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Walter Troch aan de vijf huurappartementen van De Ideale Woning, aan de Matenstraat vlakbij het station. Begin 2013 gingen er drie krotwoningen
onder de sloophamer.

Aangenaam wonen in Niel
Vergeleken met 2005 is het totaal bebouwde oppervlak in
Niel gedaald met 1,3 procent. De beste Vlaamse score. Het
woongebied verdichtte. Verloederde panden worden opgekocht en gerenoveerd of gesloopt voor nieuwbouw.

De totaal bebouwde oppervlakte daalde, sinds 2005,
in Niel met 1,3%. In Vlaanderen werd een stijging met
meer dan 11% genoteerd. Een recente studie van Natuurpunt bevestigt de cijfers. Tussen 2005 en 2015
verdween in Niel elke dag gemiddeld zeven vierkante
meter beton. Om plaats te maken voor groen. Van

alle Vlaamse gemeenten scoort Niel hier het best.
Er werd de voorbije jaren nog nieuw gebouwd in Niel,
vooral op gronden van vroegere en intussen verdwenen steenbakkerijen. Die gronden zijn nooit groen of
open ruimte geweest.
De bevolkingsdichtheid nam de voorbije tien jaar

Blauwe taxi naar stembureau
Raakt u zondag niet of moeilijk zelf aan het stembureau? Dan
helpen we u graag! We halen u met een ‘blauwe taxi’ graag thuis
op, om u naar het stembureau en nadien weer terug thuis te
brengen. Maakt u graag gebruik van onze ‘blauwe taxi’ naar het
stembureau? Laat dan even een telefoontje aan burgemeester Tom De Vries (0497/48.88.83), schepen Bart Van der Velde
(0497/51.50.81) of Steven Mattheus (0475/95.87.54). Uw stem
uitbrengen kan zondag, 14 oktober, vanaf 8 uur en tot 15 uur.

in Niel toe van 55 tot 64 inwoners per hectare. Het
woongebied verdichtte. Toch bleef bijna 42% van de
totale oppervlakte van Niel natuur en open ruimte.
“Een aangename leefomgeving en kwaliteitsvolle
woningen blijven onze zorg”, benadrukt schepen
voor woonbeleid Walter Troch. Niel heeft een oud
woningbestand, dat niet altijd nog aan de huidige
woonnormen beantwoordt. Door het doelgericht invoeren van heffingen wordt leegstand en verkrotting
tegengegaan. De gemeente koopt ook bouwvallige
en verloederde panden op.
(Lees verder op pagina 2)
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Wonen in Niel
(vervolg van p. 1)
Om te renoveren of te slopen en door
nieuwbouw te vervangen.
“Voor sommige inwoners blijft het echter moeilijk een betaalbare huurwoning
te vinden. Door de strengere normen
stijgen de huurprijzen, terwijl het aanbod aan sociale huurwoningen, zeker
voor alleenstaanden, beperkt is.
Niel is aangesloten bij De Ideale Woning, die in 27 gemeenten actief is. “En
waar we weinig of niet op het beleid
kunnen wegen. Zo werd vorig jaar, zonder inspraak van de gemeente, beslist
dat 35 oude woningen niet langer zullen verhuurd worden. Deze beslissing
brengt de gemeentelijke taakstelling
voor het bindend sociaal objectief, opgelegd voor Vlaams N-VA-minister Liesbeth Homans, ernstig in het gedrang.
Tegen 2025 moeten er in Niel geen 64
maar niet minder dan 125 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd worden.
De gemeente doet wat ze kan, maar laat
het duidelijk zijn dat de realisaties buiten onze lokale bevoegdheid liggen”,
benadrukt Walter Troch nog.

Schepen voor woonbeleid en lijstduwer Walter Troch.

Het station van Niel moet een mobi-punt worden, waar overstappen van de trein op de (deel)
fiets of de (deel)auto nog makkelijker wordt. Er komt een grote nieuwe fiets- en autoparking.

Bouwen aan combimobiliteit
met deelsystemen
In de strijd tegen de files moeten we samen werk maken van de modal shift. “We moeten de burger verleiden met kwalitatieve alternatieven. Om de auto vaker
aan de kant te laten. Daarom moet er de komende jaren sterk geïnvesteerd worden in openbaar vervoer
en mobiliteitsinfrastructuur zoals wegen, stations,
(fiets)parkings en fietsostrades. Daarnaast moet er,
vooral door het lokale beleidsniveau, een systeem
van combimobiliteit uitgerold worden. Dit om efficiënt en eenvoudig verschillende vervoersmiddelen
te kunnen combineren. Om zo een deel, meestal het
laatste stukje van je traject, af te leggen”, zegt schepen voor mobiliteit Bart Van der Velde.
Daarom moeten er mobipunten uitgebouwd worden. Dat zijn knooppunten, waar de verschillende
vervoersmodi samen komen. “We denken dan in de
eerste plaats aan het station van Niel, waar trein en
bus makkelijk gecombineerd kunnen worden met de
fiets of de auto. Om deze combinatie zo flexibel mo-

gelijk aan te bieden, moeten we de komende jaren ook
werk maken van eigen deelsystemen. Om zo de mobipunten te kunnen verbinden met andere strategisch
gelegen plaatsen in de gemeente, zoals bijvoorbeeld
het gemeentehuis, het researchpark Waterfront of
een grote bushalte. We hopen een fietsdeelsysteem
te kunnen opzetten, samen met de buurgemeenten,
in de Rupelstreek, naar het voorbeeld van de Velokes
in Antwerpen.”
Dit wordt aangevuld met een systeem van elektrische
deelwagens, die flexibel door de burgers ontleend
kunnen worden. “Ook in de Nielse wijken moeten we
het autodelen promoten, om zo de parkeerdruk te
verminderen. Door het toekennen van subsidies, het
voorzien van laadinfrastructuur en gereserveerde
parkeerplaatsen kan de gemeente groepen van burgers en buren stimuleren om elektrische wagens te
delen”, besluit Van der Velde.

Iedereen hoort erbij
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We leven in een diverse samenleving. De wereld is kleiner geworden. De wereld is ook tot bij ons gekomen.
Een belangrijk percentage van onze inwoners is van buitenlandse herkomst, 16% in 2016. Open Vld wil dat alle
inwoners zich thuis voelen in Niel. Dat vraagt inspanningen van iedereen. Een goede kennis van het Nederlands
is belangrijk. Maar nieuwkomers moeten zich in onze
gemeenschap opgenomen voelen. Deelnemen aan het
verenigingsleven helpt dan ongetwijfeld.
Evelyn Ibie, op de 20ste plaats op de Open Vld-lijst, gaf
het goede voorbeeld. Afkomstig uit Nigeria bleef Evelyn
niet bij de pakken zitten. Ze leerde Nederlands, ging met
succes studeren en vond werk. Evelyn en haar gezin integreerde zich volledig in Niel en wil zich inzetten voor
onze diverse samenleving.

Evelyn Ibie (20ste plaats) en burgemeester Tom De
Vries.

De kerk van Hellegat moet voor Open Vld een herbestemming krijgen.
Vooral Nielse culturele verenigingen toonden, bij de bevraging interesse
voor het gebouw. Er is een multifunctionele mix van cultuur, zachte horeca
en maatschappelijke functies zoals bijvoorbeeld kinderopvang in de kerk
mogelijk. Er wacht de kerk een levendige toekomst.

Mooie toekomst voor kerk Hellegat
Het in 1907 in neogotische stijl opgetrokken kerkgebouw is nog in prima staat. De kerktoren is een
echte landmark voor de wijk Hellegat. Het afbreken
of jaren laten leegstaan van de kerk is geen optie.
Het gemeentebestuur startte al vorig jaar een herbestemmingstraject voor de Sint-Jozefkerk op. Het
studiebureau Trace, met aanzienlijke expertise in het
herbestemmen van kerken, werd aangeduid om de
mogelijkheden te onderzoeken.
Intussen werden ook de Nielse verenigingen bevraagd. Vooral de muzikale culturele verenigingen
toonden interesse. Maar ook De Cirkel - de dagwerking voor personen met een beperking van
Pegode - die vandaag nog huist naast
de kerk, ziet wel toekomst in de kerk.
Het studiebureau toonde intus“Een multisen al aan dat een herbestemfunctioneel
ming met haalbare budgetten
perfect mogelijk is.
gebruikte
In de zijbeuken van de kerk kunherbestemde kerk
nen lokalen gemaakt worden
is een meerwaarde Schepen Bart Van der Velde bij de kerk van Hellegat, die een herbestemming krijgt als
voor de werking van De Cirkel
voor Niel”
cultuurhuis. Ook voor De Cirkel, een zachte horecazaak en misschien zelfs kinderopen de culturele verenigingen. Het
vang is er ruimte in de kerk.
schip van de herbestemde kerk kan
nauw overleg met de buurt. “Want er moet en er zal
heel graag als een sociale economie-proeen muziek- en concertruimte worrekening gehouden worden met de impact op de
ject, naar het voorbeeld van het ‘t Steencaycden, voor een beperkt publiek van een 150leefbaarheid van de buurt. Ik denk dan bijvoorbeeld
ken in Boom. Waarom niet met een mooi en gezellig
tal mensen. Waar bijvoorbeeld ook toneel gespeeld
aan de parkeerdruk in de omliggende straten”, beterras aan de kerk? Open Vld is er van overtuigd dat
kan worden. Bijkomend wordt nog onderzocht of
sluit schepen Bart Van der Velde. Maar één ding is
een multifunctioneel gebruikte herbestemde Sintook een kinderopvang in de kerk mogelijk is.
zeker: er wacht de kerk van Hellegat een mooie en
Jozefkerk een absolute meerwaarde voor Niel kan
Als kers op de taart, en als toeristische troef langs de
levendige nieuwe toekomst.
zijn.
vlakbij gelegen Rupeldijk, zou ook een zachte horecaUiteraard zal de kerk die nieuwe functies krijgen in
zaak onderdak kunnen vinden in de kerk. Als het kan,

Niel helemaal BIN

Open Vld Niel wil graag dat alle Nielse straten tot een
BIN behoren.

In een buurtinformatienetwerk (BIN)
werken buurtbewoners, politie en het
gemeentebestuur samen. Een BIN heeft
als doel iedereen in de buurt alert te maken voor verdachte zaken. Zo zorgt een
BIN voor een betere sociale controle, in
straten en op pleinen. Verdachte wagens,
personen of bewegingen worden sneller
gemeld aan de politie en via het noodnummer 112. In een BIN draagt iedereen bij tot
een aangenamere en veiligere buurt.
Een goed werkend buurtinformatienetwerk draagt duidelijk bij tot de objectieve
en subjectieve veiligheid. “Sinds de opstart van het eerste Nielse BIN, in de wijk
De Bosschen, zijn er daar veel minder in-

braken of pogingen tot inbraak. Een BIN
zorgt voor meer alertheid en lijkt ook de
criminelen af te schrikken”, weet burgemeester Tom De Vries.
Deze bestuursperiode werden er vier
BIN’s opgestart in Niel: BIN De Bosschen
in 2013, een BIN-Z (voor zelfstandigen) in
2015 en de BIN’s Den Biezerd en De Maten
(2018). Open Vld wil graag in alle Nielse
straten een BIN hebben. “De buurt van
de sporthal, het centrum en de buurt tussen de Legastraat en de grens met Boom
hebben nog geen BIN. Daar willen we in de
volgende legislatuur graag verandering in
brengen.”
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Open Vld-kandidaten voor
de provincieraad Antwerpen
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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Daar gaat
het in deze
verkiezingen om,
ook bij de
provincieraadsverkiezingen:
gewoon doen.

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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Voortbestaan
visvijvergebied gegarandeerd
Het natuurgebied
Walenhoek en het Nielse
visvijvergebied zijn groene
parels aan de Rupel. Het
vrijwaren van dit prachtige
gebied kende een bewogen
geschiedenis, waarin de
Nielse liberalen en in het
bijzonder schepen Walter
Troch een belangrijke rol
speelden. Eind 2014 kocht
het gemeentebestuur het
visvijvergebied.

“Pegode kan
uitbreiden en het
visvijvergebied is
gevrijwaard”

Het vijvergebied is een stille getuige van
het Nielse steenbakkersverleden. Aan
beide zijden van de Boomsestraat werd
de klei weggegraven. De diepe uitgravingen
liepen vol water en de vijvers werden door visclubs
in gebruik genomen. De oudste club, de Koninklijk
Verenigde Lijnvissers (KVL), werd in 1921 gesticht.

Schepen ‘van visserij’ en lijstduwer Walter
Troch is blij dat, na 40 jaar ijveren, het voortbestaan van het Nielse visvijvergebied
gegarandeerd is.

6

LOKALE BURGERKRANT

Samen met Kempisch Landschap en Ovam wordt een plan uitgewerkt voor
de sanering en herwaardering van het visvijvergebied. Onder meer de waterhuishouding, wegenis en parkings worden vernieuwd.

Bij de teloorgang van de steenbakkerijen, in de jaren ‘70 van de
vorige eeuw, kwam het gebied in
het vizier van afvalbaronnen, die het
wilden volstorten. Het protest van de Nielenaren vond gehoor bij toenmalig staatssecretaris
Karel Poma, waar de toen 23-jarige Walter Troch kabinetsmedewerker was.
Een belangrijk deel van het vijvergebied werd eigendom van Waters en Bossen. Ook de gemeente kon in
1978 een deel van het gebied aankopen. In 1983 werd
Walter Troch voor het eerst schepen. Hij sloot een
beheersovereenkomst af met de Belgische Natuurreservaten, wat later Natuurpunt werd. De oude
paardenstal werd ingericht als bezoekerscentrum.
De natuur was gered. Maar de slinger sloeg door. Nu
kwamen de vissers in het vizier van de ‘groene jongens’. De afbakening van het VEN-gebied zou het einde betekenen voor de vier Nielse visclubs. De VENdreiging kon, dankzij 3.500 bezwaarschriften uit Niel,
worden afgewend. Na brandstichting in het clubhuis
van Eskimo dook een stedenbouwkundig probleem
op. Weer kwam Walter Troch met een oplossing. Hij
liet een BPA Visvijvers opmaken.
In 2013 dook een nieuw probleem op. Wienerberger, de laatste actieve steenbakkerij in Niel, sloot de
deuren en stond te koop. De steenbakkerij gaf de
gemeente wel een voorkooprecht voor de aankoop
van de visvijvers. Maar de gemeente moest er een
aantal restgronden, aan de Landbouwstraat en de
Boomsestraat, bijnemen. De koop werd eind 2014
gesloten. Samen met Kempisch Landschap en afvalstoffenmaatschappij Ovam wordt nu een plan uit-

gewerkt voor de sanering en herinrichting van het
visvijvergebied.
In de bodem werd immers hier en daar industrieel afval gevonden. Dat moet verwijderd worden. Op sommige plaatsen werd de oeverbeveiliging met asbesthoudende materialen uitgevoerd. Ook deze moet
vervangen worden. De waterhuishouding wordt
herbekeken. Ook de vernieuwing van de wegenis en
de parkings is gepland. Walter Troch, die de eretitel
‘schepen van visserij’ kreeg, is blij dat het voortbestaan van het unieke visvijvergebied gegarandeerd
is. Ook de belangrijke sociale functie die de visclubs
vervullen, moet behouden blijven.
Bij de aankoop van de vijvers werd de gemeente ook
eigenaar van een perceel grond in de Boomsestraat,
gelegen naast het woonhuis voor mensen met een
beperking van Pegode. Het gemeentebestuur gaf
de grond voor een symbolische euro in erfpacht aan
Pegode. Walter Troch was, als OCMW-voorzitter en
schepen voor welzijn en woonbeleid, de grote pleitbezorger voor dit initiatief. Pegode zal er binnenkort
twintig woongelegenheden voor personen met een
beperking bouwen. Die woningen zullen door het sociaal verhuurkantoor Optrek verhuurd worden. Een
24 uur-permanentie zal aan het nieuwe wooncomplex bijstand bieden. Zo blijven de kosten voor de
hulpbehoevende bewoners beperkt. Pegode is het
gemeentebestuur dankbaar. Het is immers bijzonder
moeilijk om aangepaste, betaalbare huisvesting te
vinden voor mensen met een beperking.

Samenwerken
is een win-win

“Het Nielderhoff moet een echt groen ‘binnenhof’ worden, waarrond gebouwd wordt”, weet schepen Walter Troch.

Nielderhoff combineert
groen, bib en wonen
Vele Nielenaren stellen vast dat het, na de inspraakronde van vorig jaar, opvallend stil is geworden rond
het Nielderhoff. Ze zijn benieuwd naar de plannen en
vragen zich af wanneer de eerste spadesteek er zal
komen.
Het ontwerpteam (Blauwdruk en Oriëntes), dat na
een open oproep van de Vlaamse Bouwmeester werd
aangesteld, is aan de slag gegaan. Een eerste voorontwerp werd uitgewerkt. Het ontwerpteam stelt voor
in verschillende fases te bouwen. De nieuwe bibliotheek met de 30 seniorenflats van De Ideale Woning
zouden dan in een eerste fase gebouwd kunnen worden.
In het voorontwerp van wat het Nielderhoff worden
moet, is veel aandacht besteed aan groene ruimte in

het gebied. Het Nielderhoff moet een echt ‘binnenhof’ worden, waarrond er gebouwd wordt.
Kenmerkend voor de invulling van het Nielderhoff,
een dossier dat al 17 jaar geleden, in 2001, door schepen Walter Troch (Open Vld) werd opgestart, is het
steeds weer opdoemen van nieuwe hindernissen. Zo
werden voor de vestiging van de Carrefour-supermarkt, terecht, de nodige garanties gevraagd en ook
toegezegd. Een procedure bij de Raad van State, door
een andere betrokkene, is een nieuw obstakel waardoor de realisatie van een volgende fase vertraagd
kan worden.
De kiss-and-ridezone voor de Sint-Hubertusschool,
die er vorig jaar kwam na de doorsteek naar de Kerkstraat, blijft uiteraard behouden.

Stemmen voor Aline Jacobs kan
twee keer, voor Niel (9de plaats)
en voor de provincie (4de plaats).

We maken Niel
single-vriendelijk
Tegen 2028 zal een op drie huishoudens maar een persoon tellen. En
toch wordt deze steeds groter wordende groep mensen vaak benadeeld en over het hoofd gezien.
Een alleenstaande zonder kinderen is in België de zwaarst belaste
persoon ter wereld! De groep singles is ook heel divers: het gaat om
alleenwonende jongeren, gescheiden veertigers en senioren wiens
partner overleden is. De uitdagingen zijn vaak gelijkaardig, maar elke
groep verdient (eigen) aandacht.
Het lokale bestuur, de gemeente, kan iets doen. We kunnen een ‘singlesreflex’ invoeren in het beleid: de maatregelen die we nemen altijd
aftoetsen aan de gevolgen voor mensen die alleen wonen. Zo is inzetten op betaalbare koopwoningen belangrijk. Want een eigen stekje
kopen is voor alleenstaanden bijna onbetaalbaar geworden.

“Samenwerken werkt”, weet Aline Jacobs. “Vele dingen gaan beter en sneller als je samenwerkt. De provincie en
de gemeente kunnen perfect voor een
aantal dossiers en projecten de handen
in elkaar slaan. Denk bijvoorbeeld aan
het doortrekken van de fietsostrades.
Hoe uitgebreider het aanbod, hoe meer
mensen de wagen zullen laten staan en
de fiets zullen nemen. Dat is niet alleen
goed voor het klimaat maar ook voor de
gezondheid.”
Samen met de provincie kunnen we ook
werk maken van een uitgebreider cultuuraanbod. Voor (jong)volwassenen
is er al een ruim aanbod. Er moet de komende jaren zeker ook ingezet worden
op een leuk cultuuraanbod voor (jonge)
kinderen.
Aline pleit ook voor meer samenwerking
tussen de industrie en de gemeentebesturen. De provincie kan ook een rol
spelen in de ondersteuning van lokale
handelaars. “Een goede samenwerking
tussen de provincie en de gemeente is
een win-win. Laten we die kansen grijpen”, besluit Aline.

Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

Ellen Brits, nummer 2 op de Open Vld-lijst,
wil dat het gemeentebestuur een ‘singlereflex’ invoert.
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Onze realisaties
Hondenweide

Renovatie
Paardenstal
Niel
Plage
Q Party

Wonen
in het groen
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