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DAAR DRINKEN WIJ OP
IN 2016!
Drink samen met ons een glas op
het nieuwe jaar!
Je bent van harte welkom op
vrijdag 22 januari vanaf
19.30 uur in zaal De Vak
(Dorpsstraat 1).
Onze gastspreker is federaal
fractieleider Servais
Verherstraeten.
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Een nieuw jaar is traditioneel een moment om
elkaar de beste wensen over te maken. Wij wensen
alle Nielenaren voor 2016:
- een uitgebreide zone 30 in het centrum, niet enkel
aan de scholen. Ook de Stationsstraat, Albertstraat,
Blauwbrugstraat, Emiel Vanderveldelaan, … mogen
voor ons een stuk trager.
- een plan van aanpak voor een levendig
handelscentrum in Niel. We wensen de vernieuwde
Nielse Ondernemers en Horeca Adviesraad daarbij
veel inspiratie!
- een leefbaar, groen binnengebied, op maat van
het centrum, niet op maat van de gemeentekas.
Moeten we daar nog een tekeningetje bij maken ? ;)
- en vooral : veel aandacht voor de mensen in Niel.
Steen en beton maken van Niel geen aangename
gemeente om te wonen, mensen wel. Levendige
verenigingen en fijne buren zorgen samen voor een
Goedgezind Niel!

HALVERWEGE DE LEGISLATUUR:
EEN STAND VAN ZAKEN
Drie jaar na de installatie van het nieuwe Open-VLD-N-VA-bestuur is het
tijd om even halt te houden bij waar we vandaag staan in Niel.
Als je het beleid van de voorbije jaren bekijkt, dan stel je vast dat er in Niel drie
grote ontwikkelingen zijn die nauw samenhangen. Eerst en vooral is er een
grote investeringsoperatie bezig. Dat uit
zich vooral in de heraanleg van straten en
pleintjes. Het was ook nodig dat een aantal
straten aangepakt werden in Niel, dat zal
niemand ontkennen.
Verder staan er ook nog een nieuwe bibliotheek, kunstacademie en muziekschool op
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stapel en een grote uitbreiding van de lagere school. Heel wat prestigieuze en dure
projecten.
Een tweede opmerkelijk gegeven is dat Niel
hoe langer hoe meer volgebouwd raakt.
Daarvoor worden bovendien nog heel wat
plannen gemaakt: het RUP Centrum dat
zal toelaten dat het binnengebied wordt
dichtgebouwd, het RUP Kapittel (aan het
Waterfront) waar nog eens

280 woningen worden gepland, de verdergaande verkaveling van de zone tussen het
centrum en Hellegat met een aantal (omstreden) nieuwbouwprojecten, de belasting
op onbebouwde kavels en bouwgronden,
…
Een derde lijn is de stijgende schuldenlast
vooral ten gevolge van al die investeringen.
Tegen het einde van de legislatuur in 2019
zal de Nielse overheidsschuld bijna 2,5
keer zo hoog zijn als in 2011.

Hypotheek op de
toekomst?
Die schuldenlast legt een serieuze hypotheek op de toekomst. De meerderheid
wil die schulden en investeringen laten
terugbetalen door het aantrekken van
nieuwe inwoners. Vandaar alle projecten
om nieuwbouw mogelijk te maken. Niel
telt nu al meer dan 10.000 inwoners. Dat
aantal zal de komende jaren nog sterk stijgen! Ondertussen heeft het gemeentebestuur er wel een zware besparingsoperatie
opzitten. Hierbij verloren heel wat mensen
hun job en werd de dienstverlening aan
de bevolking teruggeschroefd. Daarnaast
werden ook een reeks nieuwe belastingen
ingevoerd.
Een snelle groei van het inwonersaantal
heeft echter nadelen op het vlak van ondermeer mobiliteit, verkeersveiligheid, parkeren en dienstverlening. De grote projecten
die nu lopen houden daar echter weinig
rekening mee. Dat zal zich de komende
jaren ongetwijfeld laten voelen. De toename van de samenlevingsproblemen aan

de sporthal, het sluikstorten,
de groeiende armoede, de
onmacht van de gemeente
tegenover het parkeerprobleem: het zijn allemaal
symptomen van deze ongecontroleerde groei.
We geven toe: het is leuk
als je ‘Slimste Gemeente’
wordt. Of dat de Klinkaertroute
‘Wandeling van het jaar’ in de
provincie wordt. Maar kan je
daarop een visie op een leefbaar Niel bouwen?
Alternatieven
CD&V zet in op de mensen in Niel. Gemeenteraadslid Tom Bridts: ‘Investeren
in stenen is soms nodig. Stilstaan is achteruitgaan. Maar een te snelle groei is ook
niet goed. Je creëert er problemen op middellange termijn mee zoals een gebrek aan
plaats in de scholen, gebrek aan kinderopvang, drukker verkeer en parkeerproble-

men. Dat zien
we nu in Niel gebeuren. Het bestuur holt vaak achter de feiten aan.
Een beleid dat mensen vooropstelt is een
beleid voor de toekomst. Als je van bij
het begin van een ontwikkeling rekening
houdt met de gevolgen voor de inwoners,
dan vermijd je op termijn heel wat problemen.
Daar hamerde CD&V de voorbije jaren in
de gemeenteraad op en dat blijven we ook
de komende drie jaar doen!’
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WIJK IN DE KIJKER: ’T GELEEG
BJÖRN KLEURT MEE EEN STUKJE NIEL

‘Een zevental jaar geleden verhuisden wij
van Wilrijk naar de Ringovenlaan in de
wijk ’t Geleeg. Mensen uit onze vriendenkring die zich voor ons in Niel vestigden,
spraken vol lof over deze leuke gemeente.
Dat versterkte onze keuze om te gaan wonen in een rustig gelegen wijk met een goede bereikbaarheid. Bovendien kwamen we
terecht in een groene en aangename omgeving tussen veel andere jonge gezinnen.’
Doen en beleven
Björn zet zich zoveel mogelijk in ten dienste van anderen: ‘Gevoed door de scoutsmicrobe in mijn bloed, probeer ik me zo
veel mogelijk in te zetten voor het welzijn
van de gemeenschap. Als vrijwilliger op
het Casa Blanca festival, op scoutsevenementen of als pleeggezin, … Ik draag
graag mijn steentje bij. Voor mij niet te
veel woorden, maar doen en beleven!

Gezellige buurt
‘Daarnaast geef ik signalen aan de gemeente en binnen CD&V door van uitdagingen
in onze wijk zoals het veelvuldig fout parkeren en de aanwezigheid van hangjongeren. Een belangrijk aandachtspunt is voor
mij dat er meer snelheidscontroles moeten
komen aan het begin van onze wijk. In de
hele Matenstraat wordt er trouwens veel
te snel gereden. De kruising met de Landbouwstraat blijft een gevaarlijk punt. Zeker
voor de kinderen die daar moeten oversteken op weg naar school.’

Björn deelt tot slot nog graag zijn droom
voor de buurt ‘t Geleeg:’Ik hoop op een
gezellige buurt waar mensen elkaar helpen.
Door bijvoorbeeld een oogje in het zeil te
houden bij vakantie van een buur, de brievenbus leeg te maken en de huisdieren te
verzorgen.’

En jij …
Bouw jij ook graag mee aan je buurt?
Alle ideeën zijn welkom op
cdenv.niel@gmail.com.
CD&V Niel bekijkt graag hoe we
hier samen mee aan de slag kunnen!

Ik vind het belangrijk om me ook in
de buurt te engageren door mee te
bouwen aan de wijkwerking en sociale contacten te leggen. In onze wijk
’t Geleeg vierden we al samen Halloween en Nieuwjaar. En begin september organiseerden we een leuke
garageverkoop.’

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!
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Uw lokale contactpersoon:
Tom Bridts
(tom.bridts@gmail.com)
www.niel.cdenv.be
Volg CD&V Niel op Facebook
en Twitter

Uw nationale contactpersoon
Tom van CD&V (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/doe-mee/lid-worden

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: HAH-blad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

De wijk ’t Geleeg, gelegen naast de Matenstraat achter het
benzinestation, is sinds begin 2000 in volle ontwikkeling. Veel
gezinnen vonden er een plek om te wonen. Ook Björn Vervoort streek
hier neer.

