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Sluit de bib de deuren?!
Er wordt niet geïnvesteerd in een betere toegankelijkheid van de Nielse bib, en de openingsuren worden
met een derde ingekrompen. Dat is een direct gevolg
van de besparingswoede in Niel. “Enkel de cijfers
tellen nog in Niel, niet meer de mensen” stelt Cindy
Verschueren vast.
Lees meer op pagina 5.

Nieuwe plannen voor het Waterfront
De ontwikkeling van het wetenschapspark Waterfront verloopt niet zoals verhoopt.
Hoogtechnologische bedrijven vinden maar moeilijk hun weg naar Niel. Daarom wordt
nu luidop nagedacht om een deel van het terrein voor te behouden voor woningen.
Die denkpiste roept onmiddellijk twee vragen op. In de eerste plaats over het soort
woningen dat voorzien kan worden. Voor CD&V is het duidelijk dat hier een goede
sociale mix moet worden nagestreefd. Duurdere loft-appartementen kunnen, maar er
moet zeker evenveel plaats zijn voor betaalbare gezinswoningen. Betaalbaar wonen is
immers één van de grote pijnpunten in Niel.
Daarnaast rijst natuurlijk de vraag: waar kan er dan wel economische bedrijvigheid ontwikkeld worden als in het Waterfront de ruimte voor bedrijven verdwijnt? Want meer
inwoners is één zaak, maar ook bedrijven zijn belangrijk voor een gemeente en niet in
het minst voor de tewerkstelling. Wij roepen het gemeentebestuur op om snel duidelijkheid hierover te geven en kansen te blijven bieden aan ondernemers in Niel!

In de kijker:

Woon- en Zorgcentrum Maria Boodschap
Woon- en Zorgcentrum Maria
Boodschap wil kwaliteitsvolle
zorg aanbieden die afgestemd
is op de noden van de ouderen. Zij werken hard aan hun
integratie in de lokale gemeenschap en doen dit in samenwerking met onder andere scholen,
zorgverleners, verenigingsleven, OCMW en gemeente.
Sinds september 1979 is Herman
Goossens directeur van het Woon- en
Zorgcentrum Maria Boodschap. ‘Bij
ons kan je terecht in 3 woongelegenheden in kortverblijf en 17 serviceflats.
Dagelijks krijgen 15 bezoekers verzorging en een zinvolle dagbesteding in het
dagverzorgingscentrum.
Daarnaast is er ons rust- en verzorgingstehuis met 135 woongelegenheden
in 8 leefgroepen waarvan 3 specifiek
voor ouderen met dementieproblematiek. Met onze 200 personeelsleden en
25 vrijwilligers streven we een familiale
en huiselijke sfeer na met veel respect
voor de privacy en de zelfstandigheid
van de senioren.
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Ook wij hebben wachtlijsten waarbij we
voorrang geven aan inwoners van Niel
en omgeving. Zo slagen we er grotendeels in om te voldoen aan de vraag van
de lokale gemeenschap.’
Subsidies nodig voor lokaal
dienstencentrum
In samenwerking met het OCMW en
de gemeente startte in 2008 het seniorenrestaurant.
‘Elke weekdag tellen we gemiddeld
12 gebruikers dus een 60-tal senioren
per week. De plannen voor een lokaal
dienstencentrum, waar ouderen die nog
zelfstandig thuis wonen kunnen deelnemen aan activiteiten, zijn voorlopig
opgeborgen.
Voor dit soort werking is er praktisch
geen subsidiering waardoor onze
vzw dit onmogelijk kan organiseren.
Enkel mits voldoende subsidie door
de Vlaamse overheid of vanuit het
OCMW of de gemeente kunnen we dit
terug bekijken.
Een optimale samenwerking tussen de

gemeente en het woonzorgcentrum is
van groot belang voor de Nielenaren.
Zo kan het woonzorgcentrum haar
diensten afstemmen op de behoeften
van ouderen in de gemeente. De bestaande goede samenwerking willen wij
uiteraard verder onderhouden,’ benadrukt Herman Goossens.
Ouderen van de toekomst
‘Momenteel is ons bouwcomité bezig
met de plannen voor de uitbreiding van
het rust- en verzorgingstehuis, kortverblijf en assistentiewoningen. Wellicht
kunnen de werken begin 2015 aanvangen. In het RUP zijn ook nog plannen
voorzien voor kleinschalig zelfstandig
wonen mits ondersteuning vanuit
het woonzorgcentrum. De realisatie
daarvan moet nog verder onderzocht
worden.
Binnen een tiental jaren moeten we een
nieuw zorgstrategisch plan opmaken
dat rekening houdt met de noden van
de ouderen in de toekomst. Aangepaste
infrastructuur en zorgverlening zal
daarvoor nodig zijn,’ besluit de directeur.

Besparingswoede
treft ook de bib.
Van de besparingsmaatregelen van de meerderheid kan je moeilijk goedgezind worden. Dat er 8 mensen vlak voor de feestdagen
op straat gezet werden is algemeen bekend. Daarnaast werden
de belastingen in Niel niet verlaagd, ondanks mooie beloften. Nu
blijkt dat ook de bib het slachtoffer wordt van de besparingen.
op de andere dagen maar heel beperkt.
Dat de dienstverlening aan de bevolking daar onder lijdt, deert het bestuur
absoluut niet.

Cindy Verschueren legt uit wat er aan
de hand is: “De vorige coalitie, waar de
liberalen ook deel van uitmaakten, liet
mooie maar dure plannen maken voor
de verbouwing van de bib. Die plannen
worden door dit college gewoon bij het
oud papier gegooid. CD&V-Niel heeft
altijd gesteld dat die plannen te duur
waren, maar dat een aanpassing aan de
bib wel dringend nodig was. En daar
blijven we bij. Zeker de toegankelijkheid moet beter! Maar voor de komende vijf jaren is er geen cent voorzien
om te investeren in de bib. Mensen die
moeilijk te been zijn, blijven dus op
straat staan.”

Besparen om te besparen?
Cindy Verschueren: “De besparingen
op de gemeentebegroting zijn zogezegd
broodnodig omdat er minder inkomsten zijn door de crisis. Nochtans werd
al zeker twee jaar geleden door de federale overheid een prognose gemaakt dat
de inkomsten lager zouden uitvallen.
Daar heeft onze schepen van Financiën
nooit rekening mee willen houden. Hij
berekende zelf wel hoeveel belastinginkomsten Niel zou krijgen... met een
misser van een half miljoen euro tot
gevolg!”
Ook coalitiepartner N-VA slaat de bal
compleet mis volgens Cindy. “Van de
federale overheid zou er plots minder
geld komen? Onzin natuurlijk: een deel
van de inkomsten wordt met een vertraging van enkele maanden uitbetaald,
meer niet. Een deel van de middelen
waar Niel recht op had in 2013 wordt

daardoor pas in 2014 betaald. De middelen voor 2014 komen voor een stukje
in 2015. Niks verarming dus!”
Dat je als bestuur je uitgaven en inkomsten goed in de gaten houdt, is logisch.
Maar besparen om te besparen, enkel
en alleen op basis van cijfertjes, kan je
moeilijk goed beleid noemen. Zeker als
je tegelijk ook belastingen (op café-terrassen) afschaft en nieuwe subsidies uitdenkt om de fietsclub van een (liberaal)
gemeenteraadslid te kunnen steunen.
Slimme gemeente
“Mensen komen in Niel niet meer op
de eerste plaats” besluit Cindy. “De
dienstverlening naar de bevolking
komt echt in het gedrang. Vorig jaar
de ophaling van het oud papier en
de permanentie in de sporthal, nu de
openingsuren van de bibliotheek. Je
mag gerust zijn: de volgende jaren zal
er nog serieus beknibbeld worden op
de dienstverlening. Dit is echt kortzichtige politiek! Het schepencollege
had misschien beter zichzelf grondig
geëvalueerd en met een schepen minder
voortgedaan. Dat had pas een echt
signaal geweest naar de bevolking.”
Niel mag dan misschien een slimme
gemeente zijn, een slim college hebben
we alvast niet…

Bovendien worden nu ook de openingsuren van de bib aangepast.
Volgens een ingenieuze vergelijking met
de buurgemeenten heeft de bib teveel
openingsuren per inwoner. En dus
moet er gesnoeid worden. Maar liefst
een derde van de uren wordt geschrapt.
Binnenkort kan je dus twee dagen per
week niet meer in de bib terecht, en
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Exit schoolbus
De schoolbus die ’s ochtends kinderen ophaalt en afzet bij hun school wordt weggesaneerd. Die
beslissing moesten we in het blaadje van OpenVLD lezen. Vindt u het trouwens logisch dat een partijkrantje Niel Echo zou vervangen als officieel huis-aan-huisblad van de gemeente? CD&V alleszins niet!
Het afschaffen van de schoolbus lokte
heel wat reacties uit. Vooral omdat
over die maatregel vooraf niet met
de schooldirecties of ouderraden was
overlegd. Zij werden evengoed voor
een voldongen feit gezet. En bij wie
komen de ouders informatie vragen
en hun nood klagen? Alvast niet bij de
schepen van Onderwijs!

Communicatie en alternatieven gevraagd!
Dat de bus verdwijnt wegens te duur
tot daar aan toe. Maar zorg dan alstublieft voor een goede communicatie
naar de betrokken ouders. En vooral:
bied mensen ook alternatieven aan.

Want heel wat inwoners komen hierdoor in de problemen om hun kinderen
veilig naar school te krijgen. Opnieuw
krijgen de cijfers en centen voorrang
op de mensen. De verandering in het
bestuur is inderdaad merkbaar in Niel,
maar een verbetering is het alvast niet!

Bijna 1 op 5 Nielenaren is 65 of ouder.
Onderzoek wijst uit dat het aandeel senioren nog zal stijgen, ook in Niel. Een
vooruitziend bestuur houdt natuurlijk
nu al rekening met dit gegeven. Maar
helaas: de Nielse beleidsplannen tot
2018 reppen met geen woord over senioren, mantelzorg, levenslang wonen,
seniorensport, seniorenraad, mobiliteit
voor senioren, ...
CD&V-Niel wil dat er minstens een
visie wordt uitgewerkt over hoe de
gemeente de stijgende vergrijzing gaat
opvangen op het vlak van wonen, zorg,
mobiliteit, vereenzaming en activiteitenaanbod. In ons verkiezingsprogramma

onderstreepten we daarbij het belang
van een goed werkend dienstencen-

trum. Een visie op onze ouder wordende bevolking kan niet wachten tot 2018!

Bert De Ridder: Om de vergrijzing in Niel op te vangen is er dringend een visie nodig.

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V#goedgezind
werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Tim Bridts
(tom.bridts@gmail.com
of cdenv.niel@gmail.com)
http://niel.cdenv.be
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Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Sam van CD&V (sam@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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Aandacht voor senioren nodig

