
2010 is goed ingezet en de traditionele nieuwjaarsrecepties zijn de revue gepas-
seerd.

Wonen in onze gemeente betaalbaar maken, was een inzet bij de vorige gemeente-
raadsverkiezingen. Er kwam echter nog niet veel van in huis en het thema heeft nu
wel een heel onverwachte wending gekregen: als jong afgestudeerde kon 
gemeenteraadslid Stijn Belmans immers geen geschikte woning vinden in Schilde.
Ondergetekende zal daarom – met gemengde gevoelens – Stijn vervangen in de
gemeenteraad.

Want er is veel werk aan de winkel. Vorige maand is er reeds voor de tweede keer
een beslissing goedgekeurd door middel van een wisselmeerderheid met het
Vlaams Belang. Dit wijst op een fundamenteel gebrek aan respect in de bestaande
coalitie.

Een aantal prangende dossiers met betrekking tot de ruimtelijke ordening en dus
het toekomstige uitzicht en de leefbaarheid van onze gemeente verdient onze groot-
ste aandacht. Daarover leest u meer in dit blad.

In naam van het bestuur van N-VA Schilde-
’s-Gravenwezel wens ik u in ieder geval een goede
gezondheid en een rustige, veilige toekomst toe in onze
gemeente.

Dirk Bauwens
Voorzitter N-VA Schilde-’s-Gravenwezel

dirk.bauwens@n-va.be

In de gemeenteraad werd het voor-
lopige Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(RUP) meerderheid tegen opposi-
tie en tegen de stem van de fractie-
leider van de CD&V goedgekeurd.
Hieropvolgend komt er nu een
openbaar onderzoek. Bovendien
maken wij ons de bedenking dat
de - gewilde of ongewilde - stom-
miteit van een burgemeester en
secretaris om bepaalde beloften te
doen later dergelijke zware proble-
men veroorzaakt. 

De N-VA wil daarom nu reeds alle
inwoners van Schilde-‘s-Graven-
wezel oproepen hun stem te laten
horen door een bezwaarschrift in
te dienen. Een nieuw, door de
bewoners van onze gemeente bij
de rechtbank ingediend dossier,
vraagt om een nieuwe juridische
beslissing.

Uit de gemeenteraad

Openbaar onderzoek: 
laat je stem horen!

Schilde-’s-Gravenwezel
Ja a r ga ng  2 0 1 0  •  N r. 1 - f e b ru a r i  •  in fo @ n - va . b e   w w w. n - va . b e  

Beste inwoner

V.U. Dirk Bauwens
Kerkstraat 9
2970 's-Gravenwezel

031/10- SCHILDE:047-  09-02-2010  14:27  Pagina 1



Eerst 6 holes, dan een golfschool en tot slot een
complete golfinfrastructuur op enkele honder-

den meters van het reeds bestaande terrein … het
werd zodanig veel dat ook het terrein moest vergro-
ten. De enige oplossing bleek een inpalming van het
aangrenzend natuurgebied.

GEWESTPLAN BELANDT IN VUILNISBAK
Men trok zich van het gewestplan niets aan. U her-
innert zich waarschijnlijk nog wel dat wie enkele
jaren geleden in dergelijke gebieden
een huis of installatie bouwde, de
sloophamer op bezoek kreeg. In de
gemeenteraad wou de coalitiepartner
van Open Vld, met name de CD&V,
niet mee met dergelijke gang van
zaken. Maar geen nood: Open Vld
zocht en vond in het Vlaams Belang
een geschikte partner die zorgde
voor een wisselmeerderheid.

WRANGE SMAAK EN ONOPGELOSTE VRAGEN
De N-VA blijft achter met een wrange smaak en vele
vragen. Wat bezielde de VB-fractie om de Open Vld
ter hulp te snellen en te zorgen voor een wissel-

meerderheid? Wat bezielde de Open Vld,
zeker in onze gemeente de kampioenen
van het cordon sanitair, om het door hen
zo aanbeden principe overboord te gooien?
En we kunnen wel iets veronderstellen
maar toch ook een vraag voor CD&V: waar-
op wacht u nog om Open Vld van eigen
deeg een koekje te bakken? Mogelijkheden
genoeg, denk maar aan De Zetten of het
gemeentehuis van Wezel!

… en zo gebeurde dan ook dat het gebouw en
omgeving (1 400 m²) voor 60 jaar aan 1 euro per jaar
in erfpacht werd gegeven om er een B&B uit te
baten.

De erfpachtnemer diende uiteraard wel een waar-
borg te betalen. Tot op heden en zelfs na de inter-
pellatie in de gemeenteraad waarbij het college
beloofde dat dit snel zou opgelost worden, werd
deze waarborgsom echter nog steeds niet betaald.

De erfpachtnemer - de firma Movast - had zelfs op
schrift vastgelegd dat zij niet zou betalen. Bij niet-

naleving van de voorwaarden en na een aanmaning
moet het contract normaliter opgezegd worden.
Voor onze burgemeester en haar Open Vld geldt dit
blijkbaar niet ...

Waar wacht de CD&V op om ook hier eens een
wisselmeerderheid te gebruiken om het contract te
laten verbreken? De verenigingen van Wezel zou-
den dergelijke beslissing op applaus onthalen
omdat het gebouw, dat momenteel aan vandalisme
ten prooi valt, eindelijk en na een  renovatie voor
hen beschikbaar zou worden. Wij wachten in span-
ning af!

Golfterrein palmt 
natuurgebied in

Oud Gemeentehuis ’s Gravenwezel

Het moest en het zou zo zijn!

Waarop wachtCD&V nog om OpenVld een koekje vaneigen deeg te
geven?

Het golfterrein
wordt vergroot

ten koste van het
aangrenzend

natuurgebied:
het gewestplan
verdween in de

vuilnisbak.

N-VA-Kamerlid en fractieleider
Jan Jambon te gast bij N-VA

Schilde-‘s-Gravenwezel
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N-VA blijft zich inzetten voor natuurbehoud 

Het dossier Hof ter Linden is u wellicht niet onbe-
kend: na een weigering door het College en de

Bestendige Deputatie van de Provincie heeft de bouw-
promotor het dossier in beroep voorgelegd aan de
Raad van State. Afhankelijk van de uitspraak komt het
dossier vervolgens op tafel bij de minister van
Ruimtelijke Ordening. N-VA Schilde-’s-Gravenwezel
zal al het mogelijke doen om tot een gunstig resultaat
te komen.

ONTNEEM ONS ONZE ZUURSTOF NIET!
De N-VA vindt het behoud van Hof ter Linden en De
Zetten enorm belangrijk. Ons milieu staat momenteel
zwaar onder druk en wereldleiders zoeken een oplos-
sing voor de CO2-uitstoot die onze aarde doet opwar-
men, met alle nefaste gevolgen van dien. Deze strijd
heeft geen zin als we niet allen samen overgaan tot
actie. Ieder op zijn plaats, in zijn omgeving en met zijn
middelen.
Bomen nemen ‘s nachts veel CO2 op via hun bladeren
en geven een deel als zuurstof terug. Voor elke boom
moet daarom gevochten worden. ”Red het bos” wordt
anders al gauw ”Ontneem ons onze zuurstof niet!”

THUISHAVEN VOOR BESCHERMDE
DIERSOORTEN 
Bovendien leven in deze gebieden nog
een zeer groot aantal beschermde en
niet beschermde dieren zoals reeën,
marters, franjestaart- en grootoor-
vleermuizen, dodaars, vos-
sen en een zestigtal
vogelsoorten. Het grote
belang van deze die-
ren in de natuurhuis-
houding spreekt
voor zich.  

160 APPARTE-
MENTEN IN  
‘DE ZETTEN’
Een tweede bedreigd
gebied en wellicht één
van de mooiste stukjes
natuur is De Zetten, langs 
de baan van Wijnegem naar 
‘s-Gravenwezel. Op de helft van dit
domein van 30 ha  wil men een 160-tal appartementen
bouwen in blokken van drie lagen. Het grootste deel
van dit gebied is echter het natuurlijk overstromings-
gebied van de Swaenenbeek.

N-VA VOELT NATTIGHEID 
Men weet nu al dat het aantal overstromingen ook in
ons land sterk zal toenemen, zowel in aantal als in
omvang. Men weet nu al dat natuur, bomen en strui-
ken zware schade zullen ondervinden door het weg-
pompen van water. En … men weet nu al dat alle gara-
ges ondergronds of onder het grondniveau liggen.
Onze vraag is dan ook nog altijd zeer simpel: wie zal er
bij eventuele overstromingen de verantwoordelijk-
heid dragen en opdraaien voor de kosten? De
belastingbetaler? Wij hebben nog geen antwoord
gekregen …

De Zetten en Hof ter Linden

Veel Schildenaren storen zich enorm aan de kaalslag
die werd gepleegd op het prachtig parkje naast het
gemeentehuis … Ook dit stukje natuur in het centrum
ontsnapte niet aan de bouwpromotoren die er luxe-
appartementen willen bouwen.

Men krijgt stilaan de indruk dat in onze gemeente bak-
stenen beter groeien dan bomen. De gemeente liet
reeds twaalf jaar geleden haar oog op dit parkje vallen

om er een wandel- en zitparkje van te maken. Maar
helaas, het is weer anders gelopen.

Onze huidige burgemeester wou zelf de onderhande-
lingen voeren met de eigenaars van het parkje, de
zusters van Wezel. De winnaar van die gesprekken
blijkt dezelfde als degene die ook inzake het tweede
golfterrein zijn slag thuishaalde … Toch eigenaardig,
niet, al die toevallige toevalligheden?

Kaalslag

De kleine fuut 
of dodaar is
een van de
zeldzame
watervogels
die thuis zijn 
in De Zetten.

De strijd tegen de
opwarming van de
aarde heeft geen zin als
we niet allen samen 
overgaan tot actie, 
ook in Schilde-
’s Gravenwezel.

De strijd tegen de
opwarming van de
aarde heeft geen zin als
we niet allen samen 
overgaan tot actie, 
ook in Schilde-
’s-Gravenwezel.
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Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10

E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.

D
e 

in
fo

rm
at

ie
 d

ie
 o

p 
di

t 
do

cu
m

en
t 

w
or

dt
 v

er
-

m
el

d 
is

 b
es

te
m

d 
vo

or
 h

et
 i

n
te

rn
e 

ge
br

u
ik

 v
an

 d
e

di
ve

rs
e 

di
en

st
en

 v
an

 d
e 

N
-V

A
. 

D
e 

w
et

 v
an

 
8 

de
ce

m
be

r 
19

92
 in

 v
er

ba
n

d 
m

et
 d

e 
be

sc
he

rm
in

g
va

n 
de

 p
er

so
on

lij
ke

 le
ve

ns
sf

ee
r 

te
n 

op
zi

ch
te

 v
an

 d
e

ge
ge

ve
n

sv
er

w
er

ki
n

g 
vo

or
zi

et
 t

oe
ga

n
gs

re
ch

t 
to

t
de

 g
eg

ev
en

s,
 h

et
 v

er
be

te
re

n
 o

f 
he

t 
ve

rw
ij

de
re

n
 

er
va

n
.

�
N-VA-Kamerlid en fractieleider

JAN JAMBON

FEDERALE REGERING-LETERME GEBUISD
Voormalig eerste minister Herman Van Rompuy (CD&V) kondigde aan dat zijn regering werk zou

maken van vijf grote werven: een begroting voor 2010 en 2011, het energievraagstuk, asiel en migratie,
de staatshervorming, en de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De regering-Leterme II
volgde in zijn spoor. Het tussentijds rapport is meer dan duidelijk: de federale regering met

CD&V en Open Vld is gebuisd over de hele lijn!

Werf 1. De federale begroting gaat diep in het rood en de staatsschuld bedraagt 
binnenkort meer dan 100 procent. Enkel Griekenland en Italië doen het 
slechter in de Europese klas!

Werf 2. Het energiebeleid werd voor een habbekrats verkocht aan 
het Franse GDF-Suez terwijl gezinnen en bedrijven de peperdure
rekening moeten blijven slikken.

Werf 3. Het asielbeleid resulteerde in een gigantische collectieve 
regularisatie en een stroom asielzoekers die de grote steden 
overspoelt.

Werven 4 & 5. De staatshervorming is afgevoerd. 
De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 
werd in de koelkast gestopt.

FEDERAAL RAPPORT

Werf 1 - de begroting            
      0/10

Werf 2 - het energiebeleid            
0/10

Werf 5 - Brussel-Halle-Vilvoorde   0/10Werf 4 - de staatshervorming      0/10Werf 3 - het asielbeleid            
    0/10

N-VA-Voorzitter

BART DE WEVER

Terwijl CD&V en Open Vld rustig verder 
kabbelen op het elan van de rustige vastheid, 
dondert dit land aan een rotvaart achteruit. Maar
wij laten ons niet in slaap sussen. Wij willen dat
Vlaanderen wakker wordt. En wij zullen er alles
aan doen om de Vlamingen wakker te maken!

Elke dag worden er in de federale regering
beslissingen genomen over budget, migratie,
energie of justitie terwijl aan Vlaamse kant
slechts een minderheid (CD&V en Open Vld)
die steunt. Die beslissingen komen er onder
druk van Di Rupo, Milquet en Reynders. 
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