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Bijzondere tijden vragen om bijzondere
maatregelen. Het Open VLD-N-VA-gemeentebestuur werkte een 12-puntenplan uit om de
impact van de coronacrisis te beperken.

Dit 12-puntenplan is een engagement.
De punten zullen binnenkort, op het juiste
moment, aan de gemeenteraad worden
voorgelegd. Zorg goed voor jezelf en
voor elkaar!
Daling onroerende voorheffing en
herbekijken investeringen
Het gemeentebestuur engageert zich om de
voorziene verhoging van de onroerende voorheffing deels terug te draaien, en dit gedeeltelijk al
in 2020. Hoeveel de onroerende voorheffing zal
dalen, wordt bekendgemaakt in mei. De coronacrisis heeft ook een impact op de budgetten van
de gemeenten. Daarom becijfert het gemeentebestuur, samen met de administratie, de budgetten opnieuw. Omdat de coronacrisis ook impact
heeft op de financiën van de gemeente en op de
timing van aannemers, herbekijkt het gemeentebestuur ook het investeringsplan.

Uitstel betalingen lokale
belastingen 2020
Los van deze (steun)maatregelen, maakten we ook een
sociaal plan op (waarover u
meer leest op pagina 4), met
bijzondere aandacht voor de
zwakkeren en ouderen in Niel.
Want zij zijn het meest vatbaar
voor het virus en de gevolgen
ervan. We verliezen ook hen
niet uit het oog.
Wat kan je zelf doen om je
te beschermen?
- Blijf thuis. Maak alleen essentiële verplaatsingen, bijvoorbeeld om boodschappen te doen.
- Was regelmatig je handen,
met water en zeep.
- Geen zakdoek? Hoest of nies
in je elleboogholte.
- Hou 1,5 tot 2 meter afstand
van andere mensen.
- Geef elkaar geen hand, geen
kus of een knuffel.
- Zorg goed voor jezelf en voor
elkaar.

We verlenen de Nielenaren en Nielse bedrijven
uitstel van betaling van de lokale belastingen. Tot
oktober 2020 zal niemand een aanslagbiljet ontvangen. Het uitstel geeft extra financiële zuurstof.

“De geplande
verhoging van de
onroerende voorheffing,
draaien we deels terug.
Hoeveel? Dat maken we
in mei bekend.”
Tom De Vries
burgemeester

Het innen van GAS-boetes en hinderheffingen
blijft wel doorlopen, omdat handhaven nu meer
dan ooit belangrijk is.

Extra subsidie voor onze
verenigingen
Ook onze Nielse verenigingen worden getroffen

“Dag na dag zien we nu hoe hard de coronacrisis ons treft in wat ons dierbaar is. Het
menselijk leed is enorm. Het virus en de crisis ontziet niemand: burgers, bedrijven, horeca,
handelszaken, verenigingen,... Met deze goed doordachte maatregelen engageren we ons
om de impact voor de Nielenaren te beperken”, zegt burgemeester Tom De Vries.

door de coronacrisis. Het afgelasten van activiteiten en evenementen heeft gevolgen
voor onze cultuur-, jeugd- en sportverenigingen. Daarom verhogen we de subsidie van de
Nielse verenigingen voor 2020 met 25%. Zo
milderen we de corona-rekening voor ons
dierbaar verenigingsleven.

Snelle betaling leveranciers
We betalen onze kleine lokale leveranciers
prioritair. Klein gebaar dat de liquiditeitsnood van de leveranciers vermindert.

Geen terrasbelasting deze
legislatuur
In Niel is er geen terrasbelasting. Dat houden we zo. Die gaan we ook niet invoeren. De
gratis terrasvergunningen voor het seizoen
2020 worden automatisch verlengd voor
2021. Toch wat administratieve rompslomp
gespaard.

Huurvermindering
concessiehouders
Handelszaken en verenigingen die gevestigd
zijn in gemeentelijke gebouwen krijgen 25%
vermindering op het jaarlijks concessiebe-

drag of huurbedrag. Indien de lockdown-periode langer duurt dan 3 maanden wordt
deze maatregel nog verlengd.

Vrijstelling standgeld markt en
geen kermis = geen standgeld
Onze vaste marktkramers krijgen drie maanden vrijstelling van het standgeld voor de
dinsdag- en zaterdagmarkt. Ook hier geldt,
net zoals bij de concessiehouders, dat we de
maatregel verlengen als de periode langer
duurt. Wanneer kermissen afgelast worden,
betalen ook de kermisuitbaters geen standgeld.

Doorstart-promobudget
lokale economie
Bij het opheffen van de strenge maatregelen
zal het gemeentebestuur de lokale economie
daadkrachtig ondersteunen met een doorstart-promocampagne. In samenspraak met
de adviesraad LEMO’N bekijken we hoe we
dit aanpakken.

Extra budget buurtfeesten
Zodra we weer mogen samenkomen met de

“Het afgelasten van
activiteiten en
evenementen treft de
jeugd-, cultuur- en sportverenigingen. We verhogen
hun subsidie voor 2020
met 25%.”
Ellen Brits
schepen voor Cultuur
en Jeugd

buren, moedigen we dat graag aan. Daarom
verdubbelen we het budget van de buurtfeesten, zodra die weer toegelaten zijn. We
betalen deze bedragen uit in N-eurobons.
Deze bons kan je besteden bij de lokale Nielse
handelaars.

Politiek
Tot slot doet ook de politiek een duit in het
zakje. We verlagen de zitpenning van de
raadsleden van 175 naar 135 euro per zitting.
De onkostenvergoeding van de burgemeester en schepenen wordt tot eind 2024 geschrapt.

Samen sterk, steun voor wie die nodig
heeft in Niel: Buurtzorglijn en meer…
Financiële, sociale of psychologische problemen? Hulp nodig bij het invullen van documenten? De sociale dienst blijft bereikbaar tijdens de kantooruren: 03 451 11 10.
70-plusser en hulp nodig om boodschappen te doen? Even nood aan een babbel? Bel de
Buurtzorglijn: 03 451 11 10.
Het OCMW neemt proactief contact op met kwetsbare gezinnen. Correcte informatie over
de maatregelen en de juiste hygiëne, is in klare taal en in verschillende talen beschikbaar, via
www.niel.be, op de Facebookpagina ‘Gemeentebestuur Niel’, in Niel Echo en in brieven en
flyers die huis-aan-huis bedeeld werden.
Voor de Buurtzorglijn is een vrijwilligersplatform opgericht. Je aanmelden als vrijwilliger kan
via vrijwilliger@niel.be

“Via de Buurtzorglijn kunnen 70-plussers hulp vragen aan vrijwilligers die
boodschappen voor hen doen”, zegt
Anne Troch.

#blijfinuwkot
Het coronavirus is in ons land. “Samen moeten we alles in het werk
stellen om de verspreiding tegen te gaan. Ondertussen doen we al het
mogelijke in de regeringen om de zorgsector te ondersteunen en de
economische impact van het virus te beperken. We laten niemand in de
steek”, zeggen vicepremier Alexander De Croo en minister van Volksgezondheid Maggie De Block.
Waarom zijn er strenge
treffend samenvatte! Beperk het aantal menselijke contacten tot het minimum. Je kan
voorzorgsmaatregelen?
Het coronavirus is een gevaar voor de volksgezondheid. De meeste mensen ervaren
enkel milde symptomen. Maar in sommige
gevallen is dit virus gevaarlijk en zelfs dodelijk.
Niet alleen voor ouderen en risicopatiënten
maar ook voor jongere mensen. Om de druk
op onze ziekenhuizen en gezondheidswerkers te verlagen, is het cruciaal om de verspreiding van het virus te vertragen.

Welke voorzorgsmaatregelen
moet ik opvolgen?
“Blijf in uw kot”, zoals Maggie De Block het

uiteraard nog naar de voedingswinkels -die
altijd openblijven-, de apotheek, de dokter,
het werk als je niet kan thuiswerken… Maar
respecteer altijd de afstand van 1,5m met je
medemens. Daarnaast is het belangrijk om
een goede hygiëne te bewaken door de handen te wassen, te hoesten in een wegwerpzakdoek…

Ik ben technisch werkloos,
wat nu?
Je krijgt een verhoogde werkloosheidsuitkering van 70% van je wedde. Normaal is dat

65%. Daarbovenop ontvang je nog een premie van 150 euro. De factuur van het water,
elektriciteit en gas wordt ook één maand
kwijtgescholden. Als je weinig reserve hebt,
kan je in overleg met je bank je woonlening
tijdelijk niet betalen tot eind september. Er
geldt ook een uitstel van het betalen van belastingen van twee maand.

Hoe steunen we zelfstandigen en
ondernemers die moeten sluiten?
Zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten,
krijgen een vervangingsinkomen van maximaal 1.614 euro. Daarbovenop krijgen ze een
hinderpremie van maximum 4.000 euro.
Ook voor hen geldt een bijkomend uitstel van
belastingen voor twee maanden en de mogelijkheid om via je bank het betalen van leningen tijdelijk op te schorten tot eind september. Er is ook een stevige waarborgregeling
met de banken om onze ondernemingen en
dus jobs te beschermen.
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Ja, Open Vld geeft me goesting in de toekomst!
Ik word lid via www.openvld.be rubriek ‘Word Lid’ of via een brief naar Open Vld, Melsensstraat 34, 1000 Brussel
Een antwoord op bijkomende vragen, krijg ik via info@openvld.be
Je kan met ons contact opnemen via Michiel Hermans en An Vermant
openvldniel.voorzitters@gmail.com

gewoon doen•

