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Vernieuwing en modernisering zijn noodzakelijk voor onze 
gemeente, daar is iedereen het over eens.  Uitbreidingen 
door nieuwe verkavelingen zijn misschien nodig, maar dit 
moet passen in een volledig en duidelijk beleidsplan waar-
bij de hele gemeenteinfrastructuur wordt aangepast.  Vei-
ligheid en oog voor de zwakke weggebruiker zijn hierbij 
van cruciaal belang! Vandaag heeft CD&V het onaange-
name gevoel dat het gevoerde beleid niet verder denkt dan 
een kortzichtige uitbreiding en vernieuwing van de dorps-
kern, maar er is veel meer te doen.  Niel barst uit zijn voe-
gen zowel op het vlak van onderwijs, verkeer en verkeers-
veiligheid, tewerkstelling en wonen en dat speelt zich zeker 
niet alleen af in de dorpskern rond het gemeentehuis.  

Woordje van de 
voorzitter

Geruchten zijn snel de wereld 
ingestuurd. “Het verandert snel bij 
CD&V hé” “Zouden er problemen 
zijn?” Niets is minder waar!  De 
enige verklaring is dat ikzelf  naar 
Schelle ben verhuisd en dus niet 
meer in de gemeenteraad van Niel 
kan zetelen. Bij deze wil ik Cindy 
Verschueren veel geluk en succes 
toewensen als kersvers gemeente-
raadslid en jullie bedanken voor het 
vertrouwen dat jullie in mij stelden. 

Het nieuws van de ziekte van onze 
burgemeester Luc Van Linden 
sloeg in als een bom.  Kort daarop 
is hij van ons heen gegaan.  Zowel 
persoonlijk als vanuit de hele partij 
wil ik de nabestaanden van Luc 
Van Linden onze oprechte deelne-
ming betuigen en hen veel moed en 
kracht toewensen in deze moeilijke 
dagen en voor de toekomst.   

Bruno Van Immerseel
Voorzitter CD&V Niel Veranderingen in Niel
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Cindy Verschueren kersvers gemeenteraadslid

10 redenen om lid te worden van CD&V

Wij kennen Cindy natuurlijk al 
een tijdje als OCMW-raadslid en 
mede motor van CD&V Niel.  
Cindy woont erg centraal in onze 
gemeente en dat is de richting die 
onze partij nog altijd uitstraalt : in 
het centrum van de maatschappij.  
Zij is zich bewust van het feit dat 
we samen de partij moeten sterker 
maken zodat we wezenlijke veran-
deringen kunnen doorvoeren voor 
de Nielse gemeenschap. 2012 wordt 
een erg belangrijk jaar voor CD&V 
Niel. CD&V Niel wil met een sterke 
ploeg aantreden in de gemeente-
raadsverkiezingen. Niel verdient 

meer van onze vertegenwoordigers 
in de gemeenteraad zodat we ef-
fectief  kunnen wegen op het beleid. 
Als partij zijn we ervan overtuigd 
dat verantwoordelijkheid opnemen 
voor het beleid de enige manier is 

om stabiliteit aan alle gezinnen van 
Niel te bieden. De CD&V spreekt 
geen holle woorden: verantwoorde-
lijkheid opnemen is bij onze partij in 
de cultuur ingebakken.

•  Steun de christendemocratie, 
een partij met traditie en toe-
komst, een wereldbeeld waar we 
samen voor staan.
•  Maak deel uit van een grote 
politieke familie die door verbon-
denheid en samenwerking vorm 
heeft gegeven aan het Vlaanderen 
van vandaag.
•  Beslis mee wie CD&V poli-
tiek vertegenwoordigt: lokaal, 
provinciaal, regionaal, federaal en 
Europees.
•  In de lokale CD&V-afdeling, op 
congressen, in dialoogmomenten 
beslist u mee over standpunten, 
strategie en programma.
•  10 x per jaar Ampersand in de 

bus, het ledenmagazine om mee 
achter de schermen te kijken van 
de politieke actualiteit.
•  U wordt uitgenodigd voor onze 
nieuwjaarsreceptie, voor onze 
gezinsdag, voor vormingen en 
cursussen en nog veel meer.
•  U krijgt rechtstreeks toegang 
tot onze mandatarissen, ministers, 
kabinetten en partij-organen.
•  CD&V is een warme club waar-
in iedereen meetelt. Lid zijn van 
•  CD&V is een mooie manier om 
uw netwerk uit te breiden.
•  U bent welkom als ploegspe-
ler in uw lokale afdeling of  in 
een andere deelbeweging van de 
partij.

•  In onze webwinkel krijgt u 
korting op boeken, actie- en 
promotiemateriaal. En ook in het 
CD&V-café Wet89 krijgt u 15% 
korting.
•  En als nieuw lid krijgt u een 
ere-onthaal op onze nieuwele-
dendag. Daar legt u contacten 
met CD&V-kopstukken en leert u 
politiek Brussel kennen.

Cindy Verschueren volgde 
Bruno Van Immerseel op in 
de gemeenteraad.  
Op 7 juli legde zij haar eed 
af.  Bruno blijft wel zijn taak 
als voorzitter van onze lo-
cale afdeling verder zetten: 
met hem hebben we een 
ervaren kapitein aan boord 
om ons naar de volgende 
gemeenteverkiezingen te 
loodsen.  
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Een veilig schoolbegin
Ook jullie deden mee!

Als bezorgde partij willen we het 
huidige bestuur zover krijgen 
om veel meer aandacht aan dit 
onderwerp te besteden.  Er kan 
nog veel meer verbeteren op het 
vlak van veiligheid in Niel !
Als we zien hoeveel affiches er dit 
jaar weer voor het raam werden 
opgehangen, is het duidelijk 
dat dit voor vele mensen een 
belangrijk thema is.
De politiezone Rupel werkte 
alvast ook mee aan een veilig 
schoolbegin. Aan de verschillende 
schoolomgevingen vatten de 
wijkinspecteurs post om te 
waken over een verkeersveilige 

schoolomgeving voor de 
kinderen.
Aan onze actie Veilig Schoolbegin 
zijn ook prijzen verbonden. 5 
winnaars kregen eind september 
2011 een prijs uitgereikt.  
Proficiat !

CD&V Niel blijft zich samen met 
u inzetten voor een verkeersveilig 
Niel.  We  hopen u volgend jaar 
opnieuw tot de deelnemers te 
mogen rekenen!

Uw Nielse CD&V-ploeg

Bedankt Beste Nielenaar, 
om mee de affiche Veilig 
Schoolbegin op te hangen.
Dankzij jullie zetten we elk 
jaar opnieuw een veilig ver-
keer voor onze kinderen in 
de kijker. 

VEILIG
SCHOOL-
BEGIN!

Veilig schoolbegin 2011_Q.indd   1 26-07-2011   21:53:28
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Samen leven. Samen geven. Samen 
delen. Samen nemen. Samen wonen. 
Samen werken. Samen winnen. Samen 
wenen. Samen uit. Samen thuis. Samen 
bouwen. Samen sturen. Samen denken. 
Samen doen...

En doet u mee met CD&V?
Want samen is super.


