
De investeringen bleven vele jaren ondermaats. Stra-
ten, pleinen en gebouwen verloederden. Met het 
aantreden van de bestuursploeg van burgemeester 
De Vries werd hier, zes jaar geleden, radicaal mee ge-
broken. “We realiseerden onze eigen Nielse tax shift. 
Overlastbelastingen als verkrotting en leegstand 

werden gemaximaliseerd. Dat zorgde voor nieuwe 
inkomsten. De tering werd ook naar de nering gezet. 
Er werd zeer actief gewerkt aan een efficiëntere or-
ganisatie”, blikt schepen voor financiën Bart Van der 
Velde terug.
“De financiële ruimte die zo ontstond hebben we, 

met volle overtuiging, opnieuw geïnvesteerd. Ener-
zijds daalde de personenbelasting, van 8,5 naar 8%. 
Zo spaart elk Niels gezin intussen op jaarbasis ge-
middeld 175 euro uit. Daarnaast werd er fors geïn-
vesteerd, in totaal maar liefst bijna het viervoudige 
van de vorige legislatuur. Tientallen grote en klei-
nere investeringsprojecten maakten onze gemeente 
mooier, gezelliger en aangenamer. We hebben iets 
in beweging gezet. Maar het werk is nog lang niet af. 
Daarom is het zo belangrijk dat we ook de komende 
jaren blijven investeren”, besluit Bart Van der Velde. 

Investeren? Gewoon doen!
De voorbije decennia bleek en bleef Niel steeds in hetzelfde 
bedje ziek. Er werden te hoge belastingen opgelegd die dan 
verdwenen in duistere putten en een inefficiënte administra-
tie. Die tijden zijn voorbij.

Tientallen grote en kleinere investeringsprojecten maakten Niel mooier, gezelliger en aangenamer”, zegt schepen Bart Van der Velde. 
Niel werd de ‘Parel aan de Rupel’.

Een van de grootste uitdagingen voor de volgende bestuursperiode 
2019-2024 is de heraanleg van de Heideplaats en omgeving. Het plein 
heeft vele troeven, maar oogt vandaag alles behalve gezellig. Met de 
geslaagde heraanleg van het pleintje voor de kerk voor ogen, droomt 
Open Vld, samen met vele Nielenaren, van een even geslaagde me-
tamorfose voor de Heideplaats en omgeving. Het moet een groen 
en levendig plein worden, met ruimte voor gezellige terrassen. Lees 
meer op bladzijde 3. 
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RUP Hellegat biedt 
toekomstperspectief
De vroegere steenbakkerijbuurt van Niel onderging de 
voorbije 15 jaar een ware gedaanteverandering. De ver-
vallen bedrijfsgebouwen maakten plaats voor nieuwe 
woonwijken. Maar in de oude kern van Hellegat moe-
ten nog een aantal knelpunten dringend worden aan-
gepakt. Open Vld-kandidaat Peter Jansegers heeft een 
punt wanneer hij vindt dat het Hellegatbos als groene 
long moet behouden blijven en beter toegankelijk moet 
worden gemaakt voor de buurt. Er moet ook bekeken 
worden waar er nog bouwgrond beschikbaar is. En hoe 
er gebouwd kan worden, met aandacht voor betaalbare 
woningen.
De herbestemming en toekomst van de imposante Sint-
Jozefkerk, een baken voor de buurt, is nog een vraag die 
op antwoord wacht. Verenigingen en organisaties zoals 
de scouts en Pegode moeten zekerheid krijgen over de 
bestemming van de gebouwen waarvan ze gebruik ma-
ken. Ook de mobiliteit en verkeersveiligheid op Hellegat 

kan nog beter. Langs de Boomsestraat is er op sommige 
plaatsen voor voetgangers helemaal geen plaats. Ook 
de Noeverseweg kent dat probleem. Een smalle straat 
met een veel te smal voetpad, niet geschikt voor de vele 
rolstoelgebruikers die er langs moeten. 
“Willen we al deze problemen kunnen oplossen, dan 
moet er eerst een duidelijk ruimtelijk bestemmingsplan 
komen, onder de vorm van een ruimtelijk uitvoerings-
plan (RUP)”, zegt schepen Walter Troch. Het gemeen-
tebestuur is gestart met de opmaak van een RUP voor 
Hellegat. Alle gemeenteraadsfracties kregen al de kans 
om voorstellen te formuleren. “Maar een ruimtelijk be-
stemmingsplan kan maar succesvol zijn wanneer het 
gedragen wordt door de overgrote meerderheid van de 
buurtbewoners. Inspraak, overleg, het raadplegen van 
de buurt, de verenigingen en organisaties: het staat de 
komende maanden nog op de agenda”, benadrukt Wal-
ter Troch.

De staat van de voetpaden kan in sommige straten beter. Daarom 
wil Open Vld dat alle voetpaden ouder dan 20 jaar tijdens de volgen-
de bestuursperiode worden heraangelegd. De voetpaden moeten 
ook met rolstoelen en kinderwagens beter toegankelijk worden.
“Open Vld wil dat er, aan het begin van de volgende bestuursperi-
ode, een aannemer aangeduid wordt die de komende zes jaar, tot 
2024, alle voetpaden heraanlegt”, zegt burgemeester Tom De Vries.
Alleen al dit jaar investeert het gemeentebestuur 700.000 euro 
om voetpaden te vernieuwen. Tegen eind 2018-begin 2019 moeten 
de voetpaden van de Wirixdreef, Oud Strijdersstraat, Weerstands-
straat, Rooseveltstraat, Ridder Berthoutlaan, Uitbreidingsstraat, 
Edward Claessenslaan en de Piet Van Akenstraat vernieuwd zijn. 
Aannemer Vermetten klaart die klus.

Oude voetpaden worden vernieuwd

De gemeente heeft een huisves-
tingsplicht voor de priesters en 
de werking van de parochies op 
haar grondgebied. In onderling 
overleg werd vorig jaar beslist 
dat de pastoor zou verhuizen 
naar een nieuw appartement in 
de Emiel Vanderveldelaan, waar 
op het gelijkvloers ook de pa-
rochiewerking onderdak kreeg. 
Zo kwam de oude pastorij in de 
Dorpsstraat leeg te staan. Het 
prachtige gebouw, met dito tuin, 
is eigendom van de gemeente en 
biedt mogelijkheden. Open VLD 
Niel denkt aan een taverne of 
restaurant. 
“We willen de komende legisla-
tuur, via een wedstrijdformule, 
op zoek gaan naar een valabele 
uitbater en passend eetconcept, 
na een grondige renovatie van 
het gebouw. Ook de sociale eco-
nomie moet hier zijn kans krij-
gen”, zegt schepen voor finan-
ciën Bart Van der Velde. Open 
VLD Niel denkt dat hier zeker 
behoefte aan is. Er is kans tot sla-
gen, gelet op het unieke karakter, 
de gunstige locatie en vlotte be-
reikbaarheid van het historische 
pand.

Van  
pastorij 
naar 
restaurant

Open Vld ziet graag een 
taverne of restaurant komen 
in de nu leegstaande 
pastorie.
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Zowel de Heideplaats als het vlak-
bij gelegen Elisabethplein ogen 
vandaag niet echt mooi, met veel 
beton en weinig groen. De grote 
Heideplaats is nu vooral een ‘parkeerplein’. Dat 
kan anders en beter, meent Open Vld Niel. Er is op 
de grote Heideplaats meer dan genoeg ruimte om 
(veel) meer groen, een waterpartij, ruimte voor de 
wekelijkse markt en ruime, gezellige terrassen voor 
cafés en restaurants te voorzien. Het kleinere Elisa-
bethplein kan een groen pleintje worden, met speel- 
en sportelementen voor kinderen en jongeren. 
Om ruimte te maken en het plein gezelliger, 
groener en mooier te maken, bouwen we 
een gratis ondergrondse parkeerplaats 
onder de Heideplaats, naar het voor-
beeld van de Grote Markt in Mechelen.

Emile Vanderveldelaan
Aansluitend op de Heideplaats en het 
Elisabethplein moet ook de Emile Van-
derveldelaan (deels) heraangelegd wor-
den. Vandaag is de laan te breed en wordt er 
vaak (te) snel gereden. De Vanderveldelaan moet 
de komende jaren ook de nieuwe Nielse handelsas 
worden. Met brede en veilige voet- en fietspaden 
voor wie er winkelt, zal de laan heel anders ogen. Ook 
de aansluiting op de Antwerpsestraat en de Boomse-
straat, aan de Klok, kan veel veiliger.
Rupelstraat: poort naar de Rupel en de dijk
De Rupelstraat kan een mooie wandel- en fietsverbin-
ding worden tussen het centrum en de Rupeldijk. Een 

fietspad kan en mag hier dan niet ont-
breken. Open Vld pleit ook voor het herbekij-

ken van de keermuur aan het einde van de straat. Om 
de straat weer uitzicht te geven op de rivier.

Molenstraat en Kapelstraat: woonerf
In de Molenstraat en Kapelstraat wil Open Vld gaan 
voor een woonerf of een zone 30, met alleen bestem-
mingsverkeer voor de bewoners.

Kermis en Niel Plage
Om en rond de Heideplaats moet er ook voldoende 
ruimte blijven voor evenementen als Niel Plage in 
augustus en de jaarmarktkermis in november. Dat zal 
voor de architecten van de omgeving een hele uitda-
ging zijn. Maar met de nodige creativiteit en inspraak 
moet dat zeker lukken. 

Facelift voor Heideplaats en omgeving

Een van de grootste uitdagingen voor de volgende bestuursperiode 
is de heraanleg van de Heideplaats en omgeving. Het plein oogt niet 
echt gezellig, maar heeft vele troeven. Met de geslaagde heraanleg 
van het pleintje voor de kerk voor ogen, droomt Open Vld, samen met 
vele Nielenaren, van een even geslaagde facelift voor de Heideplaats.

Open Vld gaat voor de fiets
Om de modal shift te realiseren moeten we 
allemaal de auto eens wat vaker aan de kant 
laten staan. Vooral voor korte verplaatsin-
gen dus eens meer de fiets nemen. “Daar 
zetten we de komende jaren nog veel actie-
ver op in”, zegt schepen Bart Van der Velde. 
Fietspaden worden veiliger en comfortabe-
ler heraangelegd. Met de Kapelstraat, het 
Elisabethplein en binnenkort ook de Legas-
traat heeft Niel al drie fietsstraten. De ko-
mende jaren willen we het aantal fietsstra-
ten nog gevoelig verder uitbreiden. Om zo 
een veilige noord-zuid en oost-west fiets-
stratenroute doorheen onze gemeente te 
creëren.” 

“Aan openbare gebouwen, aan bushaltes, 
aan het station en in de dorpskern komen 
meer en veilige fietsstallingen. Bij evene-
menten willen we mobiele fietsstallingen 
voorzien. Dit alles om het fietsen in Niel 
maximaal te stimuleren.”
“De fietsostrade langs het spoor zal vanaf 
het station richting Schelle en Hemiksem 
doorgetrokken worden. Om zo ook het 
woon-werkverkeer met de fiets aan te moe-
digen. We onderzoeken of een fietsdeelsy-
steem in de Rupelstreek, naar het voor-
beeld van de Antwerpse vélokes, haalbaar 
is. En we blijven uiteraard ook investeren in 
(fiets)veilige schoolomgevingen.” 

“De heraanleg 
van de 

Heideplaats en 
omgeving is voor 

Open Vld een
 prioriteit”

Burgemeester Tom De Vries

De fietsostrade langs het spoor zal vanaf het station 
richting Schelle en Hemiksem doorgetrokken worden.

De Heideplaats en omgeving heeft vele, vandaag nog niet benutte, troeven. 
Meer groen, ondergronds parkeren en een mooie aansluiting op de Rupeldijk 
zijn de belangrijkste speerpunten bij een heraanleg. 
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In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord werden 
de provincies de voorbije jaren verder afgeslankt. 
Persoonsgebonden bevoegdheden werden overge-
dragen naar de gemeenten of de Vlaamse overheid. 
De schaar werd niet enkel in het aantal bevoegdheden 
gezet, ook het aantal mandaten werd gehalveerd. Zo 
zijn er in de provincie Antwerpen bij de provincie- 
raadsverkiezingen op 14 oktober 2018 geen 72, maar 
nog 36 raadsleden te verkiezen. Ook het aantal gede-
puteerden daalt van 6 naar 4. Hierdoor halveren ook 
het aantal kieslijsten van 7 naar 3, namelijk één per 
kiesdistrict. Voor onze provincie zijn dat: Antwerpen, 
Kempen en Mechelen. 

Kiesdistrict Antwerpen, 1 gedreven 
kopman en 19 sterke kandidaten
Willem-Fredrik Schiltz (39) trekt de lijst in het provin-
ciaal kiesdistrict Antwerpen. Met zijn ervaring in zowel 
de Kamer sinds 2007 en in het Vlaams Parlement sinds 
2014, hebben de regiobestuursleden gekozen voor 

zowel een ervaren als bevlogen lijsttrekker. 
Als expert op het gebied van Energie, Burgerpartici-
patie en de verschillende Antwerpse dossiers, is hij van 
plan om samen met alle provinciekandidaten de cam-
pagne in te vliegen. De Antwerpse provincielijst is een 
ervaren lijst aangevuld met jonge gezichten. 

1. Willem-Frederik Schiltz (Antwerpen) 

2. Ann Bakelants (Berchem) 

3. Koen Helsen (Kapellen) 

4. Aline Jacobs (Niel) 

5. Steven De Lelie (Antwerpen) 

6. Ilse Van Den Heuvel (Brecht) 

7. Dany Bosteels (Boom) 

8. Jessica Van Der Velden (Wommelgem) 

9. Jozef Steimetz (Antwerpen) 

10. Kato Mannaerts (Schelle) 

11. Paul Valkeniers (Schoten) 

12. Tilla Rauter (Ekeren) 

13. Niko Celis (Boom) 

14. Sabine Van Oppens (Brasschaat) 

15. Ronny Vandervee (Deurne) 

16. Machteld Vernimmen (Borsbeek) 

17. Jacinta De Roeck (Antwerpen) 

18. Fons Borginon (Berchem) 

19. Yolande Avontroodt (Schilde) 

20. Dirk Sterckx (Lint).

Kandidaten voor de 
provincieraad Antwerpen zijn gekend
Open Vld heeft haar volledige kieslijsten klaar voor de 
provincieraad in de provincie Antwerpen. De drie nieuwe kies-
omschrijvingen, provinciaal kiesdistrict Antwerpen, Mechelen 
en Kempen, tellen in totaal 36 kandidaten. Het zijn sterke lijsten 
met doeners, want daar gaat het de komende verkiezingen 
over, ook voor de provincieraadsverkiezingen: gewoon doen.

Daar gaat 
het in deze 

verkiezingen om, 
ook bij de 

provincieraads-
verkiezingen: 

gewoon doen.

gewoon doen•

Lijsttrekker Willem-Frederik Schiltz, 
Ann Bakelants en Koen Helsen.



Onze kandidaten 
voor 14 oktober
Open Vld Niel gaat met een sterk en 
ambitieus team naar de verkiezingen: 
21 geëngageerde mensen die voor u en 
voor Niel het beste van zichzelf willen 
geven! #teamburgemeester

1) Tom De Vries 

2) Ellen Brits 

3) Bart Van der Velde

4) Anne Troch 

5) Jan Van De Velde

6) Steven Mattheus 

7) Matti De Laet 

8) Dirk Vermant

9) Aline Jacobs

10) Peter Jansegers 

11) Sofie Huygelen

12) Tiffany Van den Berge

13) Michiel Hermans 

14) Stéphanie Decaux 

15) Björn Cauwenbergh 

16) Kim Linthout 

17) An Vermant 

18) Marina Serrien 

19) Alex Brits 

20) Evelyn Ibie 

21) Walter Troch

1 2 3 4 5

6 7 8

9 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21

10

gewoon doen•
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Naar een nieuw Niels 
winkelhart in 2030
Onze middenstand zit al 
even in zwaar weer. Door 
externe factoren, maar ook 
door een gebrek aan een 
duidelijke langetermijnvisie. 
De weg naar herstel zal tijd 
vragen en niet gemakkelijk 
zijn. Maar Open Vld gelooft 
in de toekomst van onze 
middenstand. Daarom schu-
ift de partij haar strategisch 
plan ‘Niel Middenstandshart 
2030’ naar voor.

De steeds toenemende concur-
rentie van baanwinkels, super-
markten en e-commerce maakte 
onze Nielse handelaars de voorbije 
jaren het leven zuur. De Antwerpsestraat 
verloor haar aantrekkingskracht als historische 
handelsas, omwille van het drukke en onveilige ver-
keer, het gebrek aan voldoende parkeerplaatsen en 
tal van verouderde winkelpanden. De geografische 
ligging van Niel, ingekapseld in de bocht van de Rupel, 
het relatief kleine aantal inwoners en het lager ge-

middeld inkomen maakten het voor 
Nielse handelaars niet makkelijk.

Nieuwe winkelas
Maar er zijn vandaag ook kansen. Niel groeit 

en bloeit. Een mooi en levendig Niel trekt, ook 
dankzij de ligging vlakbij de A12, vooral jonge, actieve 
gezinnen aan. Het gemiddeld inkomen stijgt jaar na 
jaar. Bovendien is er een duidelijke trend merkbaar 
om opnieuw meer lokaal te gaan winkelen. Zo zien 
we, pril maar spontaan, een nieuwe winkelas ont-
staan, rond het vernieuwde dorpscentrum en de 
Heideplaats. Hier wil Open Vld de komende jaren 
sterk op inzetten, met een strategische langetermijn-
aanpak.
“We beseffen dat dit geen eenvoudig verhaal is, waar 
we overmorgen de resultaten van zullen zien. Maar 
we geloven sterk in de toekomst van de Nielse mid-
denstand. Op voorwaarde dat we er vandaag inten-
sief mee aan de slag gaan en de nodige budgetten 
voorzien om te investeren”, zegt schepen voor finan-
ciën Bart Van der Velde (Open Vld).

Autoluwe winkel-wandelas
Daarom schuift Open Vld haar strategisch plan ‘Niel 
Middenstandshart 2030’ naar voor. “De basis van 
dit plan is de herafbakening van een nieuw winkelsti-
muleringsgebied, gaand van de Emiel Vandervelde-
laan, over de Heideplaats en de Dorpsstraat naar het 
kerkplein. We maken werk van een volledige heraan-
leg. We creëren een autoluw winkel-wandelgebied, 
waar het aangenaam en veilig winkelen is. Het plein 

van de Heideplaats verkleinen en vergroenen we. 
Langs de huizen krijgt de horeca er ruimte voor gro-
te, gezellige terrassen. We blijven op deze nieuwe as 
ook inzetten op winkelbeleving, met een sfeerplan, 
themaverlichting en-versiering die het hele jaar door 
de Nielse winkelas opfleurt.”

Verhuispremies
In deze nieuwe zone zijn er vandaag nog te weinig 
winkelpanden. Met een stedenbouwkundige veror-
dening wordt opgelegd dat elke nieuwbouw er op het 
gelijkvloers een winkelruimte krijgt. “Deze maatregel 
ondersteunen we met voldoende grote investe-
ringssubsidies, voor de inrichting van winkelpanden 
of het renoveren van winkelgevels. Winkels die zich 
vandaag nog buiten deze nieuwe handelsas bevin-
den, zetten we met verhuispremies aan om hun zaak 
naar het nieuwe winkelhart te verhuizen. Eventuele 
leegstaand bestrijden we met een pop-up-systeem 
voor startende ondernemers, die van hieruit kunnen 
doorgroeien naar een eigen stek.” 
Open Vld pleit ook voor een actieve middenstands-
raad, voor en door de Nielse zelfstandige, die met 
gerichte acties de lokale economie ondersteunt. 
“We denken dan concreet aan (het hele jaar door) 
‘Met Belgerinkel naar de Winkel’, de Dag van de Klant, 
een netwerkevent rond bijvoorbeeld e-commerce 
of moderne klantbeloningssystemen, begeleiding 
door starterscoaches en een jaarlijkse braderij in het 
nieuwe Nielse winkelhart”, besluit Bart Van der Velde.

De basis van het plan ‘Niel Middenstandshart 2030’ is de herafbakening van een 
nieuwe Nielse winkelas, van de Emile Vanderveldelaan, over de Heideplaats en 
de Dorpsstraat (foto) naar het kerkplein. Waar vandaag al, pril en spontaan, een 
nieuwe winkelas ontstaat.

Schepen Bart Van der Velde

“We bakenen 
een nieuwe 

handelskern af 
en investeren 

hier fors in”



Burgemeestersconvenant helpt 
CO2-uitstoot verminderen
Met het burgemeestersconvenant engageert de ge-
meente zich om de CO2-uitstoot ook in Niel sterk te 
verminderen. Tom De Vries (Open Vld) was de eer-
ste Nielse burgemeester die het convenant onderte-
kende. Ook in de volgende bestuursperiode, tot eind 
2024, wil Open Vld zich blijven inzetten om de doel-
stellingen van het convenant op Niels grondgebied te 
helpen realiseren. 
De straatverlichting en de verlichting in alle gemeen-
telijke gebouwen moet tegen 2024 helemaal omgezet 
zijn in led-verlichting. Dat is goed voor de C02-daling 
en doet ook de energiekost dalen. In 2016 gaf de ge-
meente nog meer dan 120.000 euro uit aan elektrici-
teit voor straatverlichting alleen.
Alle wagens en vrachtwagens van de gemeente moe-
ten tegen 2024 op elektriciteit of CNG rijden. Vandaag 
rijden al verschillende gemeentelijke wagens elek-
trisch.

Alle gemeentelijke gebouwen krijgen zonnepanelen. 
De zonnepanelen op het dak van de school in de Veld-
straat en op de Paardenstal aan de Boomsestraat zul-
len worden ingezet voor een ‘Zonnedelen’-project. 
Niet elk dak is geschikt voor zonnepanelen. Maar met 
‘Zonnedelen’ kan elke burger die wenst mee investe-
ren en genieten van de opbrengst.
Elk jaar wil Open Vld ook 100 nieuwe (extra) bomen 
planten in Niel. Tegen 2024 zijn dat 600 extra bomen. 
“Bij elke heraanleg van een straat willen we ook na-
gaan waar er nieuwe bomen aangeplant kunnen wor-
den”, zegt burgemeester Tom De Vries.
De al bestaande gevelrenovatiepremie wil Open Vld 
uitbreiden met ook premies voor dak- en muuriso-
latie. Individuele huishoudens zijn verantwoordelijk 
voor 60% van de CO2-uitstoot in Niel. Dus ook een 
goede isolatie van daken en muren kan een flinke ver-
mindering van de CO2-uitstoot opleveren. 

Verschillende gemeenten maken op hun kerkhof plaats voor 
sterrenkindjes. Dat zijn kindjes die tijdens de zwangerschap 
overlijden. Gebeurt dat voor 26 weken zwangerschap, dan 
krijgen de ouders geen overlijdensakte. Het kindje kan dan 
alleen begraven worden als er een sterrenweide is. Vandaag 
heeft Niel (nog) geen sterrenweide.
Jong Vld Niel wil dat het volgende gemeentebestuur een 
sterrenweide, als troost- en gedenkplaats, creëert op het 
kerkhof. Een perkje met bijvoorbeeld metalen of houten 
sterretjes, waarop plaats is voor een naam, een datum en een 
kort tekstje. Zo kunnen de ouders op een mooie en serene 
manier afscheid nemen. Zo krijgen de ouders een plekje om 
naartoe te gaan en te rouwen. Want na 24 weken zwanger-
schap verlies je een kind. Dat is veel meer dan een miskraam. 

Jong Vld wil sterrenweide op kerkhof

Jong Vld Niel wil op het kerkhof een sterrenweide, 
voor kindjes die tijdens de zwangerschap overlijden.

Open Vld kiest bewust voor milieu-
vriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,  
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Kristof Windels
REDACTIE: alexander.vandersmissen@openvld.be (coör-
dinatie & eindredactie)
LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be, 
SECRETARIAAT: peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Michel Stevens, p/a Dorpsstraat 42, 2845 
Niel

Verschillende wagens van de gemeente rijden vandaag al op elektriciteit. Tegen 2024 moet alle 
wagens van de gemeente op CNG of elektrisch rijden.
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Conformiteits-
attest voor 
huurwoning
Als mensen wanhopig op zoek zijn naar 
een betaalbare huurwoning is de kans 
groot dat ze uiteindelijk intrekken in een 
huis van mindere kwaliteit. Vochtige mu-
ren, onveilige elektriciteit, onvoldoende 
isolatie,... Op voorstel van schepen voor 
woonbeleid Walter Troch werd een ge-
meentelijke verordening goedgekeurd, 
waardoor een conformiteitsattest voor 
elke huurwoning verplicht is.
De basiskwaliteit van een woning wordt 
gecontroleerd. “Bij het ontbreken van 
het attest mag een woning niet meer 
verhuurd worden. In extreme gevallen 
kan de woning zelfs onbewoonbaar wor-
den verklaard. Zo willen we de kwaliteit 
van het woningbestand in Niel optrek-
ken. Anderzijds is een conformiteitsat-
test ook een garantie voor de eigenaar. 
Het levert het bewijs dat de woning bij 
aanvang van de verhuurperiode in orde 
was. De gemeente startte ook met het 
opkopen van slechte woningen. Om er 
nadien een nieuwbouwproject te kun-
nen realiseren”, zegt schepen Troch.

Een woning verhuren zonder con-
formiteitsattest kan niet meer.



gewoon doen•

Kapel-
straat = 

fi etsstraat

Onze 
realisaties

Speeltuin
sporthal

Jeugdhuis
Jokot

Gezellige
terrassen,

plein 
Dorpsstraat

Kwaede
Wielstraat


