
                     “We moeten zorgen voor een
                        fietsinfrastructuur van 
                       topkwaliteit.” 

De start van een nieuw jaar is traditioneel een moment om elkaar de beste 
wensen over te maken. 
Dat doet CD&V Niel op dinsdag 23 januari 2018 vanaf 19.30 uur. 
We begroeten jou en je familie graag voor een hapje en een drankje. 
 
Naast tijd voor gezellige ontmoetingen verwelkomen we tijdens de avond ook onze Minister 
van Justitie Koen Geens. We geven hem graag het woord om te luisteren naar zijn inspirerende 
boodschap voor het nieuwe jaar. 

Tom Bridts, onze fractieleider in de
gemeenteraad, vult aan met een lokale bril. 

Dinsdag 23 januari 2018

vanaf 19.30 uur

zaal De Vak 

Dorpsstraat 1 - Niel

Geen vervoer?
Verwittig Rik Pandelaers - tel. 0476 902 291
We halen je op en brengen je thuis.

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
Tom Bridts
0497 442 950
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 2018
,,

De Nielse jaarmarkt blijft een 
springlevende traditie. Ook CD&V Niel 
was er graag bij. 

Vele Nielenaren gingen de uitdaging 
aan op onze sappentrapper en fietsten 
een lekker en gezond drankje bij elkaar.

Heb jij ideeën voor een betere 
mobiliteit in onze gemeente?
Breng ze mee naar onze  nieuwjaars-
drink op dinsdagavond 23 januari 2018 
in De Vak.

    Koning Fiets moet
    over Niel regeren!

Tom Bridts, CD&V-fractieleider
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Vrijdag 24 november gaf Vlaams Parlements-
lid Dirk de Kort bij CD&V Niel uitleg bij het 
actieplan voor elektrische mobiliteit.
 
Amper 4.000 elektrische wagens rijden op 
onze wegen. Dat mogen er een pak meer zijn, 
vindt Dirk. Daarom lanceert hij maatregelen 
die de groei van de elektrische wagens in een 
stroomversnelling kan brengen.
 
Het hoge prijskaartje is één van de drempels. 
'Daarom stel ik voor om in overleg met de 
banken een fiscaal voordelige, groene 
autolening te ontwikkelen. Daarnaast 
moeten er snellaadpalen langs de weg 

komen met een app die je naar de 
dichtsbijzijnde en goedkoopste brengt.

Als we mensen ook kunnen aanzetten om 
over te stappen naar de (elektrische) fiets en 
het (elektrisch) openbaar vervoer, dan slaan 
we twee vliegen in één klap,' besluit Dirk.

Eén september betekent in Niel niet 
alleen de start van een nieuw 
schooljaar voor de kinderen maar ook 
van de actie ‘Veilig terug naar  school'.

In september vestigt CD&V Niel altijd de 
aandacht op de schoolgaande jeugd die 
terug de weg op gaat, al dan niet vergezeld 
van hun ouders of grootouders.

Velen van hen gaan te voet of kiezen voor de 
fiets als vervoermiddel. Dat is kiezen voor 
beweging, klimaat en veiligheid. Bovendien 
is niets leuker dan samen naar school 
wandelen of fietsen! 

Geen enkel ander vervoermiddel combineert 
zoveel voordelen.

Elke Nielenaar ontving ook een 'Veilig terug 
naar School-affiche' in de brievenbus. 
Daarmee vraagt CD&V  extra aandacht van de 
andere weggebruikers voor onze 
schoolgaande jeugd. Bovendien is er nood 
aan wederzijds respect van iedereen die de 
baan op moet tijdens en buiten de spits.

Door deze affiche op een goed zichtbare 
plaats te hangen steunde je onze oproep. 
Bovendien maakte je kans op een leuke 
attentie.

Gemeenteraadslid Tom Bridts ging langs bij 
de vijf gelukkigen om hen een gepaste  
fietsprijs te overhandigen zoals een fluohesje, 
fietslichtjes en een ambasseurslabel van 
Koning Fiets. 

Wie weet val jij volgend jaar in de prijzen!

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 langs de  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 naar hun 
ervaringen. 

Wat blijkt: het zijn één voor één gemotiveerde 
mensen die hun opdracht met hart en ziel 
doen. Ze hebben ook steeds een vriendelijk 
woord voor jong en oud klaar. 

Spijtig genoeg krijgen ze soms te maken met 
automobilisten die hun stopsignaal negeren 
en toch vlug doorrijden.  Snel opzijspringen is 
dan de enige optie. 

Het was fijn om te horen dat heel wat 
voorbijgangers spontaan 'goeiedag' of  
'dankjewel' zeggen.

CD&V-fractieleider Tom Bridts: '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. 
De klaar-overs op strategische plaatsen in 
onze gemeente dragen daar in zeer grote 
mate toe bij.'

BEDANKEN ONZE
KLAAR-OVERS

Klaar-over =
iemand die 
schoolkinderen helpt 
bij het oversteken van 
een straat.
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Wie verdient er een bloemetje'?
 
Laat het ons weten en mail je kandidaat door naar 
cdenv.niel@gmail.com.

ACTIE VEILIG 
SCHOOLBEGIN
Aandacht voor de trage weggebruiker

Elektrische mobiliteit is de toekomst!

De droom van Tom voor Niel

Gerichte investeringen in betere fiets- en 
voetpaden maken Niel veiliger en 
aangenamer om te wonen en zich te 
verplaatsen. Straten zoals de Matenstraat, 
Jozef Wauterslaan, Antwerpsestraat en 
Boomsestraat worden in samenspraak met 
de bewoners comfortabel heraangelegd 
zodat het ook daar veilig fietsen en wandelen 
wordt. Ook voor mensen met een rolstoel of 
een kinderwagen. 

Door de juiste ingrepen vertraagt het 
gemotoriseerd verkeer. Resultaat: een 
verkeersluw centrum waar niemand sneller 
dan 30 per uur rijdt. 

Meer en beter beveiligde fietsparkings en -
stallingen aan het station, de bibliotheek , de 
sporthal, bij bushaltes en winkels, … zorgen 
dat fietsers graag naar Niel komen. De 
locaties waar we fietsstallingen voorzien 
bepalen we samen met de Nielenaars. 

We monitoren voortdurend het fiets- en 
stapcomfort en ontwikkelen een efficiëntere 
en effectievere manier om mankementen in 
het wegdek te melden. 

Grotere verkeersingrepen worden getest 
met proefprojecten. De definitieve 
beslissingen nemen we pas na evaluatie en 
raadpleging van de bevolking. Daarmee 
leggen we de basis van een kwaliteitsvol 
verkeers- en mobiliteitsbeleid.
 
Tom Bridts - CD&V-fractieleider
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