijft natuurlijk de nieuwe 
campus achter den Tighel, om 
toekomstige capaciteitsproblemen te 
vermijden. 

Tegen het schooljaar 2018-2019 willen 
we alle jarenlange opgestapelde 
gebreken weggewerkt hebben. 
We willen een Gemeentelijke 
Basisschool die voldoende gewapend 
is voor de toenemende vraag naar 
onderwijsplaatsen in onze gemeente.

Eddy Soetewey,  
schepen van onderwijs

In 2015 hield N-VA een 
ledenwervingswedstrijd 
onder de verschillende 
afdelingen. N-VA Niel werd 
de tweede sterkste stijger wat 
ledenaantal betreft binnen het 
arrondissement Antwerpen. 

Hiervoor werden we beloond 
met een bezoek aan het federaal 
Parlement.

Na een rondleiding in het 
parlement volgde een heerlijke 
lunch. Hierbij schoof Sophie De 
Wit, Kamerlid, burgemeester 
van Aartselaar en meter van 
onze afdeling, mee aan tafel.

Na de middag konden 
we ook nog de plenaire 
zitting meemaken en 
alzo Sophie in actie 
zien.

Het werd een aangename 
en leerrijke dag. Net na de 
verkiezing van het nieuwe 
bestuur was dit tevens een 
geweldig teambuilding-
moment.

De dag werd afgesloten met 
de eerste bestuursvergadering 
onder het nieuwe bestuur.

Sven Van Gysel,
voorzitter

We werken aan een milieuvriendelijk Niel

We werken aan een milieuvriendelijk Niel

N-VA investeert in Nielse scholen
N-VA Niel te gast in het  
federaal Parlement

www.n-va.be/nielniel@n-va.be

Kweade Wielweg, de nieuwe verbindingsweg

Eddy Soetewey, schepen van Onderwijs aan 
de evacuatietrap in de Schuttershofstraat

“De app is speciaal ontwikkeld op maat van de inwoners. 
Die vinden er alle nuttige informatie over de gemeente terug 
maar kunnen zelf ook snel en duidelijk communiceren met 
het gemeentebestuur, verenigingen en handelaars.  Zo kan u 
bijvoorbeeld heel eenvoudig via deze applicatie melden dat 
het wegdek beschadigd is, een broodje bestellen bij een Nielse 
broodjeszaak of bekijken wanneer uw sportclub zijn volgende 
match speelt.

Omgekeerd wordt u ook verwittigd door de gemeente indien zich 
omleidingen, wegenwerken of noodsituaties zich voordoen. U zelf 
kiest over welk item u wil geïnformeerd worden. Indien u geen 
nieuws wenst te ontvangen, kan u zich via één druk afmelden en/
of later terug aanmelden”, legt Tom Caluwaerts uit. 

Volgens Tom Caluwaerts is de Niel-app een absolute 
meerwaarde op gebied van digitale infobron. “Dankzij deze 
applicatie staan burgers rechtstreeks in verbinding met 
het gemeentebestuur, handelaars en Nielse verenigingen. 
Een win-winsituatie voor iedereen. Burgers vinden in 
een handomdraai de meest noodzakelijkste info terug 
en worden verwittigd wanneer er zich belangrijke 
ontwikkelingen voordoen in hun gemeente. Handelaars 
zijn gemakkelijk te lokaliseren en te contacteren. Iedere 
handelaar krijgt de kans om de app uit te bouwen naar 
de behoeften van zijn klanten. Nielse verenigingen/clubs 

kunnen zich dankzij de app beter profileren, via de app 
communiceren met hun leden en info verspreiden.”

En niet te vergeten ook de burger kan via de Niel app 
gratis communiceren met vrienden, foto’s sturen, video’s 
en interactieve inhoud met telefoonnummers, websites en 
locaties doorgeven.

Tom Caluwaerts,  
schepen van ICT 

 Hoe vind ik de app?
U kan de app vinden in de Google Playstore (Android) of Apple Store 
(voor iphones of ipad). Zoek gewoon op ‘Niel’. De app is gratis!



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 
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Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw
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Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


