
“We willen alle inwoners 
betrekken om Niel 
uit te bouwen tot een
Warme Gemeente” 

Een nieuw jaar is traditioneel een moment om elkaar de beste wensen over te 
maken. Dat doet CD&V Niel op vrijdag 13 januari 2017 vanaf 19.30 uur. 
We verwelkomen jou en je familie graag in De Vak (Dorpsstraat 1) voor een hapje 
en een drankje. 
 
Naast tijd voor gezellige ontmoetingen gaan we tijdens de avond ook in gesprek met twee 
jonge CD&V’ers rond thema’s die ons dagelijks raken: Liesbet Sommen en Orry Van de Wauwer. 

Liesbet Sommen is directeur Sociale Zaken bij 
vice-premier Kris Peeters. Zij gaat voor het 
behoud van een goede sociale zekerheid. ‘We 
moeten met duizenden vrijwilligers de positieve 
boodschap van een zachte en sociale 
samenleving blijven uitdragen,’ zegt Liesbet vol 
vuur. 
 
Orry Van de Wauwer neemt vanaf de zomer 2017 
plaats in het Vlaams Parlement. Hij bedrijft 
politiek vanuit het hart. ‘Ik moet mijn ding 
kunnen doen naast de compromissen van de 
grote politiek. Mijn hulp aan twee Syrische 
vluchtelingen die ik bij mij thuis onderdak geef, 
schenkt me de meeste voldoening.’ 
 
Tom Bridts, ons gemeenteraadslid, vult aan met 
een lokale bril. 

We verwelkomen je graag in zaal De Vak (Dorps-
straat 1) op vrijdag 13 januari vanaf 19.30 uur.

VAN HARTE WELKOM 
OP ONZE  
NIEUWJAARSRECEPTIE

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Andy Dilles
(cdenv.niel@gmail.com)
www.niel.cdenv.be

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

in NIEL
niel.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Niel - januari 2017
,,

De inzet van ontelbare vrijwilligers, de 
wijkcomités, onze scholen die voor een 
sterk gemeenschapsgevoel zorgen, het 
woon- en zorgcentrum waar mensen 
genieten van hun  oude dag, de vele 
sociale, sportieve, culturele en  
welzijnsverenigingen... Het zijn 
buitengewoon sterke troeven van Niel. 

Breng jouw ideeën voor een nog 
warmere gemeente mee naar onze 
nieuwjaarsdrink op vrijdag 13 januari 
2017 in De Vak.
Samen maken we van Niel een echte  
Warme Gemeente. 

Niel,  Warme 
Gemeente

Tom Bridts, gemeenteraadslid
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CD&V Niel is kritisch over een 
intergemeentelijk zwembad met 
slechts drie gemeenten.
'We weten dat een nieuw zwembad in de 
Rupestreek nodig is en we steunen dat ook. 
Alleen staan we nu  op een punt dat we praten 
over een zwembad voor 3 gemeenten, met 
een investeringskost van 15,5 miljoen euro. 

We weten nu al dat dit zwembad niet groot 
genoeg zal zijn om alle noden op te vangen. 
Gaan we nu echt domweg een zo duur 
zwembad  bouwen waarvan we weten dat het 
niet voldoet aan de noden?

Daarenboven is er nu geen enkele financiële 
zekerheid, noch over de subsidies of over 
private partners. Het financiële risico voor 
Niel is op dit ogenblik onoverzichtelijk groot.' 
We dreigen een historische fout te 
maken. Daarom moeten we dit eerst 
met zes  gemeenten samen uitklaren.

Half september voerde CD&V actie 
aan de kruispunten van de A12. Het 
wordt immers hoog tijd dat hier 
structurele oplossingen voor komen.

De  kruispunten  in Schelle en Hemiksem aan 
de Boomsesteenweg zijn levensgevaarlijk. 
Regelmatig gebeuren hier zware ongevallen.  
Daarnaast zorgt de inrichting van deze 
kruispunten ook voor lange files, zowel 
richting Antwerpen als richting Boom, en op 
bijna elk moment van de dag.

Voor CD&V Rupel is het genoeg geweest. Op 
17 september lanceerden we een plan voor 
de aanpak van deze kruispunten. De 
basisgedachte is het doortrekken van de 
sleuf, het plaatselijk verkeer op de zijbanen 
laten kruisen via een rotonde, en tunnels voor 
fietsers en voetgangers . 

Ook voor Niel is deze aanpassing belangrijk 
èn nodig! Studies wezen immers uit dat er 
rond de A12 een grote concentratie fijn stof is 
door het verkeer. Vlotter verkeer op de A12 
betekent  minder uitlaatgassen.  Daar worden 
we in Niel ook beter van.

Daarnaast pleitte CD&V Niel ook voor de 
snelle doortrekking van 'de banaan' (N171) 
richting E19. Die maatregel zal voor Niel een 
hele stap vooruit zijn en ervoor zorgen dat 
onze mobiliteit verbetert. 

Samen met de geplande fietsostrade en de 
verbetering van de treinverbinding van en 
naar Antwerpen zal dit zorgen voor heel wat   
mobiliteitswinst voor onze inwoners.

Ze staan er elke ochtend en namiddag, 
in weer en wind, om iedereen veilig 
door het verkeer te helpen. 
Onze klaar-overs zijn voor ons 'stille 
helden'. Daarom bedankte CD&V hen 
met een kleine attentie: een 
welgemeende 'Merci'. 

Op een donkere herfstochtend reed een 
ploeg van CD&V -ploeg langs de verschillende 
plaatsen in Niel waar de klaar-overs onze 
schoolgaande jeugd en hun (groot-)ouders  
elke dag veilig door de drukke ochtend- en 
avondspits helpen. 
Met een kleine attentie bedankten we hen 
voor hun dagelijkse inspanningen. 
Tegelijkertijd luisterden we even naar hun 
ervaringen. En wat blijkt: het zijn één voor één 
gemotiveerde mensen, die hun opdracht met 
hart en ziel doen.
Het was ook fijn om te merken dat heel wat 
passanten spontaan een "goeiemorgen" of 
een "dankuwel" voor de klaar-overs over 
hadden!

CD&V gemeenteraadslid Tom Bridts: 'In het 
begin van het schooljaar stonden niet op alle 
gevaarlijke plaatsen gemachtigde 
opzichters. Ik kaartte dit aan op de 
gemeenteraad en vroeg om werk te maken 
van een gegarandeerde dienstverlening naar 
onze schoolgaande jeugd. Hoe meer 

verkeersveiligheid in onze dorpskern, hoe 
makkelijker ouders 
hun auto laten staan 
en terug kunnen 
kiezen om hun 
kinderen te voet of met 
de fiets naar school te 
laten gaan.' 

Vijf fietsen op één 
autoparkeerplaats
Bij een agendapunt op de gemeenteraad van 
juni rond de invoering van plaatsen voor kort 
parkeren formuleerde Tom Bridts een vraag 
aan onze burgemeester. 

'In de Antwerpsestraat is het niet eenvoudig 
om je fiets te parkeren als je naar de bank, 
dokter of een winkel moet. Het invoeren van 
parkeerplaatsen waar je 30 minuten kan 
staan is een goed initiatief. Maar waarom 
tegelijk geen werk maken om enkele 
autoparkeerplaatsen om te vormen naar 
fietsparking? Op de plaats van 1 auto kunnen 
makkelijk 5 tot 6 fietsen staan. Voorbeelden 
in onder andere Kontich tonen aan dat dit 
eenvoudig te realiseren is. Bovendien 
stimuleren we mensen om de fiets te nemen 
en zo het autoverkeer te laten verminderen.' 
Het college vond dit een goed idee. Wij 
wachten met spanning op de uitvoering van 
dit concept.

BEDANKEN ONZE 
STILLE HELDEN

Heel wat passanten 
hebben een spontane 
'goeiemorgen' of 
'dankuwel' over voor 
de klaar-overs.

2

En jij? Ken jij ook een ‘stille held’?
Laat het ons weten en mail je kandidaat door naar 
cdenv.niel@gmail.com. Wij zetten jouw 'stille held' in de bloemetjes

GEVAARLIJKE 
KRUISPUNTEN  
AANPAKKEN
CD&V-Actie voor een verkeersveiliger A12

Een intergemeentelijk zwembad? Ja, maar ...

Nieuwe voorzitter voor CD&V

In het najaar van 2016 kwam  Andy 
Dilles CD&V Niel versterken als nieuwe 
voorzitter. Zo kan gemeenteraadslid 
Tom Bridts zich nog meer toeleggen op 
de inhoudelijke dossiers en vanuit de 
oppositie kritisch maar constructief 
meewerken aan een warm Niel. 

Andy woont met zijn gezin in Ruisbroek. Hij 
was vroeger ook CD&V-partijvoorzitter in 
Hemiksem en dus goed bekend met de 
Rupelstreek. Professioneel is hij actief als 
directeur van de sociale huisvestings-
maatschappij van Willebroek. 

Samen met het partijbestuur zal Andy 
werken aan de uitbouw van het netwerk van 
CD&V-sympathisanten en ambassadeurs. Zij 
zijn onze beste garantie om te weten wat er 
leeft bij onze inwoners. Daar kunnen onze 
mandatarissen dan mee aan de slag. 

De versterkte bestuursploeg zal zich ook 
inzetten om beloftevolle jonge en nieuwe 
bestuursleden te werven. We zullen in de 
toekomst nog meer activiteiten organiseren 
waarop we elkaar kunnen ontmoeten en 
nieuwe ideeën kunnen uitwisselen. 

Wil je Andy ontmoeten? 
Kom dan naar onze 
nieuwjaarsreceptie 
op 13 januari!
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