
Michiel Hermans werd verkozen als nieuwe partij-
voorzitter, An Vermant is co-voorzitter. Met zowel 
Michiel als An, een man én een vrouw, aan het roer 
van de partij geeft Open Vld een duidelijk signaal. Met 
Michiel Hermans (32) wordt voor het eerst ook een 
Jong Vld’er voorzitter. 

Michiel was in zijn jeugdjaren lange tijd voorzitter en 
bestuurslid van het Nielse jeugdhuis Jokot en lid van 
de Nielse jeugdraad. An Vermant (48) is oud-scout. 
Ze is al vele jaren actief als vrijwilliger, onder meer in 
de Sint-Hubertusschool. Michiel en An brengen zo 
samen heel waardevolle ervaring uit het Nielse ver-

enigingsleven mee naar Open Vld.
Miechel en An hebben sinds de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar de politieke 
microbe te pakken. “Open Vld Niel levert en doet 
prachtig werk, met een heel sterk en ambitieus ‘team 
burgemeester’. We willen samen blijven werken en 
bouwen aan de partij. Om Open Vld Niel nog groter 
en sterker te maken. Dat gaan we doen, samen met 
zoveel mogelijk Nielenaren. We willen luisteren naar 
alle ideeën. Want Niel, dat zijn wij, allemaal samen”, 
vertellen Michiel en An.

Open Vld kiest voorzittersduo
De leden van Open Vld Niel hebben een nieuw partijbestuur 
en, voor het eerst, een voorzittersduo verkozen. Michiel 
Hermans en An Vermant nemen samen het roer over van de 
grootste partij in Niel.

Michiel Hermans en An Vermant willen, als nieuw voorzittersduo van Open Vld Niel, samenwerken met en luisteren naar zoveel mogelijk 
Nielenaren.
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De Stunt zal worden gesloopt om 
plaats te maken voor bomen, groen en 
een fietsdoorsteek.

Schepen Bart Van der Velde aan de Matenstraat. “Aan het kruispunt met de Uitbreidingsstraat en 
de Ringovenlaan wordt een rotonde aangelegd.”

Het gemeentebestuur presenteerde onlangs tij-
dens een bewonersvergadering de plannen voor 
de werken aan de Matenstraat. De fiets- en voetpa-
den worden, samen met de parkeervakken, volledig 
vernieuwd. Ook het kruispunt met de Uitbreidings-
straat en de Ringovenlaan wordt volledig heraange-
legd met een rotonde. Voor fietsers en voetgangers 
komt er een veiligere oversteek van en naar de wijk 
Bostoen.
“Langs de Matenstraat worden overal, aan alle zij-
straten, beveiligde oversteken voor voetgangers 
en fietsers aangelegd. Om zo de verkeersveiligheid 
sterk te verbeteren”, zegt schepen voor mobiliteit 
Bart Van der Velde.

Aan het kruispunt met de Eerste Meistraat werd 
structurele schade vastgesteld. Daar dringt zich 
een volledige vernieuwing op. De betonplaten in de 
rijbaan blijven, daar waar nodig worden de beton-
platen hersteld en worden de voegen opnieuw aan-
gebracht. Dit om de overlast door verkeerstrillingen 
voor de omwonenden in de toekomst maximaal te 
beperken.
De opmerkingen van de bewoners worden nu nog 
in het ontwerp verwerkt. Daarna kan de vergunning 
worden aangevraagd. “De werken zouden starten in 
de lente van 2020 en zullen een achttal maanden du-
ren”, besluit schepen Bart Van der Velde.

Watsgeburt er mé Niel? Die vraag stelde de 
jeugdraad op 5 april in het Jokot aan de Nielse 
jongeren. Wat moet er de komende jaren in Niel 
gebeuren? Burgemeester Tom De Vries mocht 
voor een keer zelf de vragen stellen en niet be-
antwoorden. De jongeren kregen 15 vragen over 
verschillende thema’s. “We onthouden dat jon-
geren graag in Niel wonen, veilige fietspaden 
belangrijk vinden en graag meer ‘gewoon groen’ 
willen om in te spelen”, zegt Ellen Brits, schepen 
van Jeugd en Participatie. 

Binnen enkele maanden verwerft de gemeen-
te het gebouw en de gronden van De Stunt. 
De akte is bijna klaar om verleden te worden. 
Dat opent mooie perspectieven, daar het ge-
bied bijna 1 hectare groot is. De Stunt is het nu 
verwaarloosde en leegstaande gebouw aan 
de Boomsestraat, achter de Molenstraat. De 
gemeente wil het gebouw slopen. Daarvoor 
is een subsidieaanvraag ingediend. De kosten 
voor het slopen van oude bedrijfsgebouwen 
kunnen immers fors oplopen. 
“Op de vrijgekomen grond kan dan, voor voet-
gangers en fietsers, een doorsteek gemaakt 
worden tussen de fietsweg aan Coeck en de 
omgeving van de rotonde aan de Boomse-
straat. De overige vrijgekomen oppervlakte 
willen we beplanten met bomen en groen. Om 
een groen rustpunt of een parkje te creëren. 
Door de aankoop kan deze site, die nu nog 
ontoegankelijk is, ontsloten worden voor alle 
Nielenaren”, zegt burgemeester Tom De Vries.
Ook voor het Nielderhoff, tussen de Dorps-
straat en de Antwerpsestraat, liggen mooie 
plannen klaar. Al in 1997 stelde het toenmalige 
gemeentebestuur van SP.A en CD&V een plan 
voor om het gebied vol te bouwen met admini-
stratieve gebouwen. Dat plan werd afgevoerd 
toen CD&V in de oppositie belandde en omdat 
het oude schoolgebouw toen al in een te ver-
waarloosd staat was geraakt . 
Het verwerven van alle gronden duurde vele 
jaren. Maar intussen zijn bijna alle eigendom-
men in handen van Igean en de gemeente. 
In 2017 werd, samen met de Vlaamse Bouw-
meester, een wedstrijd georganiseerd om het 
gebied vorm te geven. Het bureau Blauwdruk 
won deze wedstrijd en stelde haar ontwerp 
intussen voor aan de gemeenteraad en aan de 
Nielenaren. Het bevat een bib en bewoning, 
maar ook een mooie publieke ruimte met 
groen. Binnen vijf jaar zal het Nielderhoff, met 
een nieuwe bib, het pareltje in de Nielse dorps-
kern zijn.
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Nielse jongeren gingen in debat met 
burgemeester Tom De Vries.


