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Slopingsdossier was al ingediend voor
de petitie van Jong VLD werd gestart

“Sloop mij aub.” Met die slogan op een spandoek riep Jong VLD de
voorbije weken op om een petitie te tekenen. Daarmee willen ze zogezegd de eigenaar van de krotwoningen aan het station aanmanen
om snel deze bouwvallen te slopen. Wat blijkt echter? Nog vóór Jong
VLD deze actie lanceerde, werd door de eigenaar, de Ideale Woning,
begin maart al een slopingsdossier ingediend bij de gemeente!
Lees het hier, op pagina 4!

Cindy Verschueren en Bert De Ridder: “De Open VLD lachen de Nielse burgers uit met hun ‘sloop mij’-petitie.”

Cindy Verschueren trekt de CD&V-lijst
Lees pagina 8
Meer info over onze kandidaten vind je op onze website www.niel.cdenv.be, en op
onze facebook-pagina.

“Sloop mij aub.” Met die
slogan op een spandoek
riep Jong VLD de voorbije
weken op om een petitie
te tekenen. Daarmee willen
ze zogezegd de eigenaar
van de krotwoningen aan
het station aanmanen om
snel deze bouwvallen te
slopen. Wat blijkt echter?
Nog vóór Jong VLD deze
actie lanceerde, werd door
de eigenaar, de Ideale Woning, begin maart al een
slopingsdossier ingediend
bij de gemeente!
Al in december 2011, vlak na de
aankoop, stelde de Ideale Woning een
architect aan. Kort daarna werd een
aannemer gecontacteerd, Stroeckx Afbraakwerken, en begin maart werd het
sloopdossier op de gemeente afgegeven.” Tegen dat u dit leest zal de Ideale
Woning waarschijnlijk al met de sloop
bezig zijn.
Cindy Verschueren en Bert De Ridder
vinden dat men met de brave burger
een spel speelt. CD&V Niel kloeg al
eerder deze situatie aan. Herhaaldelijk

Woordje van de
voorzitter
Het is een klassiek gegeven: vlak voor
de verkiezingen beginnen de zetelende
coalitiepartijen nog snel beslissingen te
nemen, werken uit te voeren en geld
op te souperen. Ook in Niel is dat zo,
en daar zouden we niet over klagen, althans niet als alles op deftige wijze zou
worden uitgevoerd. Kijk maar eens
naar fase I van de dorpskernvernieuwing. Deze had al lang moeten klaar
zijn en men staat niet eens halverwege.
Grote bomen zijn kleine bomen geworden en wie plaats er nu een boom
midden op een voetpad..., om maar een
voorbeeld te geven. Ondertussen is de
kiosk uit het straatgezicht verdwenen
en is er een serieuze niet gebudgetteer4

Slopingsdossier was al ingediend

riepen we het gemeentebestuur op
om iets te doen aan de erbarmelijke
toestand van deze krotten. Vallende
brokstukken en ongedierte maken het
voor voetgangers en fietsers al jaren
ronduit gevaarlijk om hier te passeren.
Het gemeentebestuur heeft echter nooit
een vinger naar deze kankerplek uitgestoken. Dat Open VLD, nu de situatie
bijna opgelost is, hier wil mee scoren, is
niet eerlijk!

de kost bijgekomen om een oplossing
te vinden voor de elektriciteitscabine.
Half werk... maar dat is het beeld dat
we overhouden van zes jaar bestuur.
In onze “Parel aan de Rupel” komt er
nog een fenomeen bij: krampachtig
doen alsof er de voorbije zes jaren iets
gerealiseerd is. Dat dit zelfs op een beschamende manier gebeurt, bewijst het
verhaal van de “sloop mij”-petitie van
Jong-VLD. Terwijl we vanuit CD&V
deze erbarmelijke situatie verscheidene
malen hebben aangekaart, heeft het
huidige bestuur (Samen-VLD) alles
uit de kast gehaald om aan te tonen
dat deze krotten veilig genoeg waren.
Waarom dan nu deze actie? Denken ze
nu dat ze door hun actie kunnen verdoezelen dat ze de voorbije jaren niks

Sloop mij dan
ook aub!
concreets hebben gerealiseerd tegen
verkrotting!
Of is er toch iets gebeurd? Laten we
eens kijken: het binnengebied aan de
Dorpsstraat? Niks gerealiseerd, alleen de doorgang naar de Dorpsstraat
is dichtgebouwd. Het Jokot? Nog
altijd geen zekerheid of en hoelang
ze kunnen blijven, geen alternatief.
De uitbreiding van het gemeentehuis?
Een gouden poort, dat wel, maar er is
al terug geld nodig omdat er te weinig ruimte is voorzien en er opnieuw
verbouwd moet worden. (Echt, we
vinden dit niet uit!). Heraanleg dorpskern? Het geld voor fase 2 (aan de
kerk) wordt opgesoupeerd… voor de
tweede verbouwing van het gemeentehuis. Een krotbeleid? De oude schoen-

De Paardenstallen:
een vergiftigd geschenk!
In de gemeenteraad van 27 maart werd een voorstel
goedgekeurd waarbij de gemeente de totaal verkrotte
Paardenstallen van de oude steenbakkerij Damman
kreeg. Zogezegd gratis. Want nu draait de gemeente
wel op voor de kost van de renovatie van het gebouw en
voor de inrichting en het onderhoud later. Daarom heeft
Cindy Verschueren, gemeenteraadslid voor CD&V, tegen
dit voorstel gestemd.
“Wij stellen ons ernstige vragen bij het
financieel beleid van deze coalitie. Ze
aanvaarden deze grondafstand alsof het
een geweldig cadeau is, maar niemand
heeft zicht op de kosten die er nog
komen. Er zijn absoluut geen concrete
en haalbare plannen wat er met de
grond en die paardenstallen zal gebeuren. In de begroting voor 2012 staat nu
al een bedrag opgenomen van 442.610
euro, alleen al voor de renovatie van de
buitenkant. De kosten voor de inrichting, elektriciteit en verwarming zijn nog
niet eens bekend! Het was nochtans
de opdracht van de verkavelaar om dit
gebouw te renoveren en te herbestemmen. Die last komt nu volledig bij de
gemeente terecht.”
Voor CD&V is het duidelijk dat dit
geen cadeau aan de gemeente is, maar
financieel geknoei en spelen met het
geld van de Nielse belastingbetaler.

De voorbije jaren zijn er al heel wat
prestigieuze en dure investeringsprojecten uitgevoerd en opgestart: het nieuwe
gemeentehuis, de herinrichting van de
dorpskern rond het Sint-Hubertusplein
en de kerk, en de uitbreiding van de bibliotheek als nieuwste project. Dat er nu

fabriek aan de Antwerpsestraat staat
nog altijd op instorten. Misschien had
men hier ook een spandoek kunnen
hangen. De schuldenlast: ja, die is wel
veranderd tegenover 10 jaar geleden,
maar spijtig genoeg verdubbeld. Zelfs
een eenvoudige ingreep als de plaatsing
van de alomgekende “octopuspalen”
aan de scholen (je weet wel, die leuke
aandachtstrekkers die automobilisten
waarschuwen dat ze een school naderen)? Wij vragen ze al jaren, maar staan
ze er? Niet dus.

indrukwekkend. Wel indrukwekkend
is de moeite die ze zich getroosten om
te doen alsof. De laatste actie van het
bestuur is dat ze bloemenmanden wil
laten hangen. Het initiatief is goed,
maar willen ze daarmee letterlijk zes
jaar geknoei verbloemen? Telkens
opnieuw vindt het bestuur wel een
reden waarom het allemaal niet lukt.
Het is uiteraard nooit hun fout. Er is
altijd wel een minister (bij voorkeur
van een andere partij) die dwarsligt, of
de subsidies komen niet, of de burgemeester van een paar dorpen verder
wil niet luisteren,... Het is nooit hun
schuld. Wie niets doet, kan toch ook

Nee, het palmares van deze coalitie
van rood en blauw oogt echt niet

weeral veel geld gaat naar de verkrotte
paardenstallen, is volgens CD&V geen
doordachte beslissing. “Pas op: wij zijn
niet tegen de verfraaiing van Niel, maar
we vragen ons wel af of we dit gaan
kunnen blijven betalen? De schuldenlast is de voorbije jaren al bijzonder
hoog opgelopen, en bijna verdubbeld
tegenover 10 jaar geleden“ stelt Cindy
Verschueren. “Het is niet dat Niel er
zo warmpjes in zit. We vrezen dan ook
dat onverantwoorde uitgaven als de
paardenstallen als een boemerang in het
gezicht van de Nielse bevolking gaan
terugkomen. En dat terwijl de belastingdruk in Niel nu al bij de hoogste van

In deze krotten investeert het gemeentebestuur ruim 440.000 euro. Wat de bestemming moet worden, is nog niet beslist. Hier is slopen blijkbaar geen optie.

niks misdoen? En dat is dus waar het
schoentje met deze coalitie wringt: ze
stellen hun beslissingen altijd maar uit,
realiseren niets en schuiven de schuld
op iemand anders.
Voor CD&V is het duidelijk: een
gebrek aan een duidelijke visie met als
gevolg een gebrek aan beleid. Weinig
daadkracht en concretisatie van wat
onze ‘Parel aan de Rupel’ echt nodig
heeft.
Bruno Van Immerseel
voorzitter CD&V Niel
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Op 6 mei konden de CD&Vleden zich uitspreken over de
lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Cindy
Verschueren (midden op de foto)
wordt lijsttrekker. Daarmee heeft
CD&V als enige partij in Niel
een vrouwelijke lijsttrekker. Ge-

boren en getogen Nielenaar Bert
De Ridder staat op de tweede
plaats. Goedele Van den Eynde
(rechts) en Ben Spruyt (niet op
de foto) vervolledigen de top4.
Michel Cools, jarenlang boegbeeld van CD&V Niel, zal de
lijst duwen.

Meer info over onze kandidaten vind
je op onze website www.niel.cdenv.be,
en op onze facebook-pagina.

Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!
Uw lokale contactpersoon
Cindy Verschueren
(cindy_verschueren@skynet.be)
www.niel.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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