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4 november: N-VA op de jaarmarkt

14 december: kerstdrink met gastspreker Koen Metsu
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GO! De Parel van start
De zomervakantie zit erop. Wij wensen alle Nielse
jongeren een fijne start van het nieuwe schooljaar.
Een schooljaar met een nieuwe start voor GBS Niel.
Die gaat voortaan verder als GO! De Parel.
Op de gemeenteraad van mei werd de overname van de
gemeentelijke basisschool Niel door het GO! onderwijs van
de Vlaamse Gemeenschap goedgekeurd. De school maakt nu
deel uit van de GO! scholengroep Rivierenland.

Focus op lesgeven

Op 2 september ging men echt van start met dezelfde directie
en met de vertrouwde leerkrachten. Vanuit GO! zal de school
voortaan een sterkere ondersteuning krijgen, zowel op pedagogisch
vlak als op het gebied van logistiek, ICT en infrastructuur. “Zo
kunnen de leerkrachten zich volop focussen op het lesgeven”, legt
schepen van Onderwijs Eddy Soetewey uit. “De werkwijze in de
klas, de schooluren en de uurroosters blijven ongewijzigd en
aan de huidige regels rond de vrije keuze van godsdienst, de
maximumfactuur en dergelijke wordt niet geraakt.”

Blijvende ondersteuning

De gemeente laat de school en alle Nielse leerlingen niet los.
Vanuit een regisserende rol blijven we alle Nielse basisscholen
ondersteunen. Ook de nieuwbouw gaat gewoon verder en hier
blijven we als bouwheer optreden. Eind dit jaar zal de nieuwe
kleuterschool klaar zijn voor gebruik. De verbouwing en uitbreiding van de lagere school in de Schuttershofstraat zal afgewerkt
zijn tegen de zomer van volgend jaar. Bovendien engageert

De nieuwbouw van GO! De Parel.
het GO! zich om de huidige capaciteit van het gemeentelijk
basisonderwijs te behouden en zelfs verder uit te bouwen.
“Wij zijn ervan overtuigd dat we
dankzij de overname door GO!
beter gewapend zijn tegen de vele
pedagogische en organisatorische
uitdagingen die het basisonderwijs te wachten staan”,
besluit Eddy Soetewey.

Eddy Soetewey, schepen van Onderwijs

Registratie buitenschoolse kinderopvang
voortaan digitaal
Vanaf september 2019 kan u uw kinderen online inschrijven voor de buitenschoolse
opvang. Daarmee wordt de inschrijving heel wat eenvoudiger.
Bij iets nieuws is altijd een woordje uitleg nodig. Tijdens infosessies over de digitale
inschrijving ontvingen we dan ook heel wat geïnteresseerde ouders.
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Schapen voor ecologisch bermbeheer
Wie deze zomer langs de Kwaede Wielstraat passeerde, heeft ze waarschijnlijk wel opgemerkt: de kudde van
zo’n 150 schapen die de bermen begrazen. Het gaat om een proefproject van de gemeente om het gras op een
ecologische manier te onderhouden.
“Het begrazen met schapen biedt enkel maar voordelen”, zegt
schepen van Openbaar Groen Tom Caluwaerts. “De dieren
onderhouden het groen op een ecologische manier en zorgen qua
diversiteit van fauna en flora voor een meerwaarde. Bovendien
zijn deze lieve beestjes ook inzetbaar waar mechanisch beheren
niet mogelijk is, zoals aan de nogal steile bermen in de Kwaede
Wielstraat.”

Zwart schaap

Vooraleer de schapen op de bermen worden losgelaten, zorgt
de schaapherder dat al het zwerfvuil verdwijnt van het terrein.
Op de bermen worden bovendien flexinetten geplaatst, zodat
de schapen afgeschermd staan. “We hebben hier gekozen voor
Kempische heideschapen”, zegt de herder. “Die zijn in staat
om gedurende langere tijd op moeilijk terrein te grazen en te
lopen. In de kudde is er trouwens één zwart schaap te vinden.
Passanten vinden het leuk om dat schaap te zoeken en er een
foto van te maken.” (lacht)

Schepen van Openbaar Groen Tom Caluwaerts bij de schapen.

De N-VA voor u aan het werk

A an de paardenstal staan
sinds kort nieuwe 'leuzzes'.
In het Niels Broek en Walenhoek werden in samenwerking
met Natuurpunt duurzame zitbanken geplaatst.

Uw mandatarissen

Vierde schepen, bevoegd voor digitalisering,
erfgoed, toerisme, openbaar groen en
openbaar domein
tom.caluwaerts@n-va.be

Eerste schepen, bevoegd voor onderwijs,
buitenschoolse kinderopvang, erediensten,
milieu en klimaat
eddy.soetewey@n-va.be

Eddy Soetewey
niel@n-va.be

Tom Caluwaerts
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Vlaanderen investeert in Niel
In het voorjaar kende de Vlaamse overheid – en in het bijzonder Vlaams minister van Sport Philippe
Muyters – enkele subsidies toe aan Niel. Zo ontvangt de gemeente een subsidie voor de bouw van een nieuwe
sporthal. De Sint-Hubertusschool krijgt dan weer een subsidie voor een bewegingsvriendelijke speelplaats.
Sint-Hubertusschool

Onder impuls van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters maakt de
Vlaamse Regering werk van actieve en gedeelde speelplaatsen. Ze maakt
1,7 miljoen euro vrij om 114 schoolspeelplaatsen avontuurlijker en bewegingsvriendelijker te maken. In Niel zal 15 000 euro geïnvesteerd worden in de
Sint-Hubertusschool om de speelplaats attractiever en uitdagender te maken.
“Kwaliteitsvolle sport- en speelruimte is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Met deze investering van onze minister kunnen we van de soms nog
saaie betonnen speelplaatsen toffe actieve speelplekken maken die aanzetten
om te sporten en te bewegen”, zegt schepen van Onderwijs Eddy Soetewey.
 e speelplaats van de Sint-Hubertusschool
D
wordt dankzij Vlaamse subsidies bewegingsvriendelijker.

Sporthal en zwembad

Vlaanderen heeft de voorbije tien jaar consequent ingezet op de vernieuwing
en uitbouw van zijn sportinfrastructuur. “Dat was ook hoognodig”, zegt
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters. “Onze sporthallen en zwembaden waren sterk verouderd en er waren grote tekorten. We moesten echt
een tandje bijsteken. In de eerste jaren heb ik gewerkt aan de meest acute
problemen zoals de zwembaden. Maar intussen heb ik een meer vraaggericht systeem ontwikkeld, zodat initiatiefnemers zelf projecten kunnen
indienen.”
Dit jaar werd 10 miljoen euro toegekend aan 18 projecten. Dat maakt
dat de volgende jaren over heel Vlaanderen ongeveer 60 miljoen euro in
bovenlokale sportinfrastructuur geïnvesteerd zal worden. De projecten
zijn heel divers en gaan van intergemeentelijke zwembaden tot klimzalen,
hockeyterreinen en tennishallen.

Niel krijgt steun voor twee projecten:

• Een miljoen euro subsidies gaat naar het nieuwe zwembad in Aartselaar
dat Hemiksem, Niel en Aartselaar daar samen bouwen.
• Niel krijgt ruim 400 000 euro subsidies voor de uitbreiding van onze
gemeentelijke sporthal met een turnhal en een multifunctionele zaal.

Fractievoorzitter in de
gemeenteraad
kelly.breugelmans@n-va.be

Kelly Breugelmans

Gemeenteraadslid
sven.vangysel@n-va.be

Sven Van Gysel

De nieuwe sporthal.

Philippe Muyters
Vlaams minister
van Sport

Lid van het bijzonder
comité voor de sociale
dienst
laura.leclef@n-va.be

Laura Le Clef
www.n-va.be/niel

Bedankt

aan onze meer dan 1 miljoen kiezers.
De N-VA blijft de échte volkspartij.
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Uw N-VA-verkozenen uit de provincie Antwerpen:
Vlaams Parlement
Kamer
Bart De Wever
Liesbeth Homans
Kris Van Dijck
Annick De Ridder
Sofie Joosen
Paul Van Miert

Freya Perdaens
Kathleen Krekels
Manuela Van Werde
Tine van der Vloet
Maarten De Veuster
Philippe Muyters

Jan Jambon
Valerie Van Peel
Bert Wollants
Sophie De Wit
Michael Freilich
Yoleen Van Camp

Koen Metsu
Peter De Roover

Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

