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Gewezen schepen en OCMW-voorzitter Walter Troch en huidig schepen Anne Troch bij de put naast het gemeentehuis, waar het Sociaal
Huis gebouwd wordt.

Bouw sociaal huis gestart

In februari is, naast het gemeentehuis, gestart met de
bouw van het Sociaal Huis. Het Sociaal Huis brengt alle
maatschappelijke en sociale dienstverlening samen onder
één dak en opent in de lente van 2020.
In het nieuwe Sociaal Huis zullen alle welzijnsdiensten
worden samengebracht. Wat de toegankelijkheid
van de dienstverlening zal verbeteren. “Vandaag zijn
die verschillende diensten in Niel nog verspreid over
het OCMW-gebouw aan de Boomsestraat en het
gemeentehuis. Vanaf volgend jaar kan iedere Niele-

naar met vragen over onder meer maatschappelijke
en sociale dienstverlening, pensioen en thuiszorg,
terecht op een centrale plaats”, blikt schepen Anne
Troch vooruit.
Het nieuwe gebouw krijgt verschillende gespreksruimtes, waar ook externe diensten als Vlotter en
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wijk-werken spreekuur kunnen houden. Ook het beperken van het energieverbruik was een belangrijk
aandachtspunt voor de ontwerper van het gebouw.
Er wordt ook veel aandacht besteed aan alle aspecten van toegankelijkheid. Het Sociaal Huis krijgt
ruime openingsuren. Het ruime aanbod aan dienstverlening zal bovendien ook digitaal via de website
beschikbaar zijn. Uiteraard zal het gebouw ook gemakkelijk toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking, rolstoelgebruikers of (groot)ouders
met een kinderwagen. Het nieuwe Sociaal Huis in Niel
zal een hele verbetering zijn.
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Tom De Vries
voorzitter politieraad
Na het vertrek van korpschef Gwen
Merckx in mei 2018 naar de politiezone
Sint-Niklaas, had onze politiezone Rupel
(die Niel, Schelle, Hemiksem, Rumst en
Boom omvat) geen korpschef meer. Eind
januari legde Peter Muyshondt de eed af
als nieuwe korpschef van de lokale politiezone Rupel.
Peter Muyshondt is criminoloog van opleiding. Hij verdiende zijn sporen onder
meer bij de speciale eenheden en de bewakings- en opsporingsbrigade (BOB).
Na de politiehervorming versterkte hij in Voor Open Vld Niel zetelen Aline Jacobs, burge2002 de lokale politie van Antwerpen. In meester en voorzitter Tom De Vries en Jan Van
2012 verhuisde hij naar de lokale politie De Velde in de politieraad van de zone Rupel.
Voorkempen. Om vandaag, 7 jaar later,
burgemeester. En ik heb een goede band met
korpschef te worden van de politiezone Rupel.
alle collega-burgemeesters. Als voorzitter, wat
Onze Nielse burgemeester Tom De Vries (Open
ik zes jaar blijf, ben ik nu nauw betrokken bij de
Vld) werd door zijn collega-burgemeesters aanwerking van de politiezone. In het belang van de
geduid als nieuwe voorzitter van de politie
hele Rupelstreek. Maar ook Niel zal er wel bij varaad, ondanks het feit dat Niel, op Schelle na,
ren”, aldus De Vries.
de kleinste Rupelgemeente is. “Ik ben voltijds

2280 euro voor de cirkel
Het zesde’ Feest van burgemeester
Tom De Vries’ op zaterdag 1 september was een succes. De opbrengst, een
cheque van 2280 euro, werd tijdens de
nieuwjaarsreceptie van Open Vld Niel
overhandigd aan De Cirkel, het dag- en
activiteitencentrum van de vzw Pegode
in Hellegat voor mensen met een ondersteuningsvraag.
Met dat bedrag zal De Cirkel schildersezels en ander schildersmateriaal kopen
voor toekomstige kunstprojecten.

Burgemeester Tom De Vries en Frank
Collier, van het Open Vld-eventcomité,
overhandigden de cheque voor De Cirkel.

Voetpaden worden vernieuwd
In heel wat Nielse straten werden de voorbije
maanden de voetpaden vernieuwd. “Uit onze
huisbezoeken van de voorbije maanden leerden we dat de Nielenaar waardeert wat we de

Onder meer in de Ridder Berthoutlaan
werden de voetpaden recent
heraangelegd.
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voorbije bestuursperiode al hebben gedaan in
Niel. Maar een belangrijk werkpunt werd steeds
herhaald: de voetpaden. Voor kinderwagens
en rolstoelgebruikers kon en moest het beter.
Daarom werden vorig jaar en dit jaar al heel
wat voetpaden vernieuwd”, zegt burgemeester
Tom De Vries, bevoegd voor openbare werken.
Vooral in straten die niet op de planning staan
voor een volledige heraanleg, werden voetpaden vernieuwd. Zo kregen de Ridder Berthoutlaan, Edward Claessenslaan, de Rooseveltstraat, Oudstrijdersstraat, Weerstandsstraat,
Uitbreidingsstraat en het Rode Kruisplein nieuwe voetpaden, nieuwe bomen en led-straatverlichting.
“Ook de komende jaren blijven we stevig investeren in het vernieuwen van slechte voetpaden”, besluit burgemeester De Vries nog.

Weten wat er leeft in Niel is belangrijk om de juiste
beleidskeuzes te kunnen maken. Een online vragenlijst
gaf (in)zicht in wat de Nielenaar belangrijk vindt. Ellen
Brits: “Die inzichten nemen we mee bij de opmaak van het
meerjarenplan.”

Juiste (beleids)keuzes maken
Schepen Ellen Brits

De omgevingsanalyse van Niel
bestaat uit een interne en externe
bevraging. “Zoals het woord het
zegt, brengt het de omgeving in
kaart. De interne bevraging kijkt naar de organisatie
van het gemeentebestuur. Wat gaat er, volgens de
medewerkers, goed? En wat kan er beter? Bij de externe bevraging gaven de burgers input. Zij kregen
vragen over verschillende beleidsthema’s als openbaar groen, mobiliteit, communicatie, vrije tijd, cultuur, sport, onderwijs...”, zegt schepen Ellen Brits,
bevoegd voor communicatie en participatie.
De omgevingsanalyse geeft zo een goed beeld
van de noden en behoeften in Niel. “Die inzichten nemen we mee bij het opstellen
van het meerjarenplan voor de (nieuDe bevraging en
we) bestuursperiode, tot eind 2024.”
omgevingsanalyse
De algemene conclusie? Het is aanis de leidraad voor
genaam wonen en leven in Niel. Toch
de nieuwe
De Nielenaar is best tevreden over het onderhoud van de gemeentelijke infraspringen enkele opvallende resultastructuur, de gemeentewegen en het openbaar groen. Dat leerden we uit de
ten in het oog. De meerderheid van
bestuursperiode
bevraging en omgevingsanalyse.
de respondenten is tevreden over het
groene karakter van Niel en over het onaan de slag. De omgevingsanalyse vormt de leidraad
maken, worden geapprecieerd. We
derhoud van de gemeentelijke infrastrucvoor deze bestuursperiode. En uiteraard stopt het
blijven daarop inzetten. Want op vlak
tuur. Het gaat dan om het onderhoud van de gehier niet. De inwoners zullen meer dan een keer hun
van verkeersveiligheid zijn er nog verbeterpunten.
meentewegen en het openbaar groen, maar ook over
stem kunnen laten horen. Want we willen de NieZo blijken de Antwerpsestraat en Boomsestraat voor
de voet- en fietspaden.
lenaar nog meer en beter betrekken bij het beleid.
velen een doorn in het oog. Bij de heraanleg van die
80 procent is tevreden over de verkeersveiligheid
Want alleen zo maken we Niel samen nog beter en
straten zeker iets om rekening met te houden.”
in de schoolomgevingen. “De inspanningen van de
mooier”, besluit Ellen Brits.
“We gaan nu met de resultaten van deze bevraging
voorbije jaren om de schoolomgevingen veiliger te

Plein voor Poortelei

Het woonproject Poortelei en het bijhorende
(parkeer)plein zullen een grote meerwaarde
zijn voor de buurt.

Een kleinschalig woonproject, een ontmoetingsplein, extra parkeerplaatsen voor de
buurt, het voetbalveld en hondenclub De Zwarte Rakker. Dit alles creëert binnenkort een grote meerwaarde voor de buurt aan de Poortelei.
In 2014 keurde het gemeentebestuur het RUP
Poortelei goed. De kerkfabriek van Willebroek
bood gronden aan de Poortelei toen te koop
aan. De gemeente kocht die gronden via Igean.
Met de opbrengst van het woonproject langs
de Matenstraat wordt open ruimte achteraan
in de Poortelei gekocht. Zo blijft die in handen
van de gemeente.
Bij het ontwerp was er oog voor het architectu-

rale concept van duurzame en hoogwaardige
woonentiteiten. Bij de appartementen komt
een plein, dat dienst zal doen als ontmoetingsplaats voor de buurt. Op het parkeerplein kunnen zowel buren, bewoners, bezoekers van de
hondenclub en sporters parkeren.
De Poortelei moet een rustige fietsstraat
worden, met zo weinig mogelijk verkeer. Het
achterste deel van de Poortelei blijft zo een
oase van rust, open ruimte (links) en recreatie (rechts). Aan de straatzijde zal een fietspad
doorgetrokken worden van de Poortelei richting Eerste Meistraat en het station.
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Welkom in het land
van de doener!
Op 21 januari vond de
nationale nieuwjaarsreceptie
van Open Vld plaats in het
nieuwe Brusselse museum
Kanal – Centre Pompidou.
Het werd een groot succes
met een recordaantal van
2.700 aanwezige militanten.
Partijvoorzitter Gwendolyn
Rutten zette in haar
toespraak meteen de toon
voor het nieuwe jaar:

“Wij zijn boordevol ambitie voor ons land. Wij willen
het stap voor stap beter maken. Samen met alle doeners die vroeg op staan en laat gaan slapen, die mekaar helpen, die de problemen oplossen, met de handen uit de mouwen en de voeten op grond.” Rutten
schoof drie thema’s naar voor waar meer dan ooit
liberale ambitie nodig is: de economie, het klimaat en
migratie.

werken
laten lonen.
“Wie werkt, moet daar nog meer voor beloond worden. Of je nu voor een baas werkt, of zelfstandig bent.
Of je nu net begint, of promotie maakt. En wanneer je
een heel leven lang hard gewerkt hebt, dan verdien je
een goed pensioen. De voorbije jaren verlaagden we
de belastingen, maar we zijn er nog niet. Ze moeten
nog verder naar omlaag. En er moeten ook nog meer
mensen aan de slag”, zei Rutten. De voorbije jaren werden er meer dan 250.000 jobs gecreëerd. Nu moeten
we deze jobs invullen. “Door kansen te geven, met een
goede begeleiding, met herscholing. En met als stok
achter de deur de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Want hoe meer mensen werken,
hoe meer we solidair kunnen zijn met wie het moeilijk
heeft.”

leven in een
gezond land.
“We willen ook goed kunnen leven, op een gezonde
planeet. We investeren al jaren in de oplossingen van
morgen: we werken aan hernieuwbare energie, we
leggen zonnepanelen, bouwen windmolens op land
en op zee, we investeren in energiezuinige woningen
en gebouwen”, klonk het. Maar we moeten volgens
de voorzitter nog ambitieuzer durven zijn. “Op een
manier zodat iedereen kan meedoen. Ook wie geen
dikke spaarboek heeft. Wie denkt dat we dit probleem
oplossen met regelneverij, betutteling, onteigening of
meer belastingen vergist zich. Het klimaat heeft het lef
van de jonge klimaatspijbelaars nodig. Maar vooral ook
een business model waarbij we burgers en bedrijven
verleiden om te investeren in duurzame oplossingen
die goed zijn voor het klimaat én hun portefeuille!”

Wie werkt, moet daar nog
meer voor beloond worden.
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streng en
rechtvaardig
migratiebeleid.
Veel Belgen maken zich grote zorgen over migratie,
het derde thema van de nieuwjaarstoespraak. “We
kunnen niet de hele wereld opvangen. We hebben
grenzen nodig”, zei Rutten. “Europa moet haar buitengrenzen beter bewaken. Meer investeren in vrede
en in de opbouw van haar buurlanden. Één Europese
unie betekent voor ons ook één asielbeleid, met
duidelijke regels voor iedereen. En wie die spelregels
volgt kan op ons rekenen. Wie misbruik maakt van
ons systeem pakken we keihard aan. We zijn streng,
maar rechtvaardig. We stellen orde op zaken op asiel
en migratie, dankzij Maggie De Block.”
Rutten besloot haar speech met een warme oproep
aan alle doeners die ons land rijk is: “Onze samenleving is te belangrijk om ze aan extremisten te laten.
Het klimaat is te belangrijk om aan mensen met het
vingertje te laten. En de economie is te belangrijk om
ze aan de socialisten te laten. Laten we de lat dus hoger leggen! Doe mee! Samen maken we ons land stap
voor stap beter!”
LOKALE BURGERKRANT

5

Niel in beeld

1.

2.

3.

4.

1. Op donderdag 3 januari legden de nieuw verkozen gemeenteraadsleden de eed
af. Open Vld vormt met 10 raadsleden de grootste fractie in de nieuwe Nielse gemeenteraad.
2. In het nieuwe bijzonder comité voor de sociale dienst zetelen voor Open Vld
naast voorzitter Anne Troch ook Matti De Laet, An Vermant en Peter Jansegers als
raadsleden.
3.Walter Troch werd bij zijn politieke afscheid tijdens de Open Vld-nieuwjaarsreceptie in de bloemetjes gezet en uitgebreid bedankt voor zijn jarenlange inzet door
ere-voorzitter Julien Rochtus. Walter zetelde 36 jaar in de Nielse gemeenteraad,
was 24 jaar schepen en 12 jaar OCMW-voorzitter.
4. Ook burgemeester Tom De Vries werd met een kleine attentie bedankt voor zijn
dagelijkse ‘tomeloze’ inzet voor Niel. Hij beloofde om, als absolute stemmenkampioen bij de gemeenteraadsverkiezingen, dat ook de komende 6 jaar ‘gewoon (te
blijven) doen’.
5. De toekomst van Open Vld in Niel is verzekerd. Ook Jong Vld Niel is klaar voor de
nieuwe bestuursperiode. Boordevol ambitie én plannen.
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Wie is fractieleider
Jan Van De Velde?
Jan Van De Velde (41) werd gemeenteraadslid in januari 2013. Hij blijft dat nog
zeker zes jaar. Naast burgemeester Tom
De Vries, schepenen Bart Van der Velde,
Ellen Brits, Anne Troch en Steven Mattheus, die voorzitter van de gemeenteraad is,
zetelen ook Jan, Tiffany Van den Berge,
Evelyn Ibie, Sofie Huygelen en Aline Jacobs als gemeenteraadsleden.
Jan Van De Velde heeft als fractieleider
de belangrijke taak de nieuwe en grotere
Open Vld-fractie in de gemeenteraad te
leiden. “Het zal een uitdaging zijn om alle
verschillende meningen, karakters en
ideeën te verzoenen. Om tot een consensus te komen waarin ieder raadslid zich
kan vinden. Om zo, samen met onze coalitiepartner N-VA, het ambitieuze beleidsplan voor Niel te realiseren”, zegt Jan.
“We hebben al een boeiende fractiedag
gehad. Waar we elkaar beter leerden kennen. En waar we ons samen over tal van
projecten en dossiers hebben gebogen.”
Naast de al meer ervaren raadsleden telt
de nieuwe Open Vld-fractie ook vijf nieuwe gezichten.
“Ik grijp deze kans met beide handen. Ik
start mijn nieuwe taak als fractieleider
met veel goesting en enthousiasme. De
nieuwe Open Vld-fractie is, met 10 gemeenteraadsleden, groter en sterker dan
ooit. We gaan het samen gewoon doen,
boordevol ambitie voor Niel”, besluit Jan
Van De Velde.

ONZE MENSEN
Matti De Laet

raadslid bijzonder
comité
voorzitter Jong VLD

Peter Jansegers
raadslid bijzonder
comité

An Vermant

raadslid bijzonder
comité

Julien Rochtus
Ere-voorzitter districtsvoorzitter

Kristof Lauwers

hoofdredacteur lokale
burgerkrant

Mariette Van
Der Velde

Voorzitster Koninklijke
Liberale Dames

Jan Van De Velde heeft de belangrijke taak de nieuwe en
grotere Open Vld-fractie in de gemeenteraad te leiden.

Jong Vld brengt
‘van den hond’
Jong Vld Niel nodigt u graag uit op vrijdag 15 maart voor de toneelvoorstelling ‘Van den hond’ in brouwerij De Klem, Galileilaan 90/1
(kapittel 5). ‘Van den hond’ is een stuk voor alle leeftijden, gebracht
door Nicole Gielman. Een mensenleven kan soms echt ‘van den
hond’ zijn. Wat moet dat zijn als je een hond bent? ‘Van den hond’
vertelt het wedervaren van de zwervershond Ben.
De voorstelling start om 20 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn te
koop bij Matti De Laet, via mattidelaet@gmail.com. Met deze voorstelling wil Jong Vld Niel ook de nood aan een multifunctionele
ruimte en een echt ‘cultuurhuis’ in Niel onderstrepen.
Actrice Nicole Gielman brengt
op 15 maart ‘Van den hond’ voor
Jong Vld in brouwerij De Klem.

Lucienne Daems
Voorzitster
Koninklijke Liberale
Gepensioneerden

Gie Wyckmans

Voorzitter Rupelkade

Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Thomas Vanwing
REDACTIE: ilde.cogen@openvld.be (coördinatie & layout), sarah.poppe@openvld.be
SECRETARIAAT: julie.dekoster@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Tom De Vries, p/a Dorpsstraat 42, 2845 Niel
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Verkeerscamera’s
doen hun werk
In de zomer van 2018 kon na een lange periode van voorbereiding en testen het systeem met vaste verkeerscamera’s
eindelijk actief worden ingezet in onze gemeente. De negen
camera’s stuurden het zwaar verkeer voor het bedrijventerrein Coeck-Wienerberger in een lus. Het centrum werd afgegrendeld voor doorgaand vrachtverkeer. Op een tiental
trajecten langs de belangrijkste doorgangswegen werd er
ook trajectcontrole op snelheid geïnstalleerd.
“Bij de start van de registratie, in juli 2018, zagen we dat er
nog zeer veel chauffeurs tegen de lamp liepen”, zegt schepen voor mobiliteit Bart Van der Velde. “De lus werd vaak
niet gerespecteerd. Vrachtwagens reden toch nog weg
langs de Boomsestraat. En nog veel te vaak reed doorgaand
vrachtverkeer door Niel-centrum.”
“In de eerste volledige maand werden er maar liefst 614
vrachtwagens beboet. In die eerste maand zorgden de snelheidsovertredingen ook meteen voor 332 snelheidsboetes.
Het zwaartepunt lag en ligt hier op de Matenstraat, met
maar liefst 95 procent van de overtredingen.”
“Maar we merkten al heel snel dat, na het in de bus vallen
van de eerste boetes, de chauffeurs ook zeer snel hun rijgedrag begonnen aan te passen. Maand na maand zagen
we de verschillende soorten overtredingen op de verschillende trajecten halveren. Het camerasysteem mist zijn doel

Tom De Vries,
burgemeester.

Bart
Van der Velde,
2de schepen

Ellen Brits,
3de schepen

Vooral in de Matenstraat werd en wordt te snel
gereden. “Daar registreren de ANPR-camera’s 95%
van de snelheidsovertredingen”, weet schepen Bart
Van der Velde.
en effect dus niet. Het draagt bij tot het verhogen van de
verkeersveiligheid en het verbeteren van de leefbaarheid in
onze gemeente. We zullen zeker nog bekijken hoe we het systeem verder kunnen uitbreiden en verfijnen”, besluit Bart
Van der Velde.

13de start-to-run van start

Steven Mattheus en Peter Laureys begeleiden de Startto-Run voor het eerst samen, afwisselend als ‘duobaan’.

ONZE MENSEN

Op maandag 1 april start de 13de editie van Start-toRun. De cursus duurt 12 weken. Het doel voor de beginners is na 12 weken op eigen tempo 30 minuten te
kunnen lopen. De gevorderden moeten bij aanvang al 5
km kunnen lopen. Vervolgens bouwt die groep week na
week op om 10 km te kunnen lopen.
De beginners lopen elke maandag en donderdag om 19
uur, op de Finse piste aan de sporthal. Voor de gevorderden starten de trainingen om 20 uur.
Inschrijven kan via www.niel.be/sport of met een mailtje aan steven.mattheus@hotmail.com of laureys.peter@outlook.com. Het inschrijvingsgeld bedraagt 15
euro voor een volwassene en 10 euro voor jongeren tot
18 jaar.

Anne Troch,

5de schepen en
voorzitter bijzonder
comité sociale dienst

Steven
Mattheus,

voorzitter gemeenteraad - gemeenteraadslid

Jan Van
De Velde,

gemeenteraadslid fractieleider

Evelyn Ibie

gemeenteraadslid

Sofie Huygelen
gemeenteraadslid

Tiffany
Van den Berge

Vld
Ja, Open
geeft me
in
goesting st!
m
de toeko

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en aan een
samenleving die vooruitgaat? Denk je toekomstgericht en ben je
positief ingesteld? Sluit je dan nu aan bij Open Vld!

gemeenteraadslid

Welke voordelen geniet je als lid?
> Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.
> Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.
> Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.
> Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.
> Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw.

Aline Jacobs

vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons
Julien Rochtus,
Steenwinkelstraat 501, 2627 Schelle

gemeenteraadslid

