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Is er nog toekomst voor
het binnengebied?
Het binnengebied (tussen de Dorpsstraat en Antwerpsestraat) blijft een heikel probleem in
Niel. Na weeral zes jaar paars bestuur is er nog altijd niets aan deze kankerplek veranderd,
tenzij een bouwput in de strook langs de Dorpsstraat.
Lees het hier, op pagina 4!

Nieuwjaarsreceptie
Op 15 januari 2012 hield onze CD&V-afdeling haar nieuwjaarsreceptie. Een woordje van de lokale voorzitter Bruno
Van Immerseel over de plaatselijke activiteiten en acties kon
niet ontbreken. Michel Doomst, Burgemeester van Gooik,
federaal volksvertegenwoordiger en voorvechter van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, besprak daarna de huidige
politieke stand van zaken.
Meer foto’s van de receptie op pagina 8!

Is er nog
toekomst voor
het binnengebied?
Eens afgewerkt zal het binnengebied verdwenen zijn.

CD&V is altijd voorstander geweest van de invulling van
deze plek met een aantal betaalbare seniorenflats en een
bijhorend dienstencentrum. We hadden dit voorstel al
gedaan als invulling van het gebied naast de vroegere
schoolgebouwen, die als administratief centrum nog een
toekomst hadden. De schoolgebouwen zijn ondertussen
echter afgebroken.
De oude schoenfabriek, het
Jokot en de turnzaal staan nog
steeds op dezelfde plaats. Enkel
de staat waarin ze zich vandaag
bevinden is nog dreigender en
erbarmelijk dan zes jaar geleden.
De omgeving ligt er totaal onaanvaardbaar bij. Hoe lang nog
moeten de leerlingen van de Sint
Hubertusschool die naar de turnzaal gaan en de jongeren die het
Jokot bezoeken dit via een bouwwerf doen? Is dit verantwoord?

de turnzaal en het Jokot. Hier
wordt door het gemeentebestuur
echter geen rekening mee gehouden… Net als struisvogels steken
ze hun kop in het zand – in dit
geval in een bouwput! Hopen
ze misschien dat tegen de verkiezingen niemand zich nog de
achterkant zal herinneren omdat
in de Dorpsstraat een nieuw
gebouw zal staan pronken?! Wat
een bedroevend resultaat na zes
jaar!

Ondertussen wordt de doorgang
naar het binnengebied grotendeels dichtgebouwd door een
project ontwikkelaar. Hoe zal
het gemeentebestuur de afbraak
van de oude schoenfabriek , de
turnzaal en het Jokot optimaal
realiseren wanneer er geen open
toegang meer is van of naar het
binnengebied?

CD&V pleit daarom voor een
planmatige en structurele oplossing van het binnengebied, in
plaats van deze kankerplek te
verstoppen achter zielloze nieuwbouw. Betaalbare seniorenflats
en een lokaal dienstencentrum in
een groene omgeving : zo hebben de bewoners de mogelijkheid
om ten volle van het lokale sociale netwerk te blijven genieten.

Ons gezond boerenverstand zegt
dat je pas kan starten met de
herinrichting van het binnengebied als er een uitvoerbare oplossing is voor de herinplanting van
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Dagelijks ploeteren kinderen hierdoor
naar hun turnzaal.

De twee vergeten gebouwen: de turnzaal
(links), het Jokot (rechts).

Nieuwjaarsreceptie
Op 15 januari 2012 hield onze CD&V-afdeling haar nieuwjaarsreceptie. Een woordje van
de lokale voorzitter Bruno Van Immerseel over de plaatselijke activiteiten en acties kon
niet ontbreken. Michel Doomst, Burgemeester van Gooik, federaal volksvertegenwoordiger en voorvechter van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, besprak daarna de
huidige politieke stand van zaken. Wie erbij was, weet dat Michel een uiterst boeiend
verteller is, die bijzonder geestig en enthousiasmerend uit de hoek kwam. Hij riep op
voor meer positieve boodschappen in Vlaanderen èn in Niel. “Aan de slag dus!” Nadien
kon iedereen genieten van ons uitgebreid buffet.
Bedankt aan iedereen die erbij was, en aan alle medewerkers die er door hun inzet een
echt succes van maakten, zoals de foto’s laten zien.

5

Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!
Doe mee met CD&V
Uw nationale contactpersoon
Lid worden van CD&V is heel
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
eenvoudig:
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Uw lokale contactpersoon
Bruno Van Immerseel
(Bruno.VanImmerseel@pandora.be)
www.niel.cdenv.be
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bouw mee aan een gelukkige
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be

