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VEILIG
SCHOOLBEGIN
Na een warme zomer is het nieuwe
schooljaar van start gegaan. De
veiligheid van onze kinderen staat
daarbij voorop. Doe mee met onze
actie en hang de affiche ‘Veilig
Schoolbegin’ op een goed zichtbare
plaats. Samen maken we er een echt
veilig schoolbegin van!

VEILIGOLSCHON!
BEGI

Wat leeft er in je buurt? Geen betere
manier om dat te weten te komen, dan
door een toffe buurtkrant te maken. Via
een speciale module op onze website
kan je voor iedereen in je buurt een bonte
buurtkrant maken.
Elke buurt die een buurtkrant maakt, krijgt
100 exemplaren gratis gedrukt.
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Meer informatie en inspiratie vind je
op onze website: www.bontebuurt.be.

OPENBAAR ONDERZOEK
RUP CENTRUM
Nog tot en met 1 oktober loopt
het openbaar onderzoek voor
het Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Centrum. Dat is het uitgelezen
moment om uw mening te
geven over de plannen van het
gemeentebestuur voor ondermeer
het binnengebied.
CD&V Niel organiseerde voor de zomer al
een enquête over het binnengebied, en wat
blijkt: de buurtbewoners zijn alvast niet enthousiast over de plannen om het binnengebied vol te bouwen. Lees er meer over in
dit nummer!

DOE MEE AAN DE ACTIE
‘VEILIG SCHOOLBEGIN’
Al tien jaar lang organiseren we in september de actie ‘Veilig
Schoolbegin’. Dit jaar roepen wij iedereen op om kinderen en
jongeren zo weinig mogelijkmet de auto naar school te brengen.
Met minder auto’s op de weg vergroot de veiligheid niet alleen voor
kinderen, maar voor iedereen!
In groep op weg naar school is de
beste oplossing
Veel ouders nemen de wagen omdat ze hun
kinderen niet per fiets of te voet naar school
durven laten gaan omwille van… andere auto’s op weg naar school. Dit is uiteraard een
vicieuze cirkel. Samen kunnen we die cirkel
doorbreken: door in groep op weg te gaan,
per fiets of te voet. In groep, met een begeleider, zijn kinderen beter zichtbaar voor andere
weggebruikers. En kinderen vinden het ook
leuk, want samen naar school gaan of fietsen
is voor hen super!
Maak samen goede afspraken
Natuurlijk gebeurt dit best onder begeleiding
van een volwassene. Daarvoor is de steun
van de (groot)ouders en van de school onontbeerlijk. Duidelijke afspraken zijn nodig.
Zo kunnen (groot)ouders uit dezelfde straat
afspreken om bijvoorbeeld om beurt de kinderen naar school te brengen of op tehalen…
Ook de school kan dit initiatief ondersteunen. Praat er eens over met andere ouders uit
uw straat, aan de schoolpoort, op schoolac-
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tiviteiten, of kaart het aan bij de ouderraad.
Hun steun is van cruciaal belang.
Een veilig schoolbegin maakt immers iedereen GoedGezind!

Slechte aansluitingen van het fietspad met de
rijweg zijn een hindernis voor fietsers.

Veilig naar school met de fiets of te voet
vraagt ook veilige voet- en fietspaden! De
voorbije jaren werden hier en daar een aantal kruispunten al aangepast. Op veel plaatsen kan de aansluiting van de voet- en fietspaden echter nog veel beter.Gelijkgrondse
oversteekplaatsen – zonder boordstenen of
goten - maken het voor beginnende fietsertjes heel wat gemakkelijker om naar school
te gaan. Ook voetgangers en andere weggebruikers worden hier beter van.
CD&V Niel roept daarom het gemeentebestuur op om hier versneld werk van te
maken.

UW MENING OVER HET
BINNENGEBIED
belangrijk. Het bepaalt immers hoever een
ontwikkeling mag gaan.
De resultaten
De resultaten van de enquête spreken voor
zich. Een nieuwe bibliotheek, muziekschool,
30 seniorenwoningen en een parking voor
90 wagens langs de Antwerpsestraat kunnen
nog wel op de steun van de helft tot tweederde van de bevraagden rekenen. Dat is
echter helemaal niet zo voor de minstens 40
privé-appartementen met een ondergrondse
parking voor 60 wagens, en een nieuw administratief gebouw met parking ervoor langs
de zijde van de Dorpsstraat. Daarover is het
verdict een duidelijk ‘njet’!
Sommige ingrepen in de gemeente vragen gewoon om inspraak en participatie
van de buurtbewoners. Dat vinden wij
bij CD&V toch. Door van in het begin
de bevolking te betrekken bij je plannen,
kom je als bestuur altijd uit op een beter
en vooral een gedragen plan. Participatie is vandaag de dag veel meer dan een
hoorzitting over een afgewerkt plan – en
gelukkig maar! Daarom deden wij wat het
gemeentebestuur niet deed: we vroegen de
buurtbewoners naar hun mening over de
invulling van het binnengebied vooraleer
de plannen werden goedgekeurd.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Centrum
Voor de zomer hielden we bij alle buurtbewoners rond het binnengebied (tussen de
Antwerpsestraat, Dorpsstraat en Kerkstraat)
een enquête.Iedereen kon zich uitspreken
van “helemaal voor” (++) tot “helemaal tegen” (--) over een aantal voorstellen. Daarvoor baseerden we ons op de plannen zoals
ze in het ontwerp van Ruimtelijk Uitvoeringsplan zijn opgenomen.Ook al zijn deze
plannen niet definitief, ze vormen wel het kader waarbinnen een effectieve ontwikkeling
kan plaatsvinden. Net daarom is dit RUP zo

Wat dan wel?
De buurtbewoners kiezen duidelijk voor een
groene invulling, voor een zachte verbinding
voor fietsers en voetgangers, plaats voor de
kinderen om te spelen en rustplaatsen om
een babbeltje te doen. Sommige buurtbewoners gaan zelfs verder, en formuleren eigen
voorstellen, zoals moestuintjes of petanquebanen. Ideeën die we zeker meenemen!
De resultaten van de enquête bevestigen ons
standpunt: in het binnengebied moet meer
plaats zijn voor groen dan voor gebouwen.

CD&V verzet zich al jaren tegen het volbouwen van het binnengebied. “Zoals het
plan nu voorligt, schiet er bijna geen groen meer over ook al beweert het college het
tegenovergestelde. Enkel tussen de gebouwen zal er een beetje “schaamgroen” te
vinden zijn”, zegt gemeenteraadslid Tom Bridts. “Er verdwijnt meer en meer groen
in Niel, en dat is op vele vlakken een verarming. Wij pleiten er net voor om het
binnengebied een park-achtig karakter te geven.” Met die kritiek staat CD&V niet
alleen. Ook de Gecoro pleitte uitdrukkelijk voor een duidelijkere groenstructuur
en -voorziening in het gebied.
Dat houdt volgens CD&V niet in dat er geen bebouwing mogelijk is in het binnengebied. “Als je de bebouwing beperkt en concentreert aan bijvoorbeeld de zijde
van de Carrefour dan kan je aan de andere zijde een open ruimte houden. Het
college houdt echter halsstarrig vast aan plannen van 15 jaar geleden,” besluit Tom
Bridts.
Ons volledig standpunt lees je op www.niel.cdenv.be.
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KOM NAAR ONZE GOED GEZINDE BBQ
OP 26 SEPTEMBER…
en ontdek hoe wij van het centrum een Bonte Buurt maken!
Wat is er gezelliger om de zomer af te sluiten dan een Goed Gezinde barbecue?
Op 26 september ben je vanaf 18 uur welkom in zaal De Vak om vakantieverhalen
uit te wisselen, bij te praten met buren,
vrienden en familie, of gewoon nog even
van het zomergevoel te genieten.
Wij voorzien een aperitief, drie stukken
vlees en vis per persoon met de nodige
groentjes en een dessertje.

Deelname kost 17 euro (kinderen tot en
met 12 jaar: 10 euro voor 2 stukken vlees).
Inschrijven kan tot 17 september via het
inschrijfstrookje of via een berichtje naar
cdenv.niel@gmail.com.
Je inschrijving is volledig als we je bijdrage hebben ontvangen op rekening BE32
7895 6667 2402 van CD&V Niel.



GOED GEZINDE BBQ OP 26 SEPTEMBER 2015
Naam :
Adres:
Aantal volwassenen:			

Aantal kinderen:

HEB JE OOK EEN IDEE WAAR
JE BUURT VAN OPKNAPT…
waardoor het gezelliger wordt, veiliger of gemakkelijker om elkaar te ontmoeten?
Wil je een buurtfeestje organiseren, of heb je grotere plannen zoals de inrichting van een petanquebaan of een speeltuin? Alle ideeën zijn welkom. Wij
ondersteunen je en proberen je plannen mee vorm te geven.
Surf naar www.bontebuurt.be voor meer informatie!

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking 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
Volg CD&V Niel op
Facebook en Twitter
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
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Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: HAH-blad, Wetstraat 89 - 1040 Brussel - e-mail: lokaal@cdenv.be

In te vullen en voor 17 september terug te bezorgen aan Bert De Ridder, Beekstraat 17.

