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Hoe heet een straat die voor wagens doodloopt op het einde maar niet 
voor voetgangers en fietsers? Voor automobilisten is het duidelijk: als 
een verkeersbord een doodlopende straat aanduidt, dan rijd je daar 
enkel in als je ter plekke moet zijn. Maar dat geldt niet noodzakelijk 
voor fietsers en voetgangers. CD&V lanceert daarom in Niel de ‘dooR-
lopende straten’.

Lees meer 
hierover verder 
in dit nummer.
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Kinderen zijn 
kwetsbare 
weggebruikers die 
onze aandacht meer 
dan waard zijn

CD&V-Niel lanceert bij de 
start van het nieuwe school-
jaar opnieuw de affichecam-
pagne ‘Veilig schoolbegin’. 
Het thema dit jaar is respect 
voor de zone 30. Samen 
kunnen wij de verkeersvei-
ligheid voor onze school-
gaande jeugd versterken en 
verbeteren.
Elk gezin in Niel krijgt onze 
affiche in de brievenbus. 
Hang ze op een goed zicht-
bare plaats voor je raam. 
Toon dat verkeersveiligheid 
ook voor jou belangrijk is!



Een doodlopende straat wordt aan-
geduid met het standaardbord F45 - 
doodlopende weg. Fietsers en voetgan-
gers die deze weg niet kennen maken 
daar dus geen gebruik van, hoewel er 
voor hen mogelijk wel een doorgang 
is. Cindy: ‘Het in mei goedgekeurde 
wetsvoorstel stelt een nieuw verkeers-
bord voor dat die doorgaanbaarheid 
voor zachte weggebruikers aanduidt. In 
de wegcode krijgt het de naam F45b: 
doodlopende weg, uitgezonderd voor 
fietsers en voetgangers. Het verkeers-
bord is een initiatief  van Steunpunt 
Straten en de Voetgangersbeweging. 

Ondertussen gebruiken al heel wat 
gemeenten dit bord.’

Verkeersveiligheid verbeteren
Ook in Niel zijn er straten die in 
aanmerking komen voor dit nieuwe 
verkeersbord. ‘Ik denk dan bijvoor-
beeld aan de Ivo Cornelisstraat die 
een doorsteek mogelijk maakt naar de 
Antwerpsestraat. Via de Pompstraat 
geraak je makkelijk naar de Noeverse-
weg. De Pastoor Huyghestraat, Korte 
Hamelweg, Spoorweglei, Galileilaan en 
het Pierre Toebenteplein zijn andere 
voorbeelden van dooRlopende straten. 

Doodlopend voor automobilisten maar 
voetgangers en fietsers kunnen hun weg 
probleemloos voortzetten langs wegels, 
buurtwegen, verkavelingen of  (onver-
harde) paden.

Met het nieuwe verkeersbord F45b zal 
het netwerk aan voet- en buurtwegen 
meer gebruikt worden. Fietsers en 
voetgangers geraken op een aangename 
manier en vaak via een kortere en veili-
gere weg op hun bestemming. Dit komt 
de mobiliteit en verkeersveiligheid van 
iedereen ten goede. De ingreep kost 
bovendien niet veel geld. Een sticker 
aanbrengen op de bestaande borden 
volstaat. Zeker met de aangroei van 
nieuwe bewoners in Niel vormt het 
gebruik van dit bord een meerwaarde,’ 
besluit Cindy.

Concreet stelt CD&V voor om een 
inventaris te maken van de bestaande 
‘doodlopende straat’-borden in Niel, 
te bekijken waar deze kunnen vervan-
gen worden door een ‘dooRlopende 
straat-‘bord en dit zo spoedig mogelijk 
te realiseren.
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Woon jij in een 
dooRlopende straat?
Al gehoord van een dooRlopende straat? Dat is een doodlopende 
straat voor wagens, maar doorgaanbaar voor fietsers en wande-
laars. Zo krijg je een kortere, snellere, veiligere of aangenamere 
weg. CD&V-gemeenteraadslid Cindy Verschueren stelde op de 
gemeenteraad van 27 augustus voor om ook in Niel het nieuwe 
verkeersbord ‘doodlopende weg uitgezonderd voor voetgangers 
en fietsers’ in te voeren.
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‘Met een achttal bestuursleden dragen 
we zorg voor een negentigtal Zieken-
zorg-leden in Niel,’ steekt voorzitster 
Carla Verlinden van wal. ‘Mensen kun-
nen gratis bij onze vereniging aanslui-
ten. De nood aan een goed gesprek 
staat bij al onze leden bovenaan hun 
verlanglijstje.
Daarom zijn we elke eerste dinsdag 
van de maand te gast in het Woon- en 
Zorgcentrum Maria Boodschap aan de 
Broeklei. Iedereen is welkom voor een 
babbelnamiddag met een knabbeltje. 
Zo’n 20 tot 30 deelnemers genieten 
met volle teugen van elkaars gezel-
schap. Daarnaast springen we voor de 
gezelligheid geregeld bij onze leden 
binnen om te horen hoe het met hen 
gaat en hen te steunen. Alles wat ge-
zegd wordt blijft tussen de vier muren.’

Ontmoeting met lotgenoten
Vijf  keer per jaar tovert Ziekenzorg 
CM de feestzaal van De VAK om tot 
een bingozaal. ‘Na vier spelletjes en de 
prijsuitreiking sluiten we de namiddag 
af  met een broodmaaltijd,’ gaat Carla 
verder. ‘Met Pasen wonen we eerst de 
misviering bij en in de kerstperiode is er 
een warme maaltijd. Sinds kort nodigen 
we ook de omgeving van de zieken uit 
om deel te nemen aan deze activiteiten.

Deze formule slaat goed aan en 
doorbreekt het sociaal isolement en de 
dreigende vereenzaming. Tot onze spijt 
kunnen we geen reizen meer organise-
ren. Voor velen is het moeilijk om hun 
vertrouwde omgeving achter te laten 
en de nood aan een liftbus maakt een 
uitstap ook te duur.
Als we hulp nodig hebben kunnen 
we altijd rekenen op de vrouwen van 
Femma, de senioren van Okra, de leden 
van CD&V en de vrijwilligers binnen 
de parochie. Nieuwe helpende handen 
zijn natuurlijk welkom voor het bezoe-
ken van zieken of  het helpen tijdens 
bijeenkomsten. Het grootste knelpunt 
blijft het vervoeren van onze leden naar 

activiteiten. Meer chauffeurs die met 
hun wagen onze deelnemers kunnen 
brengen en ophalen zouden onze wer-
king versterken.’

Zorg voor toegankelijkheid
‘Als voorzitter van Ziekenzorg is mijn 
grote wens dat ook mensen die wat 
minder valide zijn zich goed voelen in 
de Nielse samenleving. Ons gemeen-
tebestuur moet aandacht hebben voor 
hun noden en voor verenigingen in het 
algemeen. Daarnaast is de toegankelijk-
heid van openbare gebouwen met goed 
aangelegde straten en oversteekplaat-
sen een noodzaak. Momenteel draait 
Ziekenzorg CM in Niel op een goede 
ploeg. Ik hoop dat wij dit nog lang 
kunnen verderzetten in het belang van 
onze leden,’ besluit Carla.
‘Luisteren naar de verhalen van mensen 
is de essentie van vrijwilligerswerk bin-
nen Ziekenzorg CM. Je krijgt heel wat 
dankbaarheid in de plaats.’

Wens je bezoek bij je thuis of  neem je graag 
deel aan de activiteiten? Heb je tijd om een 
handje toe te steken? Contacteer Carla Ver-
linden, Ziekenzorg CM Niel, Sint Hubertus-
plein 16, tel. 03 888 14 66.

In de kijker: 

Ziekenzorg CM Niel
Een langdurige ziekte of de nood aan zorgen mag niet de oorzaak zijn dat 
mensen niet meer deelnemen aan het sociale leven in onze gemeente. De vrij-
willigers van Ziekenzorg CM Niel versterken het sociaal contact van deze per-
sonen met ontmoetingsactiviteiten en op tijd en stond een gezellige babbel.
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Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Tom Bridts
(tom.bridts@gmail.com)
www.niel.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Iedereen inbegrepen, ook u!

Cindy  
Verschueren
Gemeenteraadslid

Bert De Ridder
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Tom Bridts
Afdelings-
voorzitter
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Ondervoorzitter

Rik Pandelaers
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Ons team
Ben Spruyt
Webmaster

Leen Wyn
Bestuurslid

Bjorn Vervoort
Bestuurslid
Contact Wijk  
‘t Geleeg

Krisje Van Geet
Bestuurslid

Nele Van  
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Bestuurslid

Leo Van de  
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Bestuurslid

Hilde Vermant
Bestuurslid

Michel Cools
Contact Senioren

Romana Vinckx
Contact Vrouw 
& Maatschappij


