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Gemeentelijke gebouwen krijgen stevige opknapbeurt (p. 2) Schilde-’s-Gravenwezel heeft een hart voor dieren (p. 3)

Voltijds in de weer voor Schilde-’s-Gravenwezel
Ons leven wordt nu al zo’n 365 dagen bepaald door het coronavirus. Van “het zal zo’n vaart wel niet lopen” tot een 
volledige afschakeling van het sociale en economische leven. Uw lokale overheid zet alles op alles om de besmettingen 
te beheersen en te controleren. En sinds kort ook om onze inwoners zo efficiënt en zo snel mogelijk te laten vaccineren 
om die allesbepalende groepsimmuniteit te bereiken.

Laat ik u even meenemen in een doordeweekse week als burgemeester in coronatijden:

Maandag is traditioneel de drukste dag van de week 
voor het gemeentebestuur. De meeste politieke vergade-
ringen vinden die dag plaats. Denk maar aan een schepen-
college, een gemeenteraad, een raadscommissie, een 
politiecollege, een lokale N-VA-bestuursvergadering, 
een inhoudelijk schepenoverleg ...

Het laatste jaar betekent dit dus dat ik van 8.30 tot 22.30 
uur continu achter mijn scherm gekluisterd zit, van het 
ene overleg in het andere. Gelukkig zijn mijn kinderen 
ondertussen prille twintigers, want ik zou niet weten hoe 
ik aan jongere kinderen zou moeten uitleggen dat overda-
dige schermtijd afgeraden wordt.

Dinsdag staat in het kader van allerlei dossiermatige 
(online) vergaderingen. Sinds een jaar komen hier ook een 
Covid-veiligheidsoverleg en burgemeestersoverleg met 
de gouverneur bij. Normaliter probeer ik op een dinsdag 
ook een aantal jubilarisbezoeken in te plannen. Als 
burgemeester sta ik erop elk koppel dat een belangrijk 
jubileum viert persoonlijk in de bloemetjes te gaan zetten. 
Die bezoekjes zijn een van mijn favoriete activiteiten. 
Door corona stond ook dit tijdelijk op pauze, maar de lijst 
begon zodanig aan te zwellen dat ik maar besloten heb 
om alvast op een volledig coronaveilige wijze de huisdeur-
bezoekjes te hervatten. Normaal breng ik elk jaar tussen 
de 80 en 90 bezoeken.

Op woensdag staan dan weer verschillende raden van 
bestuur en politieraden op de planning.

Op donderdag en vrijdag vullen actuele dossiers zoals 
de sporthal, de verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
de kinderopvang, het kerntakendebat en de vernieuwing 

van de gemeentelijke website mijn digitale vergaderagenda. 
Hoewel de uitvoering van de verschillende projecten uit 
ons coalitieakkoord en meerjarenplan onvermijdelijk 
vertraging oploopt, blijf ik er samen met de collega’s toch 
naar streven om de achterstand in te halen.

En tijdens het weekend valt er zo nu en dan nog eens 
een huwelijk te voltrekken.

Gelukkig moet ik af en toe nog langs het gemeentehuis 
passeren om brieven te ondertekenen. Tijdens heel deze 
periode van telewerken ben ik toch de charme van een 
fysieke vergadering en het contact met de collega’s op het 
gemeentehuis en de diensten enorm gaan missen.

Het mag nu eindelijk gaan stoppen en daarom laat ik mij 
ook vaccineren. U toch ook? Zo kunnen we hopelijk snel 
ons normale leven opnieuw oppikken.

Dirk Bauwens
Burgemeester 
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Patrimonium: van visie tot concreet plan
Gemeentelijke gebouwen krijgen stevige opknapbeurt
Op initiatief van de N-VA en onze schepen van Patrimonium Peter Mendonck begroot het gemeentebestuur per jaar 
meer dan een half miljoen euro voor het opknappen van alle gemeentelijke gebouwen. 

Ons patrimonium verkeert helaas niet 
in topconditie. Jarenlang werden de 
gebouwen niet of slecht onderhouden, 
sommige geraakten zodanig in verval 
dat verenigingen er niet meer veilig ge-
bruik van konden maken. Prioriteit is nu 
dat onze verenigingen ons gemeentelijk 
patrimonium opnieuw kunnen gebrui-
ken en dat op een comfortabele wijze.

Objectieve conditiemeting
Onze schepen Peter Mendonck vatte 
de koe bij de horens en startte met een 
objectieve conditiemeting. In welke 
staat zijn onze gebouwen? Welke hebben 
het meest nood aan een renovatie, een 
opknapbeurt of slechts een likje verf? 
Verschillende parameters werden 
bekeken zoals esthetiek, functionaliteit 
maar vooral veiligheid. Op basis van de 
uitkomst van deze conditiemeting werd 
een rangorde bepaald voor renovatie. 

Minder CO2-uitstoot
Bij de renovatie- of onderhoudswerken 
wordt ook rekening gehouden met ons 
energiebeleid om de CO2-uitstoot te 
verminderen. Waar mogelijk plaatsen 
we zonnepanelen, zoals bij de nieuwe 
voertuigenloods, en we kiezen steeds 
voor de meest duurzame technieken en 
materialen. 

Burgemeester en schepenen

Dirk Bauwens
Burgemeester, bevoegd 
voor burgerzaken, politie, 
brandweer, ICT, personeel, 
communicatie, archief en 
dierenwelzijn

dirk.bauwens@n-va.be 

Kathleen Krekels
Schepen van Cultuur en 
Bibliotheek, Onderwijs, 
Jeugd, Gezinnen, Senioren, 
Toerisme en Evenementen

kathleen.krekels@n-va.be 

Pascale Gielen
Schepen van Sport
Voorzitter van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst

pascale.gielen@n-va.be peter.mendonck@n-va.be 

Peter Mendonck
Schepen van Openbare 
Werken, Juridische 
Zaken, Patrimonium

Uw N-VA-ploeg

Deze renovaties staan op de 
planning:

•  KSK Schilde: vernieuwing dak 
staat eerstdaags op de to-dolijst;

•  Pastorij ’s-Gravenwezel: schilder-
werken houten ramen en werken 
aan de dakkapellen zijn op til;

•  Oud vredegerecht in Schilde: dak-
constructie moet bekeken worden;

•  De Drie Rozen in ‘s-Gravenwezel: 
dakconstructie wordt vervangen 
(dakpannen, schrijnwerk).

Niet de meest sexy taak 
maar wel broodnodig: 
onze gemeentelijke 
gebouwen opknappen.” 
Peter Mendonck 
Schepen van 
Patrimonium

Peter Mendonck 
Schepen van 
Patrimonium

schilde@n-va.be
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Polyvalent nieuw Chirolokaal ook beschikbaar voor particulieren 
en andere verenigingen
Als gemeente willen wij voorzien in de 
huisvesting voor al onze jeugdverenigingen. 
Voor de Chiro was er al een tijdje grote 
nood aan vernieuwing. Als alles goed 
loopt, kunnen de leden van Chiro Giedo  
binnenkort gebruikmaken van de nieuwe 
luxelokalen aan de Lindenstraat. 

Slim ontwerp
Een nieuw gebouw van bijna 650 m² zou 
misschien wat groot zijn voor onze jeugd-
beweging. Het uiteindelijke ontwerp werd 
dan ook ingenieus en multifunctioneel

bedacht en uitgewerkt. Er zijn zeven 
lokalen, waarvan er drie met een plooibare 
wand naar een groot geheel kunnen wor-
den omgebouwd. Zo zullen verschillende 
verenigingen gebruik kunnen maken van 
de lokalen voor verschillende doeleinden. 

Gemeenschapslokaal
In eerste instantie zal de Chiro aangeduid 
worden als prioritaire gebruiker. Aan die 
gebruiksovereenkomst wordt momenteel 
de laatste hand gelegd onder leiding van 
onze jeugdschepen Kathleen Krekels. 
Maar ook andere verenigingen en particu-

lieren kunnen via het evenementenloket 
een van de lokalen huren op vaste week-
basis, of occasioneel.

Zo wordt dit Chirolokaal eigenlijk een 
nieuw gemeenschapslokaal.

Schilde-’s-Gravenwezel heeft een hart voor dieren
Wist u dat … 
... Vlaanderen 1,5 miljoen honden telt? Eén gezin op de vijf heeft een hond in huis. 
...  u een klacht kan indienen via www.dierenwelzijn.vlaanderen.be als u weet heeft van een geval van dierenverwaarlozing of 

-mishandeling? Kent u de eigenaar niet of is de situatie heel dringend, dan neemt u best contact op met de lokale politie. 
... honden en katten gechipt en geregistreerd moeten worden? Vergeet niet om bij verhuis de gegevens aan te passen.
...  u met alle vragen rond dierenwelzijn bij onze gemeentelijke milieudienst 

terechtkan?
...  wij als gemeente willen investeren in meer hondenloopzones zoals in de 

Moerhoflaan? Honden kunnen er ravotten en vrijuit lopen als daar thuis geen 
mogelijkheid toe is.

...  de gemeente opnieuw een dierendag zal organiseren zodra de coronamaatregelen 
het toelaten? Die dag staat volledig in het teken van de huisdieren in onze gemeente.

Gemeenteraadsleden
Leden van het bijzonder 

comité voor de sociale dienst

Hendrik Bellens
hendrik.bellens@n-va.be

Tara Godts
tara.godts@n-va.be

Annemie Vergote
annemie.vergote@n-va.be 

Valerie Michel
valerie.michel@n-va.be

Leen Scholiers
leen.scholiers@n-va.be

Frederik Goemaere
frederik.goemaere@n-va.be

Micheline Duyssens
micheline.duyssens@n-va.be

Stefan Van den Heuvel
stefan.vandenheuvel@n-va.be

Frank Cools
frank.cools@n-va.be

Helga Suetens
helga.suetens@n-va.be 

Kathleen Krekels 
Schepen van Jeugd

Micheline Duysens 
Gemeenteraadslid

www.n-va.be/schilde
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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