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Open Vld

Ellen Brits breekt een lans voor een jonger cultuuraanbod en een echt ‘cultuurhuis’ in Niel.

Cultuur voor iedereen

Uit de laatste stadsmonitor blijkt dat maar 31% van de Nielenaren tevreden is over de culturele voorzieningen. Dat kan
beter. Open Vld wil een gevarieerd cultuuraanbod. En als het
even kan ook een echt cultuurhuis.
De toekomst is aan de jeugd, horen we vaak. “Laat
hen nu net ontbreken in het huidige Nielse cultuuraanbod. Het is een publiek dat misschien niet altijd
even makkelijk te bereiken is, en ook best wel kritisch
is. Het is dus belangrijk dat we voor hen een eigen,
aangepast cultuuraanbod voorzien. Ook de aller-

jongsten mogen we niet uit het oog verliezen. Hoe
leuk zou het niet zijn als bijvoorbeeld kapitein Winokio in Niel zou kunnen optreden?”, zegt Ellen Brits.
De gemeente moet een ‘regierol’ opnemen. Faciliteren waar nodig en loslaten waar het kan. Open Vld
Niel wil erkende verenigingen blijven ondersteunen.

Blijven plakken

Draagt u onze partij en een of meerdere van de 21 kandidaten op onze lijst een warm (blauw) hart toe? Mag een
of meerdere van onze kandidaten nog even, tot zondag
14 oktober, met een affiche aan uw raam of op een bord
aan uw gevel of in uw voortuin (blijven) plakken? Ja toch?
Affiches mag u vragen aan of ophalen bij onze kandidaten. Voor het plaatsen van een bord in uw tuin of aan uw
gevel, mag u een mailtje sturen aan Steven Mattheus:
steven.mattheus@hotmail.com.

Verenigingen moeten gratis gebruik kunnen blijven
maken van het gemeentelijk materiaal en lokalen.
Graag breiden we ook de uitleendienst nog uit, om
alle verenigingen te kunnen helpen.
Een multifunctionele ruimte wordt vandaag ook echt
gemist. Een plek waar lezingen, optredens en workshops gegeven kunnen worden. Open Vld Niel pleit
daarom voor een echt ‘cultuurhuis’ in Niel. Dat kan
een ruimte zijn aan de nieuwe bib. Maar ook de kerk
van Hellegat kan, na herbestemming, een echt Niels
cultuurhuis worden.
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Ook een
waterbus
voor Niel?!
Sinds 1 juli 2017 vaart tussen
Antwerpen en Hemiksem de
Waterbus, een initiatief van het
Antwerpse Havenbedrijf om het
fileprobleem in en rond Antwerpen aan te pakken. Voorlopig
vaart de waterbus van het Steenplein in Antwerpen tot in Hemiksem, met tussenstop in Kruibeke.
Voorlopig! Want als het van
Open Vld Niel afhangt, wordt
het traject van de waterbus binnenkort doorgetrokken tot in
Niel. “Zowel voor Nielenaren die
er dagelijks gaan werken als voor
zij die een uitstapje naar de Koekestad willen maken, kan de waterbus een waardevol alternatief
zijn”, zegt Steven Mattheus. “Op
een half uurtje raak je van Niel
in ’t Stad, zonder files en neem
je bovendien makkelijk je fiets
mee. Daarenboven beschikken
we met de kade op het einde van
de Rupelstraat over de geschikte
infrastructuur om de waterbus
te laten aanmeren. Open Vld Niel
wil dan ook alles in het werk stellen om het waterbustraject door
te trekken tot in Niel.”

De loods aan het station wordt afgebroken. Er komt een parking voor een 40-tal wagens en een
honderdtal fietsen.

Loods verdwijnt
voor ruime parking
Open Vld Niel heeft in haar verkiezingsprogramma
veel aandacht voor de stationsomgeving. Met de auto
of de (deel)fiets naar het station komen, om daar op
de trein te stappen, moet de komende jaren een veel
aangenamere beleving worden dan vandaag. Er rijden
al sinds eind vorig jaar meer treinen langs het station
van Niel, van maandag tot vrijdag elk half uur. Ook op
zaterdag en zondag van en naar Antwerpen sporen,
kan sinds december 2017 weer.
“Op korte termijn willen we de grote loods naast het
station afbreken. Het gebouw is niet alleen lelijk, maar
ook bouwvallig. De loods verdwijnt onder de sloophamer om plaats te maken voor een ruime parking. Daar
zullen een veertigtal wagens kunnen parkeren en een
honderdtal fietsen veilig gestald kunnen worden, omringd door veel groen. De parking kan door de pendelaars gebruikt worden. In de avonduren kunnen ook
de buurtbewoners er parkeren”, zegt burgemeester

Tom De Vries.
Er komen aan het station ook oplaadpunten voor elektrische wagens en fietsen. Ook overstappen van de
trein of de auto op een deelfiets, moet aan het station
mogelijk worden. Pas dan zullen veel meer mensen de
(elektrische) (deel)fiets durven en gaan gebruiken,
in combinatie met de trein. De fietsostrade langs het
spoor wordt, in samenspraak met de buurgemeenten, ook doorgetrokken voorbij het station, richting
Schelle en Hemiksem. Zo wordt het station perfect
bereikbaar voor fietsers uit alle richtingen en niet langer alleen vanuit Boom.
“Tenslotte willen we ook ruimte maken voor een leuk
en gezellig terras aan de horecazaak bij het station.
Reizigers hoeven dan, bij regen of koude, niet op een
kil perron op de trein te wachten. Dat moet in de toekomst ook kunnen bij een lekker en warm kopje koffie”, blikt de burgemeester ambitieus vooruit.

Burenbemiddeling kan
ruzies oplossen

Steven Mattheus pleit voor
het doortrekken van het
Waterbus-traject tot Niel.
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Niel is een dorp waar het fijn wonen en leven is. Maar je buren kies je niet.
En soms leven er ergernissen, bijvoorbeeld als de honden van de buren
dag en nacht blijven blaffen. Als zo’n ergernis escaleert tot een burenruzie,
als een gesprek van buur tot buur niet meer lukt, kan burenbemiddeling
vaak een oplossing bieden.
“Het gemeentebestuur stelt dan een onafhankelijke en objectieve burenbemiddelaar aan. Die probeert, onpartijdig, in gesprek met de betrokken
buren te helpen zoeken naar een consensus. Om het conflict te helpen
ontmijnen en op te lossen. Er zijn in Niel zo intussen al een vijftigtal dossiers door burenbemiddelaars behandeld, meestal met goed gevolg”,
weet Sofie Huygelen. Al moeten we eerlijk zijn, burenbemiddeling biedt
ook niet altijd garantie op succes.

Sofie Huygelen

OCMW-voorzitter en schepen Walter Troch is al 18 jaar de motor van
het welzijnsbeleid in Niel. Gemeenteraadslid Anne Troch wil graag in
de voetsporen van haar vader treden. Walter en Anne Troch staan,
samen met het hele Open Vld-team, garant voor een sociaal welzijnsbeleid dat ook de komende jaren niemand uit het oog verliest.

Anne en Walter, samen voor uw welzijn
De gemeente en het OCMW nemen vele welzijnWalter, schepen voor welzijn en OCMWstaken op zich: van preventie en ondersteuning tot
voorzitter, en Anne Troch, gemeenteraadslid,
dienstverlening. Er zijn tal van initiatieven rond gestaan samen garant dat het welzijnsbeleid,
zondheids- en drugpreventie, zoals bijvoorbeeld de
met alle nieuwe uitdagingen, ook de komende
jaren voortgezet wordt.
dementierugzakjes. Ook budgetbeheer door het
OCMW is preventie. Het BudgetHuis leerde jongeren dat koken (en alleen wonen) geld kost.
Verenigingen spelen een belangrijke rol in het versterken van het sociale weefsel. De gemeente ondersteunt met subsidies, lokalen en het gratis leveren van materieel. De vele vrijwilligers die de Nielse
verenigingen dragen, werden in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersfeest en -beurs, om
nieuwe vrijwilligers te vinden. Wijkwerking en samenlevingsopbouw
krijgt aandacht via onder meer
het buurthuis op het AchturenOpen Vld staat
plein.
voor een welzijnsNiemand wordt uit het oog
beleid dat
verloren. Eenoudergezinnen
hebben ook recht op betaalniemand uit het
bare kinderopvang. Energiearoog verliest.
Nielenaren met gezondheidsproblemoede bestrijden wordt steeds
men krijgen steun: gratis naaldcontaibelangrijker. Personen in finanners, extra vuilniszakken bij incontinentie,
ciële nood kunnen altijd terecht bij
een financiële tussenkomst in medische kosten
het OCMW, maar moeten weten dat
bij een ontoereikend gezinsbudget. De werkgroep
tegenover rechten ook plichten staan. Duurzame
toegankelijkheid zorgde dat vele straten en openbatewerkstelling blijft de beste garantie om armoede
re gebouwen werden aangepast. Al is dat werk niet af.
tegen te gaan. Op initiatief van Walter Troch werden
Ook senioren worden niet vergeten. Vlotter zorgt, via
de Rupeltornado’s opgericht, mensen met weinig
de gemeente, voor poets- en bejaardenhulp, warme
werkervaring die de straten netjes houden.

maaltijden aan huis en aangepast vervoer. Er is het
seniorenrestaurant in het wzc Maria Boodschap. De
seniorenraad organiseert activiteiten. En het OCMW
verhuurt 58 seniorenwoningen.
Er is in Niel ook al jaren een prima samenwerking tussen de gemeente, het OCMW, Welzijnsschakels, het
woonzorgcentrum Maria Boodschap en Pegode.

Meer camera’s voor Niel

“De ANPR-camera’s werken. We zien de gemiddelde snelheid drastisch dalen”, zegt schepen Bart Van der Velde.

Het was zes jaar geleden één van de
verkiezingsbeloftes van Open Vld. Een
schild van verkeerscamera’s om het
centrum te vrijwaren van doorgaand
vrachtverkeer en het bestemmingsverkeer voor de firma Coeck in een lus
te leiden. De technologische evoluties
maakten het mogelijk deze camera’s
ook te gaan gebruiken voor trajectcontroles op snelheid. Met het plaatsen van
enkele extra camera’s werd trajectcontrole mogelijk op de drukste en belangrijkste Nielse verkeersassen.
Sinds de lente werden de camera’s getest. Vanaf juli is de politie effectief gestart met het uitschrijven van boetes.

“En het systeem werkt”, zegt een tevreden schepen voor mobiliteit Bart Van
der Velde. “In juli en augustus werden
er telkens maar liefst 400 vrachtwagenchauffeurs beboet. Ook vele chauffeurs
van personenwagens liepen al wegens
overdreven snelheid tegen de lamp. We
zien de gemiddelde snelheid nu al drastisch dalen.”
Open Vld Niel pleit voor het verder uitbreiden van het cameraschild. “Door
weloverwogen nog enkele camera’s bij
te plaatsen kunnen we in het centrum
en op de schoolroutes de snelheid nog
verlagen en de verkeersveiligheid nog
sterk verhogen.”
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Daar gaat
het in deze
verkiezingen om,
ook bij de
provincieraadsverkiezingen:
gewoon doen.

Kandidaten voor de
provincieraad Antwerpen zijn gekend
Open Vld heeft haar volledige kieslijsten klaar voor de
provincieraad in de provincie Antwerpen. De drie nieuwe kiesomschrijvingen, 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.
In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord werden
de provincies de voorbije jaren verder afgeslankt.
Persoonsgebonden bevoegdheden werden overgedragen 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 provincieraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 geen 72, maar
nog 36 raadsleden te verkiezen. Ook het aantal gedeputeerden 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 provinciaal kiesdistrict Antwerpen. Met zijn ervaring in zowel
de Kamer sinds 2007 en in het Vlaams Parlement sinds
2014, hebben de regiobestuursleden gekozen voor
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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)

Lijsttrekker Willem-Frederik Schiltz,
Ann Bakelants en Koen Helsen.
zowel een ervaren als bevlogen lijsttrekker.
Als expert op het gebied van Energie, Burgerparticipatie en de verschillende Antwerpse dossiers, is hij van
plan om samen met alle provinciekandidaten de campagne in te vliegen. De Antwerpse provincielijst is een
ervaren lijst aangevuld met jonge gezichten.

17. Jacinta De Roeck (Antwerpen)
18. Fons Borginon (Berchem)
19. Yolande Avontroodt (Schilde)
20. Dirk Sterckx (Lint).

gewoon doen•
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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

18
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Open Vld geeft burgers
een stem in het beleid
De voorbije jaren werd al
sterk ingezet op burgerparticipatie. Meer dan ooit
heeft de (geëngageerde)
burger een eigen mening.
Eén keer om de zes jaar naar
het stemhokje gaan, volstaat
niet meer. “We willen de
Nielenaar nog meer en beter
betrekken bij het beleid. En
inzetten op vlotte en duidelijke communicatie naar alle
inwoners.”

“Burgerparticipatie brengt
het beleid zo dicht
mogelijk bij de
Nielenaren”
Inspraak en participatie horen bij een moderne politiek. “De voorbije jaren werden er
door het Nielse gemeentebestuur al enkele initiatieven genomen. Met succes. Een mooi voorbeeld
was het brainstormmoment over de invulling van het
Nielderhoff, het binnengebied aan de Dorpsstraat.
Dat blijven we doen. En we zetten ook graag nog een
stap verder”, zegt Ellen Brits.
Via een online burgerparticipatieplatform wil-

Ellen Brits
LOKALE BURGERKRANT

Over de nieuwe invulling van het Nielderhoff, tussen de Antwerpsestraat,
Kerkstraat en Dorpsstraat, werd in juni 2017 tijdens een participatiemoment
de visie van de Nielenaren gevraagd.

len we meer inwoners, op een
eenvoudige manier, beter betrekken bij het beleid. We kunnen zo niet
alleen ideeën verzamelen, maar ook aftoetsen.
We kunnen mensen snel en makkelijk bevragen. Zelfs
ontwerpen online zetten en feedback vragen. Door
gebruik te maken van zo’n platform bereiken we tot
vijf keer meer inwoners dan door alleen de traditionele communicatiekanalen te gebruiken. Ook jongeren bereiken we zo makkelijker.
We vergeten uiteraard de meer traditionele participatie- en inspraakmomenten niet. De wijkbezoeken en buurtvergaderingen blijven bestaan, net
als de bestaande adviesraden. We zullen er alles aan
doen om de adviesraden, waarvoor in het verleden
soms weinig interesse was, opnieuw te activeren en
een nieuwe ‘schwung’ te geven. Dat lukte al voor de
mobiliteits- en regenboograad.
Een burgerbegroting, waarbij inwoners zelf over
een deel van het te besteden budget kunnen beslissen, mag voor Open Vld Niel een vast onderdeel van
het beleid worden. Zo creëren we een breder draagvlak en zorgen we voor meer legitimiteit. We brengen de politiek zo dicht mogelijk bij de Nielenaar. En
zorgen ervoor dat de begroting ‘leesbaar’ is voor elke
burger. In het district Antwerpen is de burgerbegroting alvast een succes. Daar zijn ze al aan de derde
editie toe.
We willen ook graag burgerprojecten lanceren. Zo
kan je, als inwoner, zelf een project voor je straat, wijk
of buurt indienen. Daarna kunnen inwoners, via het

bewonersplatform of de website, mee beslissen voor
welke projecten er geld wordt vrijgemaakt. Het gemeentebestuur of de indiener realiseert de gekozen
projecten. Burgerprojecten zijn vooral kleinschalige
projecten.
Goede communicatie is essentieel als we willen
dat inwoners mee participeren. Een transparante
en duidelijke communicatie moet vandaag sowieso
de norm zijn. De toenemende digitalisering zorgt
ervoor dat de communicatie en het met de burgers
eenvoudiger en laagdrempeliger wordt. We moeten
dan ook inzetten op verschillende kanalen. Naast
het gemeenteblad Niel Echo, moet ook sterk ingezet
worden op sociale media. Facebook, Twitter, Instagram,... bieden ons kansen om nog meer mensen te
bereiken en met hen in dialoog te gaan. Het gemeentebestuur moet die sociale media(kanalen) dan ook
optimaal gebruiken.
In de nabije toekomst moeten inwoners 24 uur op
24 een beroep kunnen doen op de diensten van de
gemeente. Om via het e-loket op de website of via
de Niel-app documenten aan te vragen, een adreswijziging door te geven of een probleem te melden.
Die mogelijkheden moeten nog verder uitgebreid
worden. Maar wie graag nog zelf langsgaat in het gemeentehuis, hoeft zich geen zorgen te maken. Dat
blijft uiteraard mogelijk, dat blijft probleemloos kunnen.
“Met al deze voorstellen, willen we de Nielenaren de
komende jaren echt een stem geven in het (gemeente)bestuur en beleid”, besluit Ellen Brits.

Niel is holebivriendelijkste
dorp

Jan Van de Velde, voorzitter van Volley Niel, en Steven Mattheus, Start-to-Run-coach, zijn, samen met
burgemeester Tom De Vries, zeer blij met de metamorfose die het sportpark ondergaat.

Nieuwe turnhal, hangplek
en skateramp op sportpark
De omgeving van de sporthal onderging de voorbije
jaren dankzij burgemeester Tom De Vries, bevoegd
voor sport, een ware metamorfose. Er kwam een
ruim terras, met een mooie, grote speeltuin. En er
werd een nieuw jeugdhuis gebouwd. Open Vld wil, in
de nieuwe bestuursperiode, het sportpark nog aantrekkelijker maken.
“Naast het jeugdhuis willen we een turnhal bouwen,
voor de grootste sportclub in Niel, de turnkring VGL.
Die telt meer dan 300 leden en heeft nood aan een
betere turnhal. De plannen van deze hal liggen kant
en klaar op tafel. Begin volgend jaar al moet de eerste
schop in de grond gaan”, zegt Tom De Vries.
De nieuwe turnhal omvat ook twee kleinere zaaltjes:

een dojo voor judo, karate of andere gevechtssporten
en een zaaltje voor dans of aerobic. “Met deze zaaltjes
kan het sportaanbod in Niel uitgebreid worden.”
Na de bouw van de turnhal volgt de tweede fase van
de buitenaanleg. In de eerste fase was er terecht veel
aandacht voor de kleinste en jongste Nielenaren. In
de tweede fase komt er ook meer ruimte voor de wat
oudere kinderen en jongeren, met sportvelden en een
hangplek. Want jongeren hebben ook nood aan een
plekje voor zichzelf, zonder dat het storend is voor de
andere bezoekers van het sportpark. Tenslotte mag,
in het Nielse sportpark, ook een groter skatepark en
een outdoorfitness niet ontbreken.

Een jeugdwerker voor onze jongeren
Niel is een jonge gemeente. Maar liefst 23% van alle Nielenaren
is jonger dan 18. Dat is leuk en brengt leven in Niel. Maar soms
zorgt dat jonge geweld en enthousiasme ook voor wrijvingen
met de buurt of met andere jongeren.
Open Vld pleit daarom in haar programma om een jeugdwerker aan te werven die, daar waar nodig, jongeren begeleidt, aanspreekt en hen helpt om hun plaats te vinden, in de
gemeente of bij een vereniging. “Want met een pro-actieve
aanpak kunnen zo vele problemen vermeden worden”, weten
burgemeester Tom De Vries en Michiel Hermans.
Die jeugdwerker kan ook een helpende hand zijn voor de vrijwilligers, bij de dagelijkse werking van het jeugdhuis. De jeugdwerker moet het aanspreekpunt zijn voor alle Nielse jongeren,
in het jeugdhuis en overal in de gemeente.

Begin augustus werd Niel, samen met
Antwerpen, Mechelen, Turnhout en
Vorselaar, beloont als holebi-vriendelijkste gemeente. Begin dit jaar startte, op
initiatief van schepen voor Gelijke Kansenbeleid Bart Van der Velde, zelf ook
homo, de vereniging Regenboog Niel.
Die brengt Nielse holebi’s en transgenders samen.
17 mei is de Internationale Dag tegen
holebi- en transfobie. Geen moeite was
Regenboog Niel te veel om de gemeente een hele maand mei ‘regenboog’ te
kleuren. Het Nielse gemeentebestuur
ondertekende ook het regenboogcharter. Want iedereen, ongeacht zijn of haar
seksuele voorkeur, moet zich veilig, aanvaard en begrepen voelen in Niel.
Dat alles was het Antwerpse Roze Huis,
de koepel van holebi-verenigingen, en
de organisatoren van de Antwerp Pride
niet ontgaan. “We zijn heel blij met deze
erkenning. Dit motiveert ons om ook in
mei 2019 Niel opnieuw ‘regenboog’ te laten kleuren”, zegt schepen Bart Van der
Velde.

Schepen en Regenboog-bezieler
Bart Van der Velde.
Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

Open Vld pleit voor een jeugdwerker die, achter de
schermen, ook het jeugdhuis kan ondersteunen.

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 (coördinatie & 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
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Onze
realisaties
Buurtinformatienetwerken

Zomerkriebels

Turnzaal
Sint-Hubertusplein

Pleintje aan
het kerkhof

Slimste
Gemeente

Budgethuis
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