
Met de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoe-
ringsplan voor het centrum van Niel komt 
ook het binnengebied weer in de kijker. De 
keuze voor de invulling van dit gebied is een 
keuze voor de toekomst van Niel. CD&V 
gaat hier resoluut voor groen in plaats van 
beton.  Ons standpunt vind je verder in dit 
krantje!

Zoals CD&V vorig jaar al aankondigde, wordt de huidige bib in de Antwerpsestraat niet ver-
bouwd om ze voor iedereen toegankelijk te maken. In de plaats daarvan wil het bestuur een 
nieuwe bib bouwen in het binnengebied.

Dat betekent dat de plannen voor de verbouwing en het geld dat ze kostten gewoon weg-
gesmeten worden. Of de nieuwe bibliotheek er ooit komt is echter niet zeker: er is nog geen 
idee hoeveel dit zou kosten. Wie hoopte op een snelle oplossing voor de huidige bibliotheek 
is er dus aan voor de moeite!

niel.cdenv.be
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DE TOEKOMST VAN
HET BINNENGEBIED…

… EN DE BIBLIOTHEEK
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‘Rupelstreek kreeg het in Eerste 
Wereldoorlog hard te verduren’
Ruim een jaar werkte gewezen 
journalist Leo Bridts aan zijn 
boek ‘De Rupelstreek in de 
Grote Oorlog’. Leo woonde on-
geveer 30 jaar in Schelle en be-
landde via Hemiksem en enkele 
andere tussenstations uitein-
delijk in Niel. Hij doorploegde 
alle mogelijke archieven in zijn 
zoektocht naar de gebeurtenis-
sen die zich hier afspeelden 
tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Leo: Bij de voorbereiding van een le-
zing over de Eerste Wereldoorlog in de 
Rupelstreek verzamelde ik veel informatie. 
Omdat daar weinig van gepubliceerd was, 
zocht ik contact met uitgeverij De Klap-
roos. Zij zijn gespecialiseerd in publicaties 
over de Grote Oorlog en gaven me groen 
licht om dit boek te schrijven.

Begin augustus 1914 vielen de Duitsers 
België binnen. Al vlug kreeg de Rupel-
streek te maken met de gevolgen van 
die agressie.
Eerst werd de streek geconfronteerd met 
massa’s vluchtelingen uit gevechtszones. 
Toen de aanvallers hun kanonnen op de 
fortengordel rond Antwerpen richtten, 
werd het oorlogsgeweld reëel. De schrik 
voor de gruwelen zat zo diep dat velen 
alles achter lieten.

Ongeveer 2 100 soldaten uit onze regio 
werden opgeroepen of  trokken als vrijwil-
liger naar het front. 219 onder hen keerden 
niet terug. Niel telde 38 dodelijke slacht-
offers, Schelle 16 maar in Boom lag het 
aantal veel hoger met 103 gesneuvelden.

Veel pagina’s gaan over de schrijnende 
armoede en hongersnood die de bewo-
ners teisterden.
Dit was ook in Niel een enorm probleem. 
Veel mensen verloren hun werk en de prij-
zen van de voedingsmiddelen swingden de 

pan uit. De bevolking probeerde zich ‘aan 
te passen’ aan de levensduurte. Zo werd 
bijvoorbeeld de dure koffie in gezinnen 
vervangen door gebrande gerst of  koren.

Met de soepbedeling startte men in Niel in 
februari 1917.  In mei van dat jaar werden 
ongeveer 168 000 rantsoenen uitgereikt aan 5 
547 personen. Dat aantal daalde tot 
81 000 rantsoenen voor ongeveer 2 700 
personen in november 1918 maar in januari 
1919 steeg het weer boven de 100 000.  Er 
werden ook maaltijden uitgedeeld aan scho-
lieren. Het hoogtepunt lag in september 1918 
met 64 076 rantsoenen voor 2 227 kinderen.

Moeten we van deze periode nog iets 
specifieks onthouden voor Niel?

Vlak voor de oorlog trok België de 
leerplicht op tot 14 jaar. Kinderarbeid 
-in de Rupelstreek toen een groot pro-
bleem- werd door de wet van 24 mei 1914 
verboden voor wie geen 14 was. Ondanks 
de oorlog kenden we hier een gunstige 
evolutie: het analfabetisme daalde in de 
Rupelstreek aanzienlijk. Niel scoorde op 
dit vlak het tweede beste resultaat, na 
Terhagen. In 1910 konden 44 % van de 
Nielenaars lezen noch schrijven. In 1920 
was dat cijfer gedaald tot 25 %.

Leo Bridts: ‘De soepbedelingen 
georganiseerd door het 
zogenaamde ‘Komiteit’ 

lenigden de grootste nood toch 
een beetje.’

‘De Rupelstreek in de Grote Oorlog’ 
van Leo Bridts verscheen bij Uitgeve-
rij De Klaproos. Het is te koop in de 
boekhandel voor 19,95 euro.
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Meerderheid neemt hypotheek op 
de toekomst

CD&V vindt het goed dat een gemeente 
zijn verantwoordelijkheid neemt en on-
danks moeilijke tijden blijft investeren. Er 
moet immers nog veel gebeuren in Niel. 
Maar voor je euro’s uitgeeft moet je euro’s 
hebben. Vanwaar komen die?

Extra inkomsten van nieuwe 
inwoners
De inkomsten stijgen volgens het meerja-
renplan de komende jaren met ongeveer 
700 000 euro. Die extra inkomsten komen 
voornamelijk van nieuwe inwoners. 
Verder werd op termijn 300 000 euro 
ingeschreven voor een nieuwe belasting 
op de herbestemming van gronden. Voor 
de uitgaven daarentegen werd met slechts 
een minimale stijging rekening gehouden.  
‘De gemeente rekent zichzelf  rijk,’ merkte 
CD&V-gemeenteraadslid Tom Bridts 
kritisch op tijdens de gemeenteraad. 

Bij de uitgaven valt vooral een stijging van 
de exploitatie-uitgaven voor energiekosten 
en een stijging van de interestlasten op. 
Dit laatste is opmerkelijk in tijden waar 
de rentetarieven stelselmatig dalen. Tegen 
2019 betaalt Niel jaarlijks ongeveer 416 
000 euro interesten of  bijna 42 euro per 
inwoner.

Investeringen op lange termijn?
Vooral de eerste jaren doet men extra 
inspanningen om te investeren. CD&V 
vraagt zich af  of  er op lange termijn nog 

budgettaire ruimte is voor investeringen. 
Er komen immers nog nieuwe (prestige)
projecten en aankopen: de visvijvers van 
Wienerberger, de nieuwe bibliotheek en 
kunstacademie, een nieuw Sociaal Huis, 
vernieuwing van straten, … 

Begin 2011 bedroeg de schuld ongeveer 
6,7 miljoen euro. Einde 2019 zal ze 15,8 
miljoen euro bedragen, dus maal 2,3. Dit 
betekent een schuld van 1 580 euro per 
Nielenaar. Niet iets om echt fier over te 
zijn. Zeker niet als je kijkt naar Hemiksem 
en Schelle waar men ondanks lagere be-
lastingen de schuld afbouwt. De gemeen-
tebelasting bedraagt daar al jaren respec-
tievelijk 7,8 % en 6,8 %. De opcentiemen 
zijn in Schelle slechts 1 350. In Hemiksem 
is tegen eind 2019 de totale schuldenlast 
kleiner dan 450 000 euro of  37,5 euro per 
inwoner. Het bestuur in Niel moet zich 

dus niet te hard op de borst kloppen!

Het college ziet in dit alles weinig proble-
men omdat de autofinancieringsmarge 
(verschil tussen inkomsten en uitgaven 
zonder investeringen) tegen 2019 positief  
is met een marginaal positief  overschot 
van 159 000 euro. Met een schuld van 
bijna 16 miljoen euro geeft dit echter 
weinig comfort.

Rijk rekenen
Gemeenteraadslid Tom Bridts: ‘CD&V 
stemde tegen dit meerjarenplan. Wij vin-
den dat Niel moet evolueren naar een leef-
bare gemeente zonder dat een hypotheek 
wordt gelegd op de toekomst. Met dit 
meerjarenplan neemt men deze hypotheek 
wel: elke financiële tegenvaller kan echt 
ernstige gevolgen hebben. Daarom volgt 
CD&V deze ontwikkeling zeer kort op.’

Op de gemeenteraad van 16 
december 2014 werd het meer-
jarenplan 2015-2019 goed-
gekeurd. Bij de meerderheid 
heerste euforie omdat zij de 
personenbelasting kan laten 
dalen met (amper) 0,1 % tot 
8,3 %, omdat de opcentiemen 
onveranderd bleven op 1 550 en 
omdat aanzienlijke investerin-
gen ingeschreven werden.

Gemeenteraadslid Tom Bridts: ‘Niel moet evolueren naar een leefbare gemeente zon-
der een hypotheek op de toekomst te leggen.’



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

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

Colofon
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Een alternatief voor het binnengebied
Een bibliotheek, muziek- en 
tekenacademie, ruim 70 wonin-
gen, een nieuw OCMW-gebouw 
en plaats voor 190 wagens. Dat 
voorziet de gemeente in het 
binnengebied. Het schaarse 
stukje openbare ruimte dat 
daarna overblijft mag groen 
worden ingevuld. De plannen 
in het ontwerp voor het Ruim-
telijk Uitvoeringsplan (RUP) 
voor de herziening van het BPA 
Centrum liegen er niet om. Niel 
laat een enorme kans liggen om 
echte keuzes voor de toekomst 
te maken.

We moeten er geen doekjes om winden: 
het is het bestuur vooral te doen om 
deze gronden te verzilveren. Enkel dan 
is er geld om hun prestigeproject van 
een nieuwe bibliotheek (voor N-VA) en 
een nieuw Sociaal Huis (voor Open-
VLD) te realiseren. Dat daarvoor het 
open karakter van het binnengebied en 
de leefbaarheid van het centrum wordt 
opgeofferd, is bijzaak.

Groen binnengebied
CD&V ziet het anders. Wij ijveren –al 
jaren!– voor een groen binnengebied. 
Overal ter wereld kiezen steden en ge-
meenten voor ‘vergroening’. Er worden 
parken aangelegd tot op verlaten spoor-

wegbruggen toe om de leefbaarheid en 
ontmoetingskansen in een verstedelijkte 
omgeving te stimuleren. In Niel dreigt 
net het omgekeerde te gebeuren.

CD&V Niel gaat voor het 
alternatief
Wij kiezen voor groen. Geen schaam-
groen, maar een echte groene long. 
Klein, maar daardoor net zo waardevol. 
Geen kleine perkjes tussen de bouw-
blokken, onderbroken door parkeer-
plaatsen en doorgangen, wel een heden-
daagse parkaanleg met open ruimte, 
misschien een speeltuin, petanquebaan, 
zitbanken, ontmoetingsruimte, … Wie 
zou daar niet goedgezind van worden?

Het binnengebied is het terrein tus-
sen de Antwerpsestraat, Kerkstraat en 
Dorpsstraat. Het sleept al een lange 
geschiedenis met zich mee. Vroeger 
stonden er een oude schoenfabriek 
en een school (“de Presentatie”). Nu 
blijven enkel het jeugdhuis Jokot en 
de turnzaal over. Ook in het verleden 
waren er plannen om dit binnengebied 
vol te bouwen. Daar verzette CD&V 
zich steeds tegen.

Dat deze gronden een zekere economi-
sche waarde hebben, is duidelijk. Maar 
de leefbaarheid van het centrum van 
Niel is ook iets waard! De oude schoen-
fabriek is al een tijdje geleden gesloopt. 
Als de turnzaal en het Jokot verdwij-
nen, dan komt er heel wat plaats vrij 
om iets mooi van te maken voor Niel.


