
De overdracht van de Antwerpse- en Boomsestraat 
aan de gemeente werd eind augustus door de ge-
meenteraad bekrachtigd. De N148, ongeveer 2,3 ki-
lometer lang, was lange tijd een provincieweg. Voor 
het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, de vorige 
wegbeheerder, had de Boomse- en Antwerpsestraat 

duidelijk geen prioriteit. 
De Antwerpsestraat werd aangelegd in 1985, meer 
dan 30 jaar geleden en is dringend aan een heraanleg 
toe. Ook de Boomsestraat is niet meer in topvorm. 
Het wegdek vertoont vele scheuren en barsten.
Nu de weg overgenomen wordt, kan het denken over 

een heraanleg beginnen. “Nu kunnen we zelf aan de 
slag. De regie is nu in handen van het gemeentebe-
stuur. Met een enquête bij alle Nielenaren, op papier 
en digitaal, willen we eerst bevragen wat de wensen 
en verwachtingen zijn. Beide straten zijn smal. Er is 
(te) weinig ruimte voor brede voetpaden, fietspa-
den, parkeerstroken, een beetje groen... Er zullen 
dus keuzes gemaakt moeten worden. Daarom is de 
mening van alle bewoners en gebruikers heel belang-
rijk”, zegt burgemeester Tom De Vries, bevoegd voor 
openbare werken. (Lees verder op pagina 3.) 

Heraanleg lonkt voor N148
De overdracht van de Antwerpse- en de Boomsestraat aan 
het gemeentebestuur is goed nieuws. Voor Open Vld Niel is 
een heraanleg van de Antwerpse- en Boomsestraat een pri-
oriteit in de volgende bestuursperiode.

“Door de overdracht van de Antwerpse- en Boomsestraat kunnen we nu zelf aan de slag voor een mooie heraanleg”, zegt burgemeester 
Tom De Vries, bevoegd voor openbare werken.

Draagt u onze partij en een of meerdere van de 21 kan-
didaten 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) plak-
ken? 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. 
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Kansen geven? 
Investeren in onderwijs!
Open Vld Niel gelooft rotsvast dat kinderen ‘groeien’ 
als ze kansen krijgen. Die kansen geven en grijpen, dat 
lukt het best via het onderwijs. Bij het aantreden van het 
college van burgemeester De Vries, begin 2013, merk-
ten we dat de klassen van de gemeentelijke basisschool 
overvol zaten en ook sterk verouderd waren. Wat goed 
en kwalitatief onderwijs bieden moeilijk maakt. 
Daarom werd er zes jaar geleden onmiddellijk een sub-
sidiedossier ingediend om de bouw van een nieuwe 
kleuterschool en de renovatie van de lagere school in de 
Ridder Berthoutlaan en Schuttershofstraat mogelijk te 
maken. Er werden aansluitende gronden verworven om 
de uitbreiding mogelijk te maken en een team van archi-
tecten tekende een ‘nieuwe school van de toekomst’ 
voor Niel. 
In het ontwerp is er plaats voor een gloednieuwe kleu-
terschool, een nieuwe turn- en sportzaal, nieuwe lo-
kalen voor de gemeentelijke muziekacademie en zelfs 

een crealokaal voor de kunstacademie. Ook de kinder-
opvang krijgt er een eigen stek. De bestaande klassen 
worden volledig vernieuwd en de speelplaats helemaal 
omgetoverd naar een heus kinderspeelparadijs. 
De werken hebben een totaal kostenplaatje van 7 mil-
joen euro, waarvan ongeveer 4 miljoen wordt gesub-
sidieerd. De werken starten eind september en zullen 
ongeveer 2 jaar duren. Op 1 september 2020 starten alle 
kinderen in het gemeentelijk onderwijs op deze site het 
schooljaar in een gloednieuwe school. 
In de school in de Veldstraat werden al stevige investe-
ringen gedaan, onder meer op de speelplaats, in de turn-
zaal en voor nieuwe ramen. We moeten ook hier verder 
blijven investeren. En we moeten bekijken hoe we, door 
samenwerking, ook de groeimogelijkheden voor het vrij 
onderwijs kunnen ondersteunen. Want Open Vld ge-
looft dat onze Nielse jeugd deze kansen verdient.

Het Sociaal Huis moet, voor jong en oud, informatie en antwoor-
den geven over alle welzijnsvragen. “Het integreren van het Huis 
van het Kind in het Sociaal Huis is een must voor een jonge ge-
meente als Niel”, zegt gemeenteraadslid Anne Troch.
Bij het Huis van het Kind kan men terecht voor gezins- en opvoe-
dingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg (Kind & Gezin) 
en huiswerkbegeleiding. Het Huis van het Kind is er voor iedereen, 
maar er wordt speciale aandacht gegeven aan de meest kwetsba-
ren.
“De gemeenten Hemiksem, Niel en Schelle willen een gezamenlijk 
initiatief nemen. Er zou o.a. een nieuw consultatiebureau voor de 
drie gemeenten komen”, zegt OCMW-voorzitter Walter Troch. 
Open Vld Niel hoopt dat het Huis van het Kind snel een concrete 
invulling kan krijgen

Niel krijgt Huis van het kind

Anne en Walter Troch

Architecten tekenden een ‘school van de toekomst’ voor Niel. Op 1 september 2020 moet die klaar zijn.

Open Vld 
vergeet 
senioren niet
Niel is een jonge gemeente geworden, 
maar Open Vld vergeet de Nielse se-
nioren niet. Schepen Walter Troch, 
bevoegd voor seniorenbeleid, nam de 
voorbije jaren al heel wat initiatieven. 
In samenwerking met de seniorenraad 
organiseert de gemeente, naast de se-
niorenfeesten rond kerstmis en in de 
lente, regelmatig informatiemomenten 
en filmnamiddagen.
Gevaar voor vereenzaming van bejaar-
den is een aandachtspunt. Via het seni-
orenrestaurant, bejaardenhulp en aan-
dacht voor mobiliteitsvoorzieningen 
wordt dit probleem aangepakt. Een rui-
mer aanbod, met hulp van vrijwilligers, 
moet onderzocht worden. 
Senioren moeten zo lang mogelijk in 
hun vertrouwde omgeving kunnen blij-
ven wonen. Soms lukt dat niet. Daarom 
verhuurt het OCMW 58 seniorenwo-
ningen. Deze zomer werden belangrijke 
renovatiewerken gedaan in de Volken-
bondstraat. In samenwerking met De 
Ideale Woning wordt de vervanging 
van de Parkwijk door nieuwbouw in Het 
Nielderhoff voorbereid.

Schepen Walter Troch geeft een 
voordracht voor senioren over 
recyclage. 
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We blijven investeren in veilige schoolomgevingen 
en in betere, bijkomende en veilige fietsverbindin-
gen. Open Vld Niel pleit en ijvert ook voor een veilige 
en mooie heraanleg van de Antwerpse- en Boomse-
straat. “Als we de Nielse ongevallenstatistieken aan-
dachtig bekijken, springen daar nog vier (kruis)pun-
ten uit die we in de volgende bestuursperiode willen 
aanpakken en veiliger maken. Huidig schepen voor 
mobiliteit Bart Van der Velde somt op: 
1) Kruispunt Matenstraat - Uitbreidingsstraat, 
in combinatie met de in- en uitritten van de wijk 
Bostoen. Het kruispunt zal worden heraangelegd 
met een rotonde, veilige op- en afritten voor het af-
buigend verkeer en betere en veilige fietsverbin-
dingen en -oversteken. Voor Open Vld Niel 
wordt deze heraanleg prioritair ingepland, 
eind 2019. 
2) Kruispunt Matenstraat-Pier-
straat-’s Herenbaan, op de grens met 
Rumst en Aartselaar. Om de doorstro-
ming van en naar de ‘banaan’ en de in 
de nabije toekomst doorgetrokken N171 
te verbeteren en de verkeersveiligheid er 
zowel voor fietsers, voetgangers als auto’s 
te verbeteren, moet dit kruispunt heraan-
gelegd worden door de drie gemeenten samen. 
Liefst tegelijk met het vorige kruispunt. Dan hoeft 
het verkeer op de Matenstraat maar een periode on-
derbroken te worden.
3) Kruispunt Boomsestraat-Tunnelweg. Het 
verkeer richting Boomsestraat moet ondergeschikt 

worden aan het verkeer rich-
ting Tunnelweg. De Tunnelweg 

moet vrijliggende voet- en fietspaden 
krijgen. Ook de fietsoversteken moeten veiliger. Dit 
kruispunt moet heraangelegd worden samen met de 
Boomsestraat.
4) Kruispunt Matenstraat-Eerste Meistraat, 
aan het station. Dit wordt een project op lagere ter-

mijn. Om dit kruispunt veilig te kunnen heraanleggen, 
zullen een aantal woningen verworven moeten wor-
den. Het gemeentebestuur moet de komende jaren 
werk maken van deze aankopen.
“Als we de kans krijgen om na 14 oktober verder te 
werken, zullen we deze vier kruispunten dus priori-
tair aanpakken. Om de verkeersveiligheid in Niel nog 
te verbeteren.” 

Zwarte kruispunten veiliger maken

Bij de publicatie van de laatste cijfers bleek Niel een van de meest ver-
keersveilige gemeenten in Vlaanderen te zijn. Met maar 14 ongevallen en 
1 zwaargewonde in 2016 oogt het rapport mooi. Toch wil Open Vld Niel 
ook in de volgende legislatuur stevig blijven investeren in verkeersveilig-
heid. Enkele zwarte kruispunten worden aangepakt.

Veilig oversteken
Met de resultaten van de enquête kan een 
ontwerper aan de slag. Een voorontwerp 
zal voorgelegd worden aan alle gebrui-
kers, bewoners en handelaars. Om daarna 
een definitief plan voor de heraanleg op 
te maken. Bij de overdracht kreeg het ge-
meentebestuur ook 813.000 euro, om die 
heraanleg (deels) te financieren. 
Bij het ontwerp van de heraanlegde Ant-
werpse- en Boomsestraat is, voor Open 
Vld, de aandacht voor zwakke weggebrui-
kers en de handelaars cruciaal. “Het is heel 
belangrijk dat je, te voet of met de fiets 
komend uit een zijstraat, de Antwerpse-
straat veilig kan oversteken, op weg naar 
het centrum of naar de scholen”, zegt bur-

gemeester Tom De Vries. 
Open Vld wil, samen met de Antwerpse-
straat, ook enkele zijstraten vernieuwen. 
Want ook de Albertstraat, Kerkstraat en 
het eerste deel van de Edward Claessen-
slaan zijn dringend aan een heraanleg toe.
De Antwerpsestraat en Boomsestraat 
moeten door een heraanleg een nieuw 
elan krijgen. Voor Open Vld moeten er 
daarom ook op stedenbouwkundig vlak 
mogelijkheden gecreëerd worden om de 
renovatie en vernieuwing van woningen 
in deze straten te stimuleren. Zo worden 
deze straten (opnieuw) representatief 
voor Niel.

“De verkeers-
veiligheid 

verbetert, als zwarte 
(kruis)punten 
weggewerkt 

worden”

Schepen van mobiliteit Bart Van der Velde aan het kruispunt Matenstraat - 
Uitbreidingsstraat, dat veiliger zal worden heraangelegd met een rotonde.

Aandacht voor de zwakke weggebruikers en de 
handelaars in de Antwerpsestraat is bij het ontwerp 
voor de heraanleg cruciaal voor Open Vld.
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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.
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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
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Ze zijn Jong VLD en 
ze willen wat... 
Niel is een jonge gemeente. 
Maar liefst 37% van de Nie-
lenaren zijn jongeren of 
jonge gezinnen. En 23% van 
onze buren zijn jonger dan 
18 jaar. Dat is bijna 1 op 4. 
Cijfers om trots op te zijn. 
Maar het brengt ook verant-
woordelijkheid met zich mee. 
Jong VLD Niel neemt die 
verantwoordelijkheid.

Jong Vld Niel, dat zijn onder meer 
Matti De Laet, Ellen Brits, Tiffany 
Van den Berge, Michiel Hermans, Sté-
phanie Decaux, Kim Linthout en Nicky van Lin-
den. Jongeren die hun stem (willen) laten horen in 
Niel en in de Nielse politiek. “Sommige van ons zijn 
geboren en getogen Nielenaren, anderen zijn hier 
komen wonen. Eén ding hebben we gemeen: we heb-
ben het beste voor met alle Nielse jongeren en jonge 

gezinnen”, zegt Jong Vld-voorzitter Matti 
De Laet.

Er zijn tijdens de voorbije bestuursperiode al 
grote bokkensprongen vooruit gemaakt. Er zijn 
prachtige projecten gerealiseerd: het nieuwe jeugd-
huis, de mooie nieuwe speeltuin aan de sporthal,... 
De eerste stappen voor de bouw van de nieuwe ge-
meenteschool zijn gezet. Maar Jong VLD wil meer...
Mijmer even mee... Je maakt met je gezin of je partner 
een fietstocht door Niel. Je rijdt langs de Rupeldijk 
en de Heideplaats naar het kerkplein met de mooie 
waterpartij. Na een terrasje fiets je verder richting 
Walenhoek, waar je even afstapt om een wandeling 
te maken. Na die wandeling zoek je een plekje om je 
boterhammetjes op te eten. Maar waar? Jong VLD 
wil een picknickplekje in Niel. 
Er moet in Niel ook ruimte zijn voor een speel-
bos, waar kinderen kunnen spelen, ravotten, in 
bomen klimmen en kampen bouwen. Ook een 
blotevoeten(wandel)pad staat op het verlang-
lijstje van Jong VLD. Niel heeft geen eigen zwembad. 
Maar een plekje aan de sporthal waar er op warme 
zomerdagen met en in het water gespeeld kan wor-
den, zou leuk zijn. Een speelse waterpartij kan van 
Niel een heel koele en coole plek maken! 
Naast de mooie grote speeltuin aan de sporthal, zou 
ook elke wijk en buurt een speeltuintje moeten 
hebben. Waar kinderen, dicht bij huis, kunnen spelen. 
Bestaande speeltuintjes kunnen uitgebreid worden 
met nieuwe speeltuigen en moeten goed onderhou-
den worden, met, waar nodig, een extra likje verf.

Voor Nielse tieners en jongeren moet het gemeen-
tebestuur een voltijdse jeugdwerker aanwerven. 
Die jeugdwerker moet het aanspreekpunt zijn voor 
alle Nielse jongeren. Hij of zij kan samen met de vrij-
willigers, achter de schermen, helpen bij de dagelijkse 
werking van het jeugdhuis, onder meer om het Jokot 
junior, voor -16-jarigen, verder uit te bouwen. Er is in 
Niel ook nood aan een echt cultuurhuis, waar le-
zingen, yogasessies, optredens, concerten en work-
shops gegeven kunnen worden.
Jong VLD ijvert ook voor een sterrenweide, een be-
graaf- en bezinningsplekje op het kerkhof waar ster-
renkindjes, die overlijden tijdens de zwangerschap 
voor ze 26 weken oud zijn, een laatste rustplaats krij-
gen. 
Ook voor huisdieren moet het mogelijk zijn hen een 
plekje na de dood te geven, op een dierenkerkhof. 
En net zoals je een kind niet bont en blauw slaat, uit-
hongert of verwaarloost, doe je dat ook niet met die-
ren. Daarom vraagt Jong VLD een Niels meldpunt 
dierenwelzijn. Dat kan een balie in het gemeente-
huis zijn, een optie in de Niel-app of zelfs een schepen 
bevoegd voor dierenwelzijn.
De voorbije jaren hebben we in Niel vele nieuwe bu-
ren mogen verwelkomen. Niet iedereen kennen we 
al. Daarom wil Jong VLD ook de steun aan en voor 
buurtfeesten en -barbecues uitbreiden. Zo ma-
ken we van Niel een (h)echte thuis! Jong VLD Niel wil 
het ‘gewoon doen’.

 Jong Vld Niel, van links naar rechts: Tiffany Van den Berge, Stéphanie Decaux, 
Kim Linthout, Michiel Hermans, Matti De Laet en Ellen Brits. 

Matti De Laet

Het verlanglijstje 
van Jong VLD: 

een speelbos, een 
jeugdwerker,... 



Begraafplaats krijgt 
rouwkapel en sterrenweide
Afscheid nemen van een dierbare is niet makkelijk. 
Een serene, mooie en rustige plek om te rouwen of 
eventjes stil te staan is essentieel. 
Steeds meer mensen geven de voorkeur aan crema-
tie. Daarom pleit Open Vld Niel om de mogelijke vor-
men van asbezorgingen uit te breiden. “Vandaag is het 
columbarium opgetrokken uit gewone baksteen. We 
moeten de ambitie hebben om dit anders en beter te 
doen”, meent Ellen Brits. 
Een begraafplaats is een belangrijke, symbolische 
plaats in de gemeente. Het is een plaats om te herden-
ken, maar ook om te bezinnen. We moeten zorgen dat 
ons Nielse kerkhof aan beide noden tegemoet komt. 
Van het dodenhuisje kan een echte en overdekte 
rouwkapel gemaakt worden. Waar mensen, ook bij 

regen of koude, kunnen samenkomen en afscheid 
nemen. Het kerkhof moet ook vergroenen. Want een 
groene omgeving straalt rust uit. 
Jong Vld pleit ook voor een sterrenweide op het 
kerkhof. Waar kindjes begraven kunnen worden die 
tijdens de zwangerschap overlijden. Ouders krijgen 
geen overlijdensakte wanneer een kindje sterft voor 
26 weken zwangerschap. Het kindje kan en mag dan 
alleen begraven worden als er een sterrenweide is. 
Het Nielse kerkhof heeft nog geen sterrenweide. Daar 
wil Jong Vld verandering in brengen.
Ook huisdieren maken deel uit van het gezin. Wie dat 
wil, moet ook zijn huisdier een laatste rustplaats kun-
nen geven op het kerkhof. 

De wekelijkse markt heeft zeker nog toekomst, meent Open Vld. “Een 
bezoekje aan de markt op dinsdagvoormiddag, kan veel meer zijn dan 
snel even boodschappen doen. Een mooi voorbeeld is het maandelijk-
se mobiele containerpark op de markt. Er komen dan opvallend meer 
mensen naar de markt”, weet Sofie Huygelen, als dochter van markt-
kramers van alle markten thuis.
Een bloemetje of een drankje voor Moederdag, een fietsgraveerses-
sie, een thema- of seizoensmarkt,... Kleine extraatjes kunnen, week na 
week, meer bezoekers naar de markt brengen. Een paar avondmarkten 
per jaar, brengen ook werkende en jongere mensen naar de markt. 
Als de kiezer het toelaat, wil Open Vld in de volgende bestuursperiode 
erg graag de schepen voor lokale economie leveren. 

De markt heeft toekomst

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

Ellen Brits op het Nielse kerkhof, dat een echte rouwkapel en een sterrenweide krijgt.
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Investeren in 
onderdak 
verenigingen
De voorbije jaren heeft de gemeente 
flink geïnvesteerd in de huisvesting 
van verschillende Nielse verenigingen. 
Het nieuwe jeugdhuis aan de sport-
hal, het lokaal voor de petanqueclub 
in de Legastraat en de sportzaal voor 
tafeltennisclub TTC Rupel achter de 
Sint-Hubertusschool zijn enkele mooie 
voorbeelden.
“Als oud-groepsleider van de scouts 
en penningmeester van jeugdhuis Jo-
kot, weet ik maar al te goed dat het 
voorzien in en onderhouden van lo-
kalen zwaar weegt op het budget van 
een vereniging” zegt Steven Mattheus. 
“We vinden het bovendien belangrijk 
dat verenigingen kunnen investeren 
in de modernisering, brandveiligheid 
en energiezuinigheid van hun lokalen. 
Daarom willen wij de Nielse verenigin-
gen ook in de toekomst blijven onder-
steunen om een geschikt onderkomen, 
aangepast aan de specifieke behoeften 
van hun vereniging, te kunnen betrek-
ken. Een goede accommodatie zorgt 
immers voor meer en tevreden leden.” 

Steven Mattheus aan de 
scoutslokalen.

 Sofie Huygelen
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Onze realisaties
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gevingen


