#2845,
da’s Niel
op ons maat.
Maak kennis met
onze kandidaten en
prioriteiten voor Niel

#2845, da’s ons project voor Niel
Wat krijg je als je een groep enthousiaste mensen, nieuwkomers en ervaren
rotten samen laat denken over de toekomst van Niel?
Eén project met drie werven en een warm Niel waar iedereen fier op is.
Daar gaat ons team van CD&V-kandidaten voor.
Ons project:
- Mensen verbinden en stimuleren wat hen samenbrengt.
- Actief bouwen aan een gemeenschap waar iedereen mee is.
- Investeren in de groei van Niel op maat van de mensen.
- Ruimte om gedreven te ondernemen, goed te wonen, gezond te bewegen,
duurzaam te zorgen en vooral kwaliteitsvol te leven.
Da’s Niel op ons maat. Da’s #2845.

Volg ons op facebook

: CD&V Niel

Tom Bridts
Lijsttrekker
>> gemeenteraadslid
sinds 2014
Hoe verhogen we de
levenskwaliteit in Niel?
Dat is de vraag waarop we
met #2845 een antwoord
geven. Voor CD&V gaat ‘goed leven’ over mensen. Niet over stenen of
centen. Investeren in Niel is nodig en groei moet kunnen zolang die groei
duurzaam is. Van ‘meer’ naar ‘beter’.
Ons uitgangspunt is dat Niel en de Nielenaren er beter van moeten worden.
Dat onze gemeente op maat van de mensen moet zijn, niet op maat van het
beschikbare budget. Op maat van iedereen, met participatie en inspraak
voor iedereen. Op maat van een nieuwe mobiliteit, waar Koning Fiets het
roer overneemt van koning auto. En waar we toch vlot vooruit geraken. Met
een propere en gezonde omgeving waar we zorgeloos kunnen thuiskomen.
En waar we ons verbonden voelen met buren, vrienden en familie. Het kán
echt.
Da’s Niel op ons maat. Da’s #2845.

Stem vrouw
Annelies Boost
12de plaats
>> sociaal verpleegkundige
Dichtbij de mensen hoor en zie ik verhalen
over armoede, verdriet en de drukte van
onze maatschappij. Daarom wil ik in onze
gemeente mee werken aan het bestrijden
van armoede, wonen en algemeen welzijn.

Krisje Van Geet
8ste plaats
>> bediende operational support
Elkaar ontmoeten vind ik enorm
belangrijk. Ontmoetingshuizen en
evenementen als straatfeesten,
garageverkopen, buurtBBQ’s, ... moeten
daarom ondersteund worden.

Inge Ceuppens
6de plaats
>> procesingenieur
Bij ons thuis is het vaak ‘de zoete
inval’.
Dit is ook hetgeen ik in heel Niel wil
bereiken. Een gemeente waar het
goed is om te wonen en waar
iedereen zich thuis voelt.

Leen Wyn
2de plaats
>> communicatieverantwoordelijke
Ik wil mee bouwen aan een sociaal,
solidair en duurzaam Niel. Daarbij
gaat uiteraard mijn speciale aandacht
naar het versterken van vrijwilligers in
verenigingen en buurten.

VLNR: Inge, Leen, Helga, Cindy.

Helga Schoonjans
4de plaats
>> analyst medische toepassingen
Iedere inwoner moet baat hebben bij
genomen beleidsbeslissingen. Een
leefbaar Niel waar iedereen zich thuis
voelt, daarvoor engageer ik mij!

Cindy Verschueren
lijstduwer
>> ondernemer in hart en nieren
Een gemeente waar het goed is om
te wonen, vraagt een gezond
financieel beleid. Uw belastinggeld
moet zo efficiënt mogelijk besteed
worden. Dat is voor mij als
ondernemer een absolute prioriteit!

De campagne ’veilig schoolbegin’ in het straatbeeld.

CD&V ijvert al jaren voor meer verkeersveiligheid. En met succes!
Onder druk van CD&V kwamen er zones 30 en octopuspalen aan de scholen.
We stelden vragen over het tekort aan klaar-overs.
We deden een voorstel om tijdelijk lichten te plaatsen aan de oversteekplaats
in de Matenstraat en voor extra toezicht in de E. Dewittstraat.
We maakten opmerkingen over fietsstraten, veiligere fiets- en voetpaden,
een duurzame mobiliteit …
Elk jaar zetten we onze klaar-overs in de kijker om voor hun werk aandacht
en respect te vragen.
Als enige partij zetten we niet alleen aan het begin van het schooljaar maar
met de regelmaat van de klok het thema verkeersveiligheid op de politieke
agenda.

#2845, da’s iedereen mee in Niel
Niel: een gemeente met ruimte voor ontmoetingen. Waar verenigingen
zich kunnen ontwikkelen. Met een warm hart voor vrijwilligers: die zetten
we op een voetstuk! We maken een vuist tegen vereenzaming. En we
voorzien inspraak voor iedereen. Met oog voor werkgelegenheid, voor een
cultuur van delen en ondernemen in een aantrekkelijke dorpskern. Da’s
iedereen mee in Niel.
Da’s #2845.

>> echte en tijdige inspraak voor wat mensen aanbelangt
>> verenigingen structureel ondersteunen
>> een echt vrijwilligersloket als steunpunt voor verenigingen en
individuele vrijwilligers
>> adviesraden opwaarderen en hen echt advies laten geven
>> een sociaal inloophuis waar iedereen altijd welkom is voor een babbel
en een tas koffie
>> het Jokot uitbouwen tot spil van de jeugdwerking
>> ondersteuning voor kleinhandel en zelfstandige ondernemers in een
afgebakend (kern)winkelgebied
>> een volwaardig ondernemersloket, samen met de NOHA als steunpunt
voor alle ondernemers in Niel

Mannen met plannen
Rik Pandelaers
11de plaats
>> gepensioneerde
Mijn engagement blijft uitgaan naar
mensen met een beperking of in de
ouderenzorg, net als naar de kerkfabriek.

Bjorn Vervoort
7de plaats
>> bediende-verkoper
Ik ga voor een betere toegankelijkheid
voor fietsers en voetgangers naar de
scholen. Met duidelijke en veilige
oversteekplaatsen en begeleiding waar
nodig.

Ilias El Bounja
10de plaats
>> student
Ik wil jongeren graag houvast geven.
Op school als leerkracht, maar ook
daarbuiten: in en rond het Jokot, in de
speelpleinwerking. In CD&V herken ik de
waarden die voor mij belangrijk zijn.

Bert De Ridder
3de plaats
>> computer-wizard (IT’er dus)
Een open en sociaal beleid voor iedereen,
ongeacht de leeftijd, ras of religie: dat is
de uitdaging. Het gaat uiteindelijk nog
altijd over mensen, volwassenen maar ook
kinderen.

Lars Vermeiren
5de plaats
>> student politieke wetenschappen
Er verdwijnt meer en meer informele
ontmoetingsruimte voor jongeren. Door
jongeren te betrekken bij een plek waar ze
zichzelf kunnen zijn en waar ze de ruimte
vinden die ze verdienen.

Bart De Winter
9de plaats
>> service-technieker en handige harry
Ik wil meewerken aan het behouden en
uitbouwen van een groen en gezellig Niel.
In plaats van grote en dure projecten is er
nood aan plekken om tot rust te komen.

#2845, da’s vlot vooruit in Niel
Niel: een gemeente waar fietsers en voetgangers zich thuis voelen. Een
plek waar we actief werken aan een doordacht mobiliteitsplan.
We gaan voor vlotte verplaatsingen voor elke weggebruiker in overleg met
de buurtbewoners en samen met Koning Fiets. We investeren in de
heraanleg van voetpaden, fietspaden en veilige 30 km/h zones.
Stap voor stap. Niel mobiel, da’s vlot vooruit!
Da’s #2845.

>> ruime fietsenparkings, overal waar nodig en bij evenementen
>> infrastructuur aanpassen aan de zachte weggebruiker, niet omgekeerd
>> structurele ingrepen om de snelheid te doen dalen tot 30 per uur
behalve op de doorgangswegen
>> een grote inhaalbeweging voor onze voetpaden
>> samen met de buurtbewoners keuzes maken bij infrastructuurwerken
>> een systeem van (elektrische) deelwagens en deelfietsen in de regio
>> rustplekken voor wandelaars met beschutting tegen het weer

Onze senioren
Carla Verlinden
14de plaats
Zorg dragen voor anderen is één van de mooiste
dingen die je kan doen voor zieken, ouderen en
kinderen. Mantelzorg mag in Niel nog meer erkend
en ondersteund worden.

Hilde Vermant
13de plaats
Ik ga voor een sociaal Niel waar iedereen zijn
mening niet alleen mag, maar vooral ook kán
uiten.

Leo Van de Mosselaer
15de plaats
Ik wil graag een centrum in Niel
dat groen blijft en uitnodigt tot
contacten. Zet maar een rem op
de ongebreidelde bouwwoede.

Michel Cools
16de plaats
Cultuur en onderwijs blijven nog
altijd twee belangrijke
aandachtspunten voor mij.
En ook voor Niel!

Koning Fiets
Fietsen is goed voor de portemonnee en het klimaat.
Het is gezond, snel, vermindert files én laat makkelijk sociaal
contact toe. En toch kiezen 83% van de Vlamingen ook voor
korte ritten van minder dan 5km voor de auto.
Om Niel te laten uitgroeien tot een Koning Fietsgemeente
engageert CD&V zich voor een beleid gebaseerd op volgende
principes:

FIETSDIALOOG

We betrekken zoveel mogelijk inwoners bij een fietsdialoog om tot de juiste fietskeuzes te komen.

FIETSBRIL

We bekijken alle toekomstige beslissingen door een fietsbril. Op die manier houden we al van bij
de voorbereiding rekening met de fietser.

FIETSCENTEN

Boter bij de vis. Geen fietsbeleid zonder een transparant fietsbudget.

FIETSVERBINDING

We zorgen voor optimale fietsverbindingen tussen de woonkernen onderling en de belangrijkste
voorzieningen in Niel (bv. de bibliotheek, de sporthal, het gemeentehuis, het RVT ...)

FIETS-MINDER-HINDER

We nemen specifieke minder hinder-maatregelen op maat van fietsers en voetgangers bij werken.

FIETSENSTALLING

We zorgen ervoor dat fietsen veilig en comfortabel kunnen gestald worden bij onze voorzieningen en
ontmoetingsplaatsen.

FIETSPAD

We streven naar fietsinfrastructuur van topkwaliteit.

FIETSSCHOOL

Door prioriteit te maken van fietsveilige schoolomgevingen en samen met onze scholen de fiets te
promoten, leren we onze kinderen genieten van de fiets

FIETSACTIE

We starten campagnes om steeds meer inwoners te verleiden de keuze voor de fiets te maken op weg
naar een sport-, jeugd- of culturele activiteit, om boodschappen te doen, naar het werk te gaan,
familie en vrienden te bezoeken ...

FIETSVOORBEELD

CD&V Niel geeft zelf het voorbeeld en bewaakt dat haar bestuursleden en mandatarissen zich zoveel
mogelijk verplaatsen met de fiets.

# 2845, da’s thuiskomen in Niel
Niel: een mooie gemeente waar het proper is. Een plek waar buurtbewoners samenwerken aan levendige en groene wijken. Aan een buurt
waar het goed wonen is, met open ruimte en veel en toegankelijk openbaar
groen.
Waar mensen zich met plezier te voet of met de fiets verplaatsen. Waar
iedereen z’n plekje vindt. Waar buren vrienden, en vrienden familie worden.
Niel, da’s pas thuiskomen!
Da’s #2845.

>> een groen Nielderhoff met veel kwalitatieve open(bare) ruimte
>> experimenteren met gezamenlijke kruidenbakken en openbare
ruimtes
>> een actieplan om hondenpoep en sluikstorten preventief aan te pakken
>> samen-aankoop van gevelbankjes
>> jaarlijks een of twee ‘buurt aan de beurt’-acties: een grote opknapbeurt
voor de buurt, samen met de bewoners
>> geen aankoop van gemeentelijke voertuigen op fossiele brandstoffen
meer
>> Niels Broek en Walenhoek veiliger en beter toegankelijk maken
>> meer groen en minder verharding bij de heraanleg van straten
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CD&V kiest onder leiding van onze gedeputeerde Ludwig Caluwé uitdrukkelijk voor een
Provincie met Streken. Dit is een provincie die
gemeenten ondersteunt als ze in streekverband samenwerken.
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Zeker Niel en de hele Rupelstreek hebben veel
baat bij het behoud van een sterke provincie.
Dat bewijzen talrijke initiatieven, zoals de
uitbouw van De Schorre, het zich dynamisch
ontwikkelende en innovatieve wetenschapspark in Niel, de diverse bedrijventerreinen, de
provinciale technische school, de verschillende
fietsverbindingen, ....
Vanuit CD&V Niel ondersteunen we daarom
onze lokale kandidaten op de lijst voor de
provincieraad.

Hoe een geldige stem uitbrengen op zondag
14 oktober 2018?
Je kan op verschillende manieren een geldige stem uitbrengen.
Ofwel stem je bovenaan op de lijst CD&V (lijststem) ofwel op één of meerdere
personen (naamstem).
Je mag dus zowel één lijststem als één of meer naamstemmen geven, maar je
moet wel binnen dezelfde lijst blijven.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tom Bridts
Leen Wyn
Bert De Ridder
Helga Schoonjans
Lars Vermeiren
Inge Ceuppens
Björn Vervoort
Krisje Van Geet
Bart De Winter
Ilias El Bounja
Rik Pandelaers
Annelies Boost
Hilde Vermant
Carla Verlinden
Leo Van de Mosselaer
Michel Cools
Cindy Verschueren

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tom Bridts
Leen Wyn
Bert De Ridder
Helga Schoonjans
Lars Vermeiren
Inge Ceuppens
Björn Vervoort
Krisje Van Geet
Bart De Winter
Ilias El Bounja
Rik Pandelaers
Annelies Boost
Hilde Vermant
Carla Verlinden
Leo Van de Mosselaer
Michel Cools
Cindy Verschueren

Kies voor evenwicht: als je een stem uitbrengt voor een man,
geef dan ook een stem aan een vrouw!

https://niel.cdenv.be

VU: Tom Bridts, Vredestraat 14, 2845 Niel

#2845,
dat maken WIJ samen
>>

