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Veilig schoolbegin

Bij de start van een nieuw 
schooljaar beweegt er heel wat. 
Ook op het vlak van het verkeer. 
Vele ouders brengen hun kin-
deren zelf naar school, te voet, 
met de fiets of met de wagen. 
Met de actie ‘Veilig Schoolbe-
gin’ roepen we dit jaar op om 
zoveel mogelijk in groep naar 
school te komen. Te voet of per 
fiets en onder begeleiding van 
een volwassene. Want samen 
naar school stappen of fietsen is 
super!
Eind augustus kreeg iedereen 
een leuke affiche van deze ac-
tie in de brievenbus. De vele 
affiches in het straatbeeld be-
vestigen dat veilig verkeer een 
belangrijk onderwerp is en blijft 
voor Nielenaren. Doe mee en 
hang ook jouw affiche nog voor 
je raam!

Cindy geeft de fakkel door
In oktober 2012 werd Cindy Verschueren als lijsttrekker op de 
CD&V-lijst verkozen in de Nielse gemeenteraad. Daarvoor zetel-
de ze ook al enkele jaren als gemeenteraadslid voor onze partij. 
Op 26 augustus gaf ze de fakkel in de gemeenteraad door aan 
Tom Bridts. Een welgemeend: ‘Dank je wel, Cindy’!
Lees meer op pagina 4.



Dank je wel, Cindy!

- Cindy, waarom nam je deze moeilijke 
beslissing?

Cindy Verschueren: In de loop van 
2013 kreeg ik een unieke kans om een 
bank- en verzekeringskantoor over te 
nemen. Dat brengt veel verantwoor-
delijkheid en werk mee. Begin dit jaar 
werd de combinatie van werk, gezin en 
gemeenteraad steeds moeilijker haal-
baar. Als ik iets doe, dan wil ik dat ook 
goed doen. Dan moet je er tijd voor 
kunnen maken en die tijd vond ik niet 
meer.

- Als gemeenteraadslid doe je meer 
dan één keer per maand een paar uur 
vergaderen?

Cindy: Ja, er zijn regelmatig commis-
sievergaderingen en de fractieverga-
dering om de gemeenteraad voor te 
bereiden. Daarnaast had ik maandelijks 
nog een vergadering bij de intercom-
munales Igean en ISVAG. Alle verga-
deringen grondig voorbereiden vormde 
steeds een uitdaging.

- Hoe reageerde het partijbestuur?

Tom Bridts: Uiteraard hebben we be-
grip voor Cindy’s keuze. We vinden het 
natuurlijk jammer dat ze de gemeente-
raad verlaat. Cindy was goed ingewerkt 
en ze kent haar dossiers. Noodge-
dwongen moesten we op zoek naar een 
vervanger.

- Dat werd jij?

Tom: Het partijbestuur vroeg mij in-
derdaad om dat mandaat op te nemen. 
Ik kwam als tweede opvolger uit de 
verkiezingen. Bert De Ridder is eerste 
opvolger en die zetelt in de OCMW-
raad. Hij blijft daar ook voor onze partij 
zitten. Dus keek plots iedereen naar mij 
… (lacht).

- Hoe kijk je naar deze nieuwe uitda-
ging?

Tom: We zijn met één zetel de kleinste 
oppositiepartij in de gemeenteraad. 
Dan moet je als gemeenteraadslid van 
alles op de hoogte zijn en blijven. Als 
plaatselijke CD&V-voorzitter volgde ik 
regelmatig de gemeenteraad en enkele 
commissies. Nieuw is het dus niet hele-
maal, al moet ik nu wel onze standpun-

ten verdedigen. Wees gerust, dat zal ik 
met veel vuur doen!

- Je bent 46 jaar, getrouwd en hebt twee 
zonen. Wat doe je beroepshalve? 

Tom: Ik ben directeur van een soci-
ale huisvestingsmaatschappij. Wonen 
en ruimtelijke ordening zijn twee van 
mijn  stokpaardjes. Hiervoor was ik 
directeur van Erfgoed Vlaanderen vzw, 
dus ook cultuur is mij niet vreemd. Als 
beheerder van De Schorre in Boom 
organiseerde ik vroeger het Mano 
Mundo Festival en stond ik mee aan de 
wieg van Toerisme Rupelstreek. Een 
heleboel ervaringen die mij nu van pas 
komen.

- Cindy, hoe ervaarde jij de voorbije 
jaren in de gemeenteraad?

Cindy: Boeiend! Ik deed dit echt graag 
en als het kon zou ik het zeker blijven 
doen! De voorbije jaren ontmoette ik 
veel mensen en leerde ik heel veel bij 
over hoe een gemeente en het OCMW 
werkt. De laatste jaren merk ik echter 
dat het beleid een andere koers vaart: 
harder, meer op de centen en minder 
op de mensen gericht. Dat vind ik wel 
jammer.

- Verdwijn je nu helemaal uit de poli-
tiek?

Cindy: Nee, zeker niet! Achter de 
schermen en in het bestuur blijf  ik 
CD&V volop steunen. Je zal me alleen 
niet meer zo vaak in beeld zien komen.

Tom: Ik ben heel blij dat Cindy actief  
blijft in de partij. Ik wil haar van harte 
bedanken voor haar inzet de voorbije 
jaren. Want dat was zeker niet altijd 
gemakkelijk.

- Dus: Cindy van harte bedankt en Tom 
veel succes!

Cindy Verschueren is al enkele jaren het boegbeeld van CD&V in 
Niel. Toch verliet ze in augustus de gemeenteraad waar ze werd 
opgevolgd door afdelingsvoorzitter Tom Bridts. Wij wilden weten 
waarom. Het antwoord ontdek je in dit dubbel-interview.
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Achter de Sint-Hubertusschool gingen 
de werken voor een nieuwe sportzaal 
van start. In opdracht van de intercom-
munale IGEAN werd de oude loods al 
eerder afgebroken. Op die plaats komt 
een nieuwe sportzaal voor de school. 
De leerlingen moeten daardoor niet 
meer naar de oude turnzaal achter de 
Dorpsstraat voor hun lessen lichame-
lijke opvoeding. Een hele verbetering!

De sportzaal zal na de schooluren ook 
gebruikt worden door de tafeltennis-
vereniging. De oude turnzaal in het 
binnengebied achter de Dorpsstraat 
wordt op termijn afgebroken. Ook het 
Jeugdhuis Jokot krijgt een nieuwe loca-
tie. CD&V pleit ervoor om dit binnen-
gebied na de sloop niet vol te bouwen 
maar open en groen in te richten.
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Werken sportzaal van start

Zone 30 in de Antwerpsestraat?
Verkeersveiligheid is en blijft een van de stokpaardjes van CD&V 
Niel. Zo zorgden we al voor octopuspalen aan de scholen. Maar 
daarmee is de kous niet af. Wij blijven ijveren voor het oplossen 
van een aantal knelpunten in het verkeer in Niel zoals veiligere 
en betere voetpaden, dooRlopende straten en een uitgebreidere 
zone 30.
We waren daarom tegelijk verbaasd en 
blij dat één van de Nielse meerderheids-
partijen in haar lokaal krantje het idee 
van een zone 30 in de Antwerpsestraat 
voorstelde. Blij omdat onze inspan-
ningen op dat vlak eindelijk gehoor 
vinden. Verbaasd omdat dit plots uit de 
lucht viel. Dat er al over gedacht wordt 
maakt ons wel goedgezind!

Toch een kleine kanttekening: alleen 
een ‘zone 30’ in de Antwerpsestraat 
is niet voldoende. Heel de Antwerp-
sestraat heeft nood aan een ‘extreme 
make-over’. Aanpassen van voetpaden 
en oversteekplaatsen is een minimum 
om deze doorgangsweg veiliger te ma-
ken. Daarmee kan je ook al de snelheid 
een stuk verlagen. We weten dat dit niet 

eenvoudig is. De Antwerpsestraat moet 
door Vlaanderen heraangelegd worden. 
Maar het is aan het gemeentebestuur 
om bij de nieuwe Vlaamse Regering aan 

te dringen om hier werk van te maken. 

Daarnaast moet die ‘zone 30’ niet 
beperkt worden tot de Antwerpsestraat. 
Niel is een dichtbebouwde woon- en 
leefgemeente. Mensen moeten hier 
voorrang krijgen op auto’s. Deze posi-
tieve keuze zal de leefbaarheid van Niel 
en de veiligheid alleen maar ten goede 
komen! 
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Tom Bridts 
(tom.bridts@gmail.com)
www.niel.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Knelpunten op de A12

In de aanloop van de verkiezingen van 
25 mei voerde CD&V in de Rupel-
streek actie rond de A12. Vooral de 
kruispunten in Schelle en Hemiksem 
zijn serieuze knelpunten. Geregeld 
gebeuren er zware ongevallen, vaak met 
dodelijke slachtoffers. Ook de files wor-
den stilaan onoverkomelijk. CD&V-Ru-
pel eiste daarom dat de verbetering van 

de A12 prioritair zou worden aangepakt 
door de volgende Vlaamse Regering. 
Ook voor Niel is dit belangrijk: een 
veilige en vlotte A12 betekent voor ons 
minder hinder, gezondere lucht en een 
betere mobiliteit.

Onze actie viel niet in dovemansoren. 
Vlaams volksvertegenwoordigers Koen 

van den Heuvel en Dirk de Kort van 
CD&V legden onze eis op tafel bij 
de regeringsonderhandelingen. In het 
Vlaams regeerakkoord lezen we let-
terlijk: ‘Het project van de gevaarlijke 
punten wordt afgerond. In de toekomst 
ligt de focus op het veiliger maken van 
verkeersassen, zoals de A12 en de N49.’ 
Kijk, daar worden wij goedgezind van! 


