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Geslaagde Nielse
zomer
Beste Nielenaren,
De zomervakantie zit er weer op.
Ik hoop dat u de batterijen heeft
kunnen opladen voor de rest van
het jaar. Ik heb deze zomer hoe dan
ook een bruisend Niel gezien, met
allerlei evenementen die zeer in de
smaak vielen.
Denk maar aan de geslaagde
Muziekbijoekes, Niel Plage en
Biezerd Kermis. En me mogen
zeker onze succesvolle N-VAbarbecue niet vergeten, met een
opkomst die jaar na jaar groeit. Ik
bedank dan ook iedereen van onze
N-VA-afdeling, die dit evenement
tot in de puntjes hielp verzorgen.
Ook het nieuwe schooljaar is van
start gegaan. Ik hoop dan ook van
harte dat de kinderen weer veilig
van en naar school geraken. Elk
jaar word het drukker op de baan,
dus laten we allen extra alert en
attent zijn voor de kinderen. De
gemeente doet trouwens stevige
veiligheidsinspanningen rond onze
scholen, zoals u verder in dit blad
kan lezen.

Ik zag een bruisend Niel,
vol leuke activiteiten.
Sven Van Gysel, voorzitter N-VA Niel

Bart Van Hove stapt over naar N-VA
“Ik zie erg veel raakvlakken tussen de N-VA
en mijn persoonlijke visie
voor Niel.”
Bart Van Hove, nieuw N-VA-raadslid

De kogel is door de kerk. Bart Van Hove stapt over naar N-VA. Bart
zetelt als sinds 1995 in de gemeenteraad en is daarmee het langst zittende raadslid in Niel. Na een periode als onafhankelijk raadslid kiest hij
nu voor de N-VA.
“Het was al vrij snel duidelijk dat er
enorm veel raakpunten zijn tussen de
Nielse N-VA en mijn visie voor de
gemeente,” zegt Bart Van Hove.

politiek deed”, verduidelijkt N-VAvoorzitter Sven Van Gysel. “Hij denkt
steeds mee aan oplossingen, in het belang
van de Nielse bevolking.”

“Zo willen we allebei de gemeentebelastingen verlagen. De N-VA heeft ook
bewezen dat de partij woord houdt en
verkiezingsbeloften realiseert. Aan een
ongezien tempo voor onze gemeente
bovendien. Oppositie voeren tegen een
goed beleid was dus quasi onmogelijk. In
plaats daarvan zet ik voortaan dus mijn
schouders onder een beleid dat zijn deugdelijkheid al heeft bewezen.”

“En op vlak van cijfertjes is hij een echte
kei. Bovendien is Bart een ware dossiervreter. Wij zijn er dan ook rotsvast van
overtuigd dat Bart een meerwaarde is
voor de afdeling.”

Samen werken aan oplossingen

N-VA Niel is heel tevreden met de komst
van Bart Van Hove. “Vanuit de meerderheid hadden wij al veel respect voor de
constructieve manier waarop Bart aan

De overstap naar de N-VA gaat niet gepaard met garanties of toezeggingen qua
lijstvorming of uitvoerende mandaten.
Bart Van Hove is 49 en al 25 jaar gehuwd
met Els Breugelmans. Sinds 1991 woont
het echtpaar in Niel. Bart zetelt sinds
1994 onafgebroken in de provincieraad en
sinds 1995 in de Nielse gemeenteraad.
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1 september: een nieuwe start
Dit jaar hield de buitenschoolse kinderopvang (BKO) de deuren voor het
eerst een ganse zomer open. De mensen van de BKO en de speelpleinwerking
draaiden tijdens deze periode overuren, waarvoor onze grote dank! Maar ook het
gemeentebestuur zat niet stil deze zomer.
Zo voeren we nog steeds de nodige vernieuwingswerken uit aan
onze gemeentelijke basisschool aan de Veldstraat. Die krijgt
nieuwe ramen en een extra groenaanplanting. Verder staat de
volledige heraanplanting van de tuin van BKO ’t Speelhuis op
het programma.
De gemeente maakt ook werk van de verkeersveiligheid in de
Kerkstraat, in het bijzonder voor de leerlingen van de SintHubertusschool. Er worden verzinkbare palen geplaatst, die alle
wagens en brommers zullen weren net voor en na het einde van
een schooldag.

Nieuwe schoolcampus weer stapje dichterbij

Intussen komen de ontwerpen voor de bouw van de nieuwe
schoolcampus GBS binnen. Uit deze ontwerpen kiest het
gemeentebestuur er eentje. Daarmee gaan we dan verder aan de

“Investeren in de jeugd, is
investeren in de toekomst!”
Schepen van Opvoeding Eddy Soetewey

slag om een nieuwe school te bouwen, steeds in overleg met alle
betrokkenen.
“Ik ben dan ook bijzonder trots dat we met deze realisatie voor
de komende 50 jaar een kwalitatief gemeentelijk onderwijs,
kunstonderwijs en buitenschoolse kinderopvang kunnen
waarborgen”, zegt schepen van Onderwijs Eddy Soetewey. “Als
alles volgens plan verloopt, wordt het gebouw in de loop van het
schooljaar 2018-2019 opgeleverd.”

Meetschieten nog steeds populair
Tijdens het voorjaar en deze zomer wordt bijna wekelijks in Niel een wedstrijdje
meetschieten gehouden. Ook enkele bestuurs- en gemeenteraadsleden van de N-VA
probeerden deze fijne sport eens uit. Met wisselend succes.
Het is de bedoeling om met schijven te gooien naar
een koord die opgespannen is in een kleibak. De
ploeg die het beste gooit, gaat een ronde verder.
De sport werd kort na de Tweede Wereldoorlog
heel populair in de Rupelstreek en bereikte

haar hoogtepunt eind jaren zeventig. Omdat er
weinig investeringen in materiaal nodig zijn, is
het bovendien een sociale sport. Ook de lokale
middenstanders zien de Nielse meetschieters maar al
te graag komen.

Gemeenteraadslid Stefan Verbeeck zet zijn beste beentje voor.

Bestuurslid Jeroen van Ranst:
“De N-VA wil nog sneller en vlotter communiceren
met de burger”
Jeroen Van Ranst is de benjamin van onze N-VA-afdeling. Hij sloot zich aan bij het bestuur
in februari. Een logische keuze, want hij was altijd al in politiek geïnteresseerd. N-VA Niel
is bovendien blij dat we beroep kunnen doen op zijn kennis van de sociale media.
“Dit wordt steeds belangrijker om in nauw contact te blijven met de Nielse bevolking”, zegt Jeroen daarover. “Daarom ontferm ik me
niet alleen over onze website, maar ook over de lokale Facebook- en Twitter-accounts. Waarschijnlijk zag u N-VA Niel al vaak passeren
op uw beeldscherm via deze sociale media.”
Buiten de politiek zet Jeroen zich ook in als vrijwilliger op allerhande activiteiten: “Ik was jarenlang vrijwilliger tijdens het welgekende
Casa Blanca Festival. Verder zet ik nu al negen jaar mijn schouders onder het schoolfeest (zeg gerust maar dorpsfeest) van de
gemeentelijke basisschool.” N-VA Niel kan ook getuigen van Jeroens organisatorische talenten. Die toonde hij onder meer tijdens de
afdelingsbarbecue begin september. Kortom, wij zijn blij dat hij voor de N-VA koos, want hij is een aanwinst voor de afdeling.

niel@n-va.be
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Goed nieuws voor het
Spaans Toreken
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Gemeente werkt hard
aan veiligheid en
toegankelijkheid
“De tijdelijke maatregelen
krijgen binnenkort een
permanent karakter.”

Tom Caluwaerts, schepen van Erfgoed, kreeg deze zomer
goed nieuws van Vlaams minister-president Geert
Bourgeois. Het Agentschap Onroerend Erfgoed gaat het
Spaans Toreken namelijk beschermen. Het harde werk
van de schepen om dit te realiseren, is dus niet voor niets
geweest.
Het Spaans Toreken is een woontoren uit de 16de eeuw
met een drooggevallen ringgracht. Tijdens de Tachtigjarige
Oorlog maakte het gebouw deel uit van de zuidelijke
verdedigingslinie van Antwerpen langs de Rupel. Het
Spaans Toreken bezit daardoor duidelijk een historische en
architecturale waarde, vindt de minister-president.
Het beschermingsdossier wordt in de loop van 2018
opgemaakt. Eenmaal definitief goedgekeurd, heeft
de gemeente dan recht op 80 procent subsidie om dit
geschiedkundige gebouw volledig in zijn glorie te herstellen.
Dat scheelt uiteraard een slok op de borrel voor de
gemeentelijke financiën.

Nielse belastingen
blijven dalen

Schepen Tom Caluwaerts

Het Nielse schepencollege draagt de veiligheid van
onze kinderen hoog in het vaandel. Daarom voorzien
we momenteel al een voorlopige doorgang naar de
Sint-Hubertusschool. Elke ouder of grootouder heeft
nu de mogelijkheid om daar even de auto te parkeren,
zodat de kinderen veilig de doorsteek kunnen maken
naar de school.
De Kerkstraat zal op bepaalde tijdstippen autovrij gemaakt
worden. Eerst nog tijdelijk, met een aantal nadarafsluitingen. Op
termijn wordt er een verzinkbare paal geplaatst, die ervoor zorgt
dat er ’s morgens, ’s middags en ’s avonds geen auto’s kunnen
passeren.
Na de realisatie van het Masterplan in de omgeving van de
Carrefour krijgen deze maatregelen een permanent karakter.

“Ten eerste heb je de Aanvullende Personenbelasting (APB)”,
verklaart N-VA-fractieleider Stefan Verbeeck. “Dat is een
soort extra op de belastingbrief die wij elk jaar moeten
invullen. Ten tweede bestaan er opcentiemen op de onroerende voorheffing. Dit is de belasting die we betalen voor het
bezitten van een woning, appartement of grond.”
In de grafiek bij dit artikel kan u de evolutie van de APB de voorbije 12 jaar aflezen. U kan er niet langs kijken: sinds de N-VA aan
de macht is, daalt deze belasting duidelijk. Dat was een verkiezingsbelofte van de N-VA en sinds onze partij deel uitmaakt van
de coalitie in Niel houden we ons resoluut aan die belofte.

Belastingen: niemand betaalt ze graag, maar ze zijn wel
noodzakelijk om de nodige investeringen en de dienstverlening naar u toe te financieren. Maar door structurele
maatregelen te nemen en slim te investeren, slaagt dit
gemeentebestuur er nu al enkele jaren op rij in om de
gemeentelijke belastingen te doen dalen.

Het is trouwens niet de bedoeling dat het hierbij blijft.
Ook de volgende jaren willen we deze
dalende trend verderzetten. Een lagere
gemeentebelasting zal dan ook een
belangrijk verkiezingsthema worden
voor de N-VA.
Stefan Verbeeck, N-VA-fractieleider

www.n-va.be/niel

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch
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www.n-va.be/deveranderingwerkt
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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