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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

SCHILDE-’S-GRAVENWEZEL

Beste inwoners van  
Schilde en ’s-Gravenwezel,

De N-VA-leden van onze gemeente kozen 
in februari een nieuw bestuur. Het resul-
taat is een sterke en enthousiaste groep. 
Samen met onze twaalf gemeente- 
raadsleden en twee leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst 
zullen Arevik, Pieter, Bob, Luk, Diana, 
Nicolas, Sven, Guy, Rudi, Marita,  
Stefan, Luc, Michaël en Désirée erover  
waken dat onze gemeente krijgt wat ze  
verdient. Meer informatie over al onze  
bestuursleden vindt u op onze website 
www.n-va.be/schilde 

Mijn mandaat als voorzitter werd 
verlengd en ik sta dan ook de komende 
drie jaar weer aan het roer van een goed 
draaiende afdeling. Met ruime cijfers 
werd Guy Martens verkozen als nieuwe 
ondervoorzitter. Het N-VA-bestuur is 
in de eerste plaats een klankbord voor 
onze mandatarissen. Zo ook voor het 
ambitieuze bestuursakkoord dat we met 
onze coalitiepartner onderhandelden. 
Ook de afdeling zet hier de schouders 
onder. Voor een mooier en nóg beter 
Schilde-’s-Gravenwezel.

De eerste grote uitdaging die op het 
bord van het nieuwe bestuur ligt zijn 
de Vlaamse, federale en Europese 
verkiezingen van 26 mei. We hebben alle 
vertrouwen in onze eigen Kathleen die 
op plaats 9 van de Vlaamse lijst staat.

Hendrik Bellens
Voorzitter N-VA 
Schilde-‘s- 
Gravenwezel
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Op 26 mei zijn het Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Vlaams Parlements- 
lid en schepen in Schilde Kathleen Krekels (50) is opnieuw kandidaat voor het 
Vlaams Parlement. Zij staat op plaats 9 van de lijst van Bart De Wever. Haar  
medewerkster Sanne Van Looy (28), schepen en over drie jaar burgemeester van 
Malle, staat op plaats 12 van de Kamerlijst, die getrokken wordt door Jan Jambon.  
“We zijn vastbesloten om elkaar te versterken, net zoals we dat de afgelopen jaren 
hebben gedaan. We gaan onze regio op de kaart zetten. Ook in Brussel.” 

In het bureau dat de Kempense dames 
in Brussel delen, wordt er druk gewerkt 
aan het Vlaams onderwijs. Kathleen is de 
spreekbuis van leerlingen, leerkrachten 
en directeurs in het Vlaams Parlement, 
Sanne haar rechterhand achter de scher-
men. “Kathleen is een warme vrouw die 
elke bezorgdheid, klein of groot, ter harte 
neemt. Daar neem ik een voorbeeld aan”, 
zegt Sanne. Ook Kathleen is, ondanks 
haar strijd tegen borstkanker, vastbera-
den voor de campagne. “De komende 
maanden samen campagne gaan voeren 
is de kers op de taart van een goede 
samenwerking. Samen sterk op de twee 
niveaus”, zegt Kathleen. 

Samen voor toponderwijs in Vlaanderen
Kathleen en Sanne willen vanuit de 

twee parlementen werken aan een beter 
Vlaanderen, aan toponderwijs voor onze 
Vlaamse jongeren. “Vlaanderen is een 
kenniseconomie. En in een kennisecono-
mie is de massa in ons hoofd de belang-
rijkste grondstof. Ik wil mijn werk voor 
het onderwijs heel graag verderzetten in 
het Vlaams Parlement”, zegt Kathleen. “

Een aantal bevoegdheden over onderwijs 
zitten nog federaal. De leerplicht bijvoor-
beeld. Door de leerplichtleeftijd te verla-
gen naar vijf jaar wil ik ervoor zorgen dat 
kleutertjes die thuis onvoldoende Neder-
lands spreken, de taal in de kleuterklas 
kunnen leren en zo naar de lagere school 
kunnen gaan zonder taalachterstand”, 
vult Sanne aan.

#teamKathleen&Sanne 

Kathleen Krekels en Sanne Van Looy 
slaan campagnehanden in elkaar voor 
Vlaamse en federale verkiezingen
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Nieuwe sporthal prioriteit  
van gemeentebestuur 
Er kan niet meer aan getwijfeld worden: de nieuwe sporthal is voor dit nieuwe  
bestuur een prioriteit. De huidige sporthal Vennebos voldoet niet meer aan de  
noden van onze sporters en een nieuwe sporthal is dus heel erg nodig. De sportclubs 
in Schilde verdienen een betere accommodatie.

Een nieuwe sporthal zal er dus komen. En liever vroeger dan later als het aan de N-VA 
ligt. Onze schepen van Sport, Pascale Gielen, volgt dit dossier nauwgezet verder op. 
Ze hoopt snel met nieuws te komen over het verdere verloop.

Pascale Gielen, schepen van Sport
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Buurtbabbelen met nieuwe ‘hap-en-tap’-kar
De microbe van de wijkbabbels heeft onze afdeling zwaar 
te pakken. De precampagne van de voorbije gemeente-
raadsverkiezingen bracht ons in acht verschillende wijken 
om te gaan polsen naar feedback en suggesties voor ons 
beleid. Telkens sloegen we onze tent op, serveerden een 
drankje en praatten met de buurtbewoners. 

Onze burgemeester Dirk Bauwens verwende zelfs ieder-
een met versgebakken wafels. Dat werd in elke wijk zeer 
enthousiast onthaald en leidde dan ook tot zeer gezellige 
en ook leerrijke zondagvoormiddagen. Ook voor ons 
bestuur smaakte deze ervaring naar meer. We zijn dan 
ook zeer fier op onze nieuwe hap-en-tap-kar. Houd uw 
brievenbus in de gaten, want we nodigen u snel uit voor 
een nieuw, verrassend concept voor deze wijkbabbels.
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Nieuwjaarsreceptie met Peter De Roover  
overweldigend succes

Onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in Werf44 kon dit jaar op een recordopkomst rekenen. Meer dan 160 
leden en sympathisanten kwamen het glas heffen op het nieuwe jaar. Peter De Roover was de spreker van 
dienst. Hij hield de vele aanwezigen in de ban met een boeiende uiteenzetting over de politieke actualiteit 
van de voorbije weken.

‘De vrienden van Kathleen’ quizzen  
voor Kom op tegen Kanker

Op 23 februari was onze N-VA-afdeling present  
op de Kom op tegen Kanker-quiz bij de buren  
van Brasschaat. Daarop mochten de ‘vrienden  
van Kathleen’ mét Kathleen Krekels, die zelf ook 
vecht tegen deze vreselijke ziekte, natuurlijk niet 
ontbreken. De opbrengst gaat integraal naar  
wetenschappelijk kankeronderzoek.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement

Bart De Wever | Lijsttrekker
• 48 jaar - Deurne
• Nationaal voorzitter
• Kamerlid
• Burgemeester

Liesbeth Homans | 2de plaats
• 46 jaar - Wilrijk
• Vlaams viceminister-president

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Jan Jambon | Lijsttrekker
• 59 jaar - Brasschaat
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Valerie Van Peel | 2de plaats
• 39 jaar - Kapellen
• Kamerlid
• Schepen

Antwerpen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen. 


