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Koop de oranje handschoenen en
steun een goed doel
We wensen je …
Een warm Niel. Waar je thuis kan komen in een
fijne omgeving, liefst met de mensen die van je
houden.
Een warm Vlaanderen. Waar plaats en aandacht is voor de sterkere en de zwakkere in
onze samenleving. Ook voor wie een andere taal
spreekt, een andere manier van leven heeft of
een andere overtuiging heeft.
Een warm 2014. Vol vriendschap, solidariteit en
gezondheid. Een jaar met 365 goed gezinde dagen.

Wij gaan voor
een Warm Niel

Klink zondag 12 januari 2014 met ons mee op
het nieuwe jaar in zaal de VAK in de Dorpsstraat
Met gastspreker Koen Van den Heuvel
(fractieleider van CD&V in het Vlaams Parlement)

Geen plaats voor participatie in Niel?
De opmaak van een meerjarenplan is de gelegenheid bij
uitstek om de bevolking mee te
laten nadenken over de toekomst van de gemeente. In Niel
is daar blijkbaar geen plaats
voor.
Participatie kan veel vormen aannemen:
informeren is de eerste stap. De bevolking raadplegen of advies laten geven
over een lokaal thema is al wat moeilijker. De gemeente en het OCMW zijn
nochtans verplicht om initiatieven te
nemen om participatie van de burgers
te verzekeren. Dat geldt ook voor de
nieuwe meerjarenplanning (of BBC –
zie kader).
Cindy Verschueren: ‘Overal in onze

omliggende buurgemeenten werd de
bevolking geraadpleegd over het meerjarenplan. Alleen in Niel niet. Dat is
onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.’
Participatie start voor
beslissingen genomen worden
‘Participatie is geen kwestie van gelijk
halen. Het gaat erom in dialoog vanuit
verschillende hoeken gelijkwaardig na
te denken. Om je vanaf de denkfase te
laten adviseren door verenigingen en
burgers. Op dat moment is het gemakkelijker om mee ideeën aan te reiken,
open te praten en bij te sturen,’ verduidelijkt Cindy Verschueren. ‘De uiteindelijke beslissingen worden genomen
door beleidsmakers die beargumenteerd communiceren waarom iets wel
of niet kan.’

Betrokkenheid vergroten
Participatie is geen doel op zich. Het
is wel een middel om problemen op te
sporen, goede oplossingen te formuleren en uiteindelijk betere resultaten te
bereiken. ‘Dit is het uitgelezen moment om inwoners echt te betrekken
bij het beleid. Maar in Niel gebeurt
dat niet ondanks de mooie beloften
over verandering, communicatie met
de burger, ... Waarom niet? Het college had zelfs niet het fatsoen om te
antwoorden op een brief van ACW, de
koepel boven organisaties als Femma,
Ziekenzorg, ACV, Pasar en KWB,
waarin gevraagd werd het verenigingsleven actief te betrekken bij de meerjarenplanning. Veel blabla dus, maar als
het erop aan komt staat de Nielenaar
gewoon in de kou!’

BBC?
Vanaf dit jaar zijn alle Vlaamse gemeenten en OCMW’s verplicht om een nieuwe vorm van planning te hanteren: de Beleidsen BeheersCyclus, kortweg BBC. Vaak wordt dit ook het strategisch meerjarenplan genoemd.
Het legt voor een periode van zes jaar vast wat er gaat (of moet) gebeuren in de gemeente, hoe dat moet en hoeveel dit mag
kosten. De uiteindelijke bedoeling is een betere planning en betere beleidsevaluatie mogelijk te maken door meer transparantie te creëren. Daardoor zou ook de burger meer inzicht en inspraak in het beleid moeten krijgen. Dit maakt het strategisch
meerjarenplan zondermeer het belangrijkste beleidsdocument van de legislatuur.
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In de kijker:

Nielenaar Stijn Cools
Eind oktober stapte Stijn Cools
uit Niel samen met Bart Coenen
uit Schelle op het vliegtuig richting Zuid-Amerika. Tijdens hun
rondreis van een jaar houden
ze halt in Peru. Daar steken ze
de handen uit de mouwen om
het kleuterproject ‘Oye Lena’
te steunen. CD&V Niel zet dit
engagement graag in de kijker.
’Ik ken Bart van in de lagere school
en uit de Chiro van Schelle,’ start de
24-jarige Stijn zijn verhaal. ‘Bart trok
al eens door Ecuador en ik reisde rond
in Ierland. Beiden droomden we ervan
om nog meer van de wereld te ontdekken.’
In maart van dit jaar hakten ze de
knoop door om samen een jaar rond
te trekken in Zuid-Amerika. ‘We willen
Brazilië, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivië, Paraguay, Argentinië
en Uruguay doorkruisen. Na een jaar
reizen staan we dan terug in Brazilië.’
Kleuterschool
in Andesgebergte
Stijn en Bart ontdekten bij het uitstippelen van hun reis het kleuterproject
Oye Lena in Peru. ‘Twee Belgische leerkrachten bouwen in het Andesgebergte
een schooltje. Terwijl ze dit doen,
bieden ze aangepast kleuteronderwijs,
gezonde maaltijden en gratis dokterbezoeken aan. Voor de ouders zijn er
workshops over voeding en hygiëne.
Onze beslissing om volgend jaar in
maart een tijdje ter plekke in het project
mee te draaien was snel genomen. De
achterstand die deze kinderen tijdens
hun kleuterjaren oplopen zijn later nog
moeilijk in te halen. We bieden onze
medewerking aan in de opvang van de
kinderen en bekijken daar waar onze
hulp nog bruikbaar is.

Stijn Cools (links) startte samen met Bart Coenen in Sao Paulo in november
zijn rondreis door Zuid-Amerika. In de lente ondersteunen ze in het Andesgebergte het kleuterproject Oye Lena.

We leveren ook materiële steun. Zo
verzamelden we in november speelgoed, kledij, didactisch en medisch
materiaal.
Eind januari vertrekt een volgeladen
container naar Peru die wij mee helpen
uitladen en verdelen. Financiële hulp
van het thuisfront is natuurlijk meer
dan welkom.
Je kan bijvoorbeeld speciaal Oye Lenabier kopen of centjes overschrijven
naar het project.’

Levenservaring
Stijn hoopt vooral het komende jaar
veel te ontdekken. ‘Ik wil mijn wereldbeeld verruimen tot ver buiten de grenzen van de vertrouwde Rupelstreek.
Het wordt vast en zeker een jaar om
nooit te vergeten met mooie herinneringen en een pak bruikbare levenservaring. Dat we daarbij onderweg een
concreet project kunnen ondersteunen
met de hulp van de hele Rupelstreek is
een onbetaalbare meerwaarde.’

Steun het Oye Lena-kleuterproject
In Peru bouwen twee Belgische leerkrachten een kleuterschool voor de kinderen
van Curahuasi. Ze realiseren dit samen met de plaatselijke bevolking en de hulp uit
het noorden van bedrijven, scholen en individuele bijdrages.
Je bijdrage is zeer welkom op rekening BE15 8508 1383 3230 met vermelding
‘Oye Lena vrije bijdrage en je naam.
http://oyelena.wordpress.com
Op www.rainbowwarriors.be vind je alles over de acties die Stijn en Bart opzetten.
5

Cindy Verschueren:

De gemeenteraad in 2013

De luis in de pels
‘Het voorbije jaar volgden we het nieuwe
beleid van N-VA – Open Vld kritisch
op. Soms zijn we de luis in de pels van
het college. Hoever staan we met de
‘bruisende middenstand’? Waar zit de
visie op wonen in het woonbeleidsplan?
Hoever staan we met een oplossing voor
het jeugdhuis? Allemaal vragen zonder concreet antwoord. In een recente
budgetwijziging was er een verlaging van
340 000 euro aan inkomsten. Het college
had zomaar eventjes 500 000 euro aan
belastinginkomsten meer begroot dan de

federale overheidsdienst financiën had
voorgerekend. Een half miljoen teveel,
zomaar. Is het dan zo gek dat wij ons
vragen stellen over de geloofwaardigheid
van de andere cijfers in de begroting?’
Het jaar van de
gemiste kansen
Vanaf 2014 moet de gemeente werken
met de Beleids-en Beheerscyclus (BBC).
‘Zo’n meerjarenplan is niet iets dat je op
één-twee-drie uit je mouw schudt zonder
draagvlak ervoor. Toch presteert de
meerderheid het om tot het allerlaatste
moment te wachten om hiermee naar
buiten te komen. Transparantie? Com-

municatie? Participatie van de bevolking?
Driemaal niks.
Aan arrogantie is er echter geen gebrek! Maar daarmee kan dit college niet
verbergen dat ze in feite geen duidelijke
visie op de toekomst van Niel hebben.
Alles blijft dus gewoon zoals het de
voorbije tien jaar ook al was. Jaar 1 van
deze coalitie is daarom alvast het jaar van
de gemiste kansen.’
Vraag meer info of stel je vraag via
cindy_verschueren@skynet.be

Bert De Ridder:

1 jaar OCMW-raadslid
Wat de taak van een OCMW is,
verraadt de naam zelf: het welzijn van de burger verzekeren.
Het OCMW van Niel staat open
voor alle Nielenaars. Leeftijd,
achtergrond, cultuur en overtuiging mogen daarbij geen rol
spelen. Iedereen heeft recht op
welzijn.
‘Voor mij is een OCMW een plek waar
je terecht kan met elke vraag, hoe groot
of klein ook. Het doel moet zijn om
iedereen een leven te laden leiden dat
mens-waardig is. Sinds een jaar maak
ik deel uit van de OCMW-raad, die de
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controle op de dagelijkse werking verzorgt. Dat klinkt makkelijker dan het is.
Het is niet vanzelfsprekend om beslissingen op een eerlijke en consequente
manier te nemen. Sommige mensen
bleek ik namelijk persoonlijk te kennen:
papieren dossiers worden dan ineens
echte mensen.
Maar ik ben overtuigd dat iedereen met
een gelijkaardige vraag op dezelfde manier hulp moet krijgen. Daarom let ik er
in het bijzonder op dat er bijvoorbeeld
geen buitensporigheden plaatsvinden
of -wat soms erger is- ‘onder-dienstverlening’.
Een makkelijke opgave is dat niet.

Maar dat mag, zeker in deze crisistijden, niet betekenen dat het maar half
moet gebeuren. Het voorbije jaar keek
ik daarom nauw toe op een eerlijke
behandeling voor iedereen.’
Vraag meer info of stel je vraag via
bertderidder@gmail.com
Je vindt het OCMW in de Boomsestraat 1+ - www.ocmwniel.be
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Sinds begin 2013 zit Cindy
Verschueren voor CD&V opnieuw in de gemeenteraad in
een oppositierol. ‘Bij ons team is
er een sterke gedrevenheid om
verder mee te werken aan een
gezonde, degelijke gemeente
waar het goed is voor iedereen,’
zegt Cindy. ‘We kozen er bewust
voor om onze oppositierol op
een positieve manier in te vullen.
Daarom lanceerden we ondermeer zelf het voorstel voor de
‘dooRlopende straten’.

