
Octopuspalen: 
CD&V haalt slag thuis

U kent ze ondertussen wel:  de leuke fluoge-
le palen met een paarse octopus bovenop, 
die je vaak in schoolomgevingen ziet staan. 
Ze manen autobestuurders aan om snelheid 
te minderen en extra te letten op school-
gaande kinderen.  In heel Vlaanderen zijn ze 
een alomgekend en succesvol onderdeel in 
een verkeersveilige aanpak van schoolom-
gevingen. Dankzij CD&V staan ze sinds kort 
ook aan de Nielse schoolomgevingen!
Lees meer hier, op pagina 4!

niel.cdenv.be
InformatIeblad Cd&V - Jaargang 12 - febrUarI - maart 2013

iedereen inbegrepen



Octopuspalen

Kleine politieke aardverschuiving in Niel

In heel Vlaanderen zijn ze een alomge-
kend en succesvol onderdeel in een ver-
keersveilige aanpak van schoolomgevin-
gen. Dankzij CD&V staan ze sinds kort 
ook aan de Nielse schoolomgevingen!

Na jarenlang aandringen vanuit de 
CD&V-fractie beloofde het schepencol-
lege kort voor de zomer vorig jaar dat 

er octopuspalen zouden komen aan alle 
Nielse scholen. En inderdaad: vlak voor 
de verkiezingen werden er octopus-
palen geplaatst…  maar enkel aan de 
gemeenteschool  aan de Schuttershof-
straat / Ridder Berthoutlaan.  Onaan-

vaardbaar voor CD&V, die prompt de 
bevoegde schepen hierover aansprak. 
En met succes: sinds eind 2012 staan er 
aan elke lagere school in Niel octopus-
palen, waardoor naar schoolgaan weer 
een stukje veiliger is geworden!

Toch een oprecht “dank u wel!” aan ieder-
een die ons haar of  zijn stem en steun heeft 
gegeven. Dankzij deze stemmen behouden 
wij immers onze zetel in de gemeenteraad 
voor lijsttrekker Cindy Verschueren. 
Een week later legde Bert De Ridder op 
zijn beurt de eed af  als als OCMW-raadslid. 
In die functie zal Bert zich voluit inzetten 
voor het welzijn van alle inwoners van Niel. 
We blijven trouwens achter de schermen 
volop werken aan de vernieuwing en 
verjonging van onze CD&V-afdeling. Op 
13 januari werd Tom Bridts door de leden 

verkozen tot nieuwe voorzitter. In een 
volgende editie van ons huis-aan-huisblad 
stellen we de volledige bestuursploeg voor! 
Heb je zin om mee te doen, contacteer dan 
één van onze bestuursleden.

Je vindt meer info op onze site: http://niel.
cdenv.be 
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U kent ze ondertussen wel:  de 
leuke fluogele palen met een 
paarse octopus bovenop, die 
je vaak in schoolomgevingen 
ziet staan. Ze manen autobe-
stuurders aan om snelheid te 
minderen en extra te letten op 
schoolgaande kinderen.  

Op 2 januari legde Cindy Ver-
schueren haar eed af als ge-
meenteraadslid voor CD&V. De 
verkiezingen van 14 oktober 
zorgden voor een kleine poli-
tieke aardverschuiving in Niel, 
waar ook CD&V jammer genoeg 
niet van gespaard bleef. 

foto Bert Vinck foto Bert Vinck



VAK is aan een ‘make-over’ bezig

Ludwig Boen: De laatste jaren kreeg 
“het Volksheil”, eigenaar en uitbater 
van de gebouwen van de Vak, vaak 
terechte kritiek op de verouderde 
vergader- en feestzalen. Die stelt zij 
ter beschikking aan verschillende 
verenigingen  waarvan de meesten 
onder de ACW koepel werken. Ook 
CD&V Niel heeft hier haar vaste 
stek om te vergaderen en activitei-
ten in te richten. Omdat het Volks-
heil zich steeds bewust is geweest 
van het belang van verzorgde en 
moderne  lokalen, heeft het bestuur 
enkele jaren geleden besloten om 
hier werk van te maken.

- Wat gaat er juist gebeuren?
Ludwig: Er werd een plan opge-
maakt dat rekening houdt  met alle 
wettelijke verplichtingen op het vlak 
van veiligheid, toegankelijkheid, 
geluids-en warmteisolatie enz. De 

nodige vergunningen werden aange-
vraagd en afgeleverd , en in maart 
2012 zijn de werken gestart. In deze 
werken is een uitbreiding  van de 
huidige feestzaal voorzien,  met 
een keuken op het gelijkvloers en 
bijkomende sanitaire ruimte - ook 
voor gehandicapten. Verder komt er 
een materiaalruimte en  een nieuwe 
toegang naar de bovenzaal.

- Zo te zien vorderen de werken 
goed?
Ja, op dit moment zijn de ruwbouw-  
en de dakwerken klaar, het nieuwe 
schrijnwerk is geplaatst en  ook de 
bezetters hebbenhun werk gedaan.  
Voor de bezoekers van het café en 
de feestzaal is hier niet veel van te 
merken omdat alle werken groten-
deels gebeuren achter het gordijn 
van het vroegere podium in de zaal. 
De verdere afwerking zal de vol-

gende weken en maanden gebeuren 
zodat op 4 mei 2013 – op Rerum 
Novarum -  de vernieuwde zaal ge-
opend zal worden. Hou deze datum 
alvast vrij want voor deze feestelijke 
opening wordt u nog uitgenodigd!

- Daar hangt waarschijnlijk een seri-
eus prijskaartje aan vast ?
Ludwig:  Ja, zeker. Het Volksheil 
doet een zware financiële inspan-
ning , dat is duidelijk. Daarom 
roepen we  iedereen op om tijdens 
deze verbouwing enig begrip op 
te brengen voor de soms moeilijke 
omstandigheden waarin activiteiten 
in de Vak plaatsvinden. Uiteindelijk 
zal iedereen er wel de vruchten van 
kunnen plukken en gebruik kunnen 
maken van mooie en veilige lokalen. 
Uiteraard hopen we ook dat ieder-
een met een warm hart voor de Vak 
hier een steentje in bijdraagt…. bij-
voorbeeld door al eens een pintje te 
komen drinken. Ik geef  met plezier 
aan elke bezoeker een korte rond-
leiding op de werf. Dan krijg je echt 
beter inzicht hoe alles er zal uitzien 
als de werken volledig klaar zijn. 
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De VAK in de Dorpsstraat is een vaste waarde in Niel, zowel 
voor wie er eens een glas komt drinken als voor de vele ver-
enigingen die er gebruik van maken. Maar wie het gebouw 
langs de achterzijde aan het Jokot ziet, kan er niet naast kij-
ken: de VAK is aan een “make-over” bezig. CD&V sprak met 
Ludwig Boen, voorzitter van “CVBA het Volksheil” en vroeg 
hem wat er allemaal te gebeuren staat.

foto Bert Vinck
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Gesmaakte Nieuwjaarsdrink
En verkiezing nieuwe voorzitter CD&V Niel

De kersverse voorzitter dankte zijn voor-
ganger voor zijn jarenlange inzet voor de 
partij. Onder zijn impuls bouwde CD&V 
Niel een stevige basis op om de vernieu-
wing en verjonging verder te zetten.

Gastspreker Dirk de Kort blikte terug 
op de verkiezingen van 14 oktober en 
haalde als uitdagingen voor de toekomst 
ondermeer huisvesting en mobiliteit 
aan: twee thema’s die ook in Niel meer 

dan actueel zijn. Als afsluiter gaf  hij de 
Nielse CD&V nog de primeur van een 
filmpje over het thema mobiliteit.

Naast Dirk de Kort waren ook federaal 
volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri, 
regio-voorzitter André Van Broekhoven, 
Mechels regiovoorzitter Eric Janssens, 
burgemeester van Schelle Rob Mennes 
en schepen Joris Wachters van Hemik-
sem aanwezig.

Op 13 januari hield CD&V Niel 
haar jaarlijkse nieuwjaarsdrink 
in De Vak. Diezelfde dag werd 
ook een nieuwe voorzitter 
gekozen. Bij aanvang van de 
receptie werd het resultaat van 
deze verkiezing bekendge-
maakt. Daarbij werd Tom Bridts 
unaniem als nieuwe voorzitter 
aangesteld, in opvolging van 
Bruno Van Immerseel. 

foto Bert Vinck foto Bert Vinck

foto Bert Vinck


