
Begin dit jaar startte de N-VA met een zelfstandige afdeling in onze gemeente
Schilde. Tot dan maakten alle N-VA-leden van de gemeentes Schilde en Malle

jarenlang deel uit van de afdeling ‘Voorkempen’. Het groeiende aantal jonge leden
was het signaal om de Voorkempen op te delen in zelfstandig functionerende af-
delingen. Die zullen nauw met mekaar blijven samenwerken.

Eind februari hield de afdeling interne bestuursverkiezingen en verkozen de leden
negen bestuursleden en werden er vier gecoöpteerd. De aftredende voorzitter Dirk
Bauwens en secretaris Kris Wouters werden unaniem in hun functie bevestigd. De
dertienkoppige ploeg schoot direct uit de startblokken en verdeelde de bestuurs-
functies als volgt:
n Voorzitter: Dirk Bauwens (dirk.bauwens@n-va.be)
n Ondervoorzitter: Peter Mendonck (peter.mendonck@n-va.be)
n Secretaris: Kris Wouters (kris.wouters@n-va.be)
n Penningmeester: Hendrik Bellens (hendrik.bellens@n-va.be)
n Ledenverantwoordelijke: Frederik Goemaere (frederik.goemaere@n-va.be)
n Organisatieverantwoordelijke: Leen Scholiers (leen.scholiers@n-va.be)
n Communicatieverantwoordelijke: Marie-Jo Roekens
n Bestuursleden: Chris De Clerck, Pascale Gielen, Hugo Pas, Magda Van Belle, 

Gerald Van Acker, Stefan Van den Heuvel.

De ploeg is een goede mix van ervaren bestuursleden en nieuwkomers in de poli-
tiek, van jeugd en 50-plussers, vrouwen en mannen. Eerlijk, energiek, enthousiast en
efficiënt … N-VA Schilde gaat ervoor!

met 

THEO FRANCKEN

op 16 juni 2011 om 20 uur

Kleine Zaal - Dienstencentrum
Schoolstraat 44, Schilde.

Gratis toegang.
Iedereen van harte welkom!

Gespreksavond
“Asiel en migratie”
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Een enthousiaste start voor N-VA Schilde!

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

LID WORDEN VAN N-VA?

Heeft u interesse in de werking
van de N-VA en van onze afdeling

in Schilde-’s-Gravenwezel?
Neem dan contact op met 

Frederik Goemare via 
frederik.goemare@n-va.be 

of t. 03 326 88 86.

Lid worden kan door storting van
12,50 euro voor het eerste gezinslid en
2,50 euro voor de overige gezinsle-
den. Jongeren tot en met 30 jaar 
betalen 5 euro. Stort het bedrag op 
rekening BE82 979 6530685 68 van 
N-VA-afdeling Schilde. U ontvangt
dan maandelijks ons ledenmagazine
en uitnodigingen voor de ledencon-
gressen, het nieuwjaarsfeest en an-
dere activiteiten. Dankzij uw lid-
maatschap heeft u direct impact op de
partij die bouwt aan een rechtvaar-
dige en democratische gemeenschap!



Afdelingsvoorzitter Dirk Bau-
wens - ook gekend als kan-
toorhouder van Argenta in
’s-Gravenwezel - groeide op
met het Vlaamse gedachte-
goed. “In 2004 werd ik lid van
de N-VA. In 2006 nam ik deel
aan de gemeenteraadsverkie-
zingen en ik werd gemeente-
raadslid in 2010.” 

“De N-VA is een partij naar mijn hart omdat ze de
fundamentele waarden en normen nog hoog in haar
vaandel draagt”, vertelt Dirk. “De N-VA is een open
partij, met een uitgesproken dynamisch karakter. We
streven naar continue verbetering voor zo veel mo-
gelijk mensen.”

GROENE LONG
“Schilde bezit een uitzonderlijk natuurpatrimonium
en 's-Gravenwezel wordt niet voor niks de ‘Parel van
de Voorkempen’ genoemd”, zegt Dirk. “Deze groene
long en het residentiële karakter van onze gemeente
willen wij behouden. Vanuit de gemeenteraad on-
dersteunden wij het verzet van de werkgroep Bos-
comité tegen de verkavelingsplannen van het
domein Hof ter Linden en het natuurdomein de Zet-
ten. Bouwprojecten kunnen, maar dan enkel op de
nog talrijke onbebouwde kavels.” 

BETAALBAAR WONEN 
Onze gemeente moet niet alleen groen maar ook jong
blijven, vindt de N-VA. “Wij streven naar een ge-
zonde mix tussen jong en oud. Maar vele jongeren
moeten zich buiten onze gemeente vestigen omdat
er te weinig betaalbare woningen zijn. We moeten
onze gemeente dringend aantrekkelijker maken voor
de jongeren. Ook goede scholen, voldoende sport-
accommodatie en culturele activiteiten kunnen daar-
toe bijdragen. Daarom begroet ik de bouw van een
nieuw dienstencentrum, als ontmoetingsplaats en als
onderkomen voor sociale en culturele activiteiten.”

ONDERNEMENDE GEMEENTE 
“Wij zijn ook best wel fier zoveel handelaars en zelf-
standige beroepen in onze gemeente te mogen huis-
vesten. Zij geven Schilde bekendheid en bieden
werkgelegenheid binnen eigen grenzen. De toegan-
kelijkheid en leefbaarheid voor die ondernemers
houden we nauwlettend in de gaten.”

“Sinds februari heeft onze gemeente een eigen afde-
ling”, besluit Dirk. “Ik ben zeer blij met de nieuwe
enthousiaste bestuursploeg. We hebben de ambitie
om onze lokale werking verder uit te breiden.
Nieuwe leden en sympathisanten zijn van harte wel-
kom!”

Leen Scholiers is beter bekend als de sociale motor
van onze partij. Al meer dan 32 jaren volgt zij het
reilen en zeilen van onze gemeente. “In 2000 werd
ik OCMW-raadslid en lid van het Vast Bureau, en
sinds 2006 ben ik ook lid van het bijzonder comité
sociale zaken.”

Momenteel is Leen tewerkstellingscoördinator bij het
PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap). Ze
stimuleert werkzoekenden om een steentje bij te dra-
gen aan de plaatselijke gemeenschap. “Zo kunnen
een aantal noden gelenigd worden die zich binnen
de gemeente voordoen”, legt Leen uit. Dankzij haar
betrokkenheid bij wat leeft in de gemeente kwamen
er diverse servicediensten voor senioren en mensen
met een medische problematiek tot stand. 

ZORG VOOR SENIOREN 
“Als lid van het lokaal woonoverleg kijkt ik toe op
het uitdovingsbeleid van de permanente bewoning

op Schilde-Strand. Ook de
bouw van 22 nieuwe service-
flats voor senioren en de reno-
vatie van bejaardenwoningen
in de Molenstraat volg ik op
de voet. Het is daarnaast mijn
voortdurende zorg om mee na
te denken over de bouw van
sociale woningen voor sociaal
zwakkere inwoners”, aldus
nog Leen.

CONSEQUENT 
Vanuit haar jeugdervaringen en als lid van de vroe-
gere Volksunie, was Leens keuze voor de N-VA snel
gemaakt. “Ik hou van rechtlijnigheid en van duide-
lijke standpunten, zoals het consequente asielbeleid
en de uitbouw van een rechtvaardige samenleving
met perspectieven voor iedereen!” 

In gesprek met afdelingsvoorzitter Dirk Bauwens:

“Schilde moet aantrekkelijk zijn 

voor jongeren”

… en met OCMW-raadslid Leen Scholiers:

“Rechtvaardige samenleving met 
perspectieven voor iedereen”



Wil u meer weten over uw gemeente? Dan opent de website www.lokalestatistieken.be
een schat aan informatie! U vindt er alle mogelijke cijfers over onze gemeente. 

Bevolking, criminaliteit, migraties, ondernemingen maar ook alle beleidsdomeinen zoals
ruimtelijke ordening, milieu, cultuur komen ter sprake op www.lokalestatistieken.be. 
De website Lokale Statistieken is een initiatief van de Vlaamse overheid in samenwerking
met de gemeentes. Vlaams viceminister-president en minister van Binnenlands Beleid
Geert Bourgeois (N-VA) is de grote bezieler van het project.

DALENDE BEVOLKING, TOENEMENDE VERGRIJZING
• Een eerste blik leert ons dat de bevolking van Schilde met zijn 19 516 inwoners in 2008 redelijk

stabiel blijft. Tien jaar geleden telde Schilde 19 424 inwoners. 
• Maar de cijfers voor de jaren 2009 en 2010 wijzen op een teruglopend inwonersaantal: 19 495 (2009) 

en  19 431 (2010). 
• Een voor de hand liggende verklaring is het dalende geboortecijfer: van 142 geboortes in 2009 naar slechts 

114 in 2010.
• Schilde volgt evenwel de nationale trend als het over vergrijzing gaat. Lag 10 jaar terug het vergrijzingquotum

(het aantal 60-plussers in vergelijking met de bevolking tussen 20-59 jaar) nog bij 42 %, dan steeg dit tot 55 % 
in 2008.

• Gelukkig daalt de groene druk (aantal jongeren onder de 19 jaar in vergelijking met de 20-59-jarigen) niet in 
gelijke mate. Dit quotum daalde van 46 % (1998) naar 45 %(2008).

Op zaterdag 26 maart organiseerde de N-VA-afdeling
Voorkempen een Schotse avond in het huis van de
heemkundige kring De Drie Rozen. De interesse was
overrompelend. Ruim 100 aanwezigen genoten van
een heerlijke Schotse feestmaaltijd bereid door Mieke
Vermeyen en de ploeg van N-VA Malle. 

Op haar beurt zorgde N-VA Schilde voor feestelijk ver-
sierde tafels in aangepaste Schotse kleuren en voor de
logistieke ondersteuning. De voorzitters van de twee
nieuw opgerichte afdelingen in Malle en Schilde stel-
den onder luid applaus hun bestuursleden voor. Na de
leerrijke voordracht van Frieda Brepoels (zie kader) was
de tijd rijp om solidair met Schotland eer te betonen aan
de Schotse whisky’s. De proeverij werd door velen ge-
noten en stevig becommentarieerd. De boodschap ach-
teraf was duidelijk: “Zorg  maar dat er snel een nieuwe
activiteit komt!”

FRIEDA BREPOELS TE GAST

Frieda Brepoels is sinds 2004 Europarle-
mentslid voor de N-VA en lid van de com-
missies Buitenlandse Zaken, Mensen-
rechten, Transport en Toerisme. Haar en-
gagement in diverse werkgroepen is te tal-
rijk om op te sommen: kernontwapening,
niergezondheid, Alzheimer, het Midden-Oosten … 

Recent nam Frieda ook deel aan de Interparlementaire Verga-
dering van de Mediterrane Unie in Rome. De toekomstige re-
laties tussen Europa en de Mediterrane landen staan nu volop
in de actualiteit. “De omwenteling van 1989 in Oost-Europa
na de val van de Muur moet nu navolging krijgen in de zui-
delijke buurlanden van de Europese Unie”, aldus het Euro-
parlementslid. “Democratie, mensenrechten, sociale gelijkheid,
menselijke waardigheid en respect liggen aan de basis van de
revolutie en moeten nu voluit ondersteund worden.”

MEER AUTONOMIE
Maar Frieda Brepoels boeide haar publiek voornamelijk met
de geschiedenis van de SNP, de Schotse Nationale Partij. In
haar evolutie vertoont deze partij een grote gelijkenis met de
N-VA. Ook zij streeft naar meer autonomie en zeggings-
kracht voor de Schotse bevolking. Dankzij de SNP verwierf
Schotland in 1998 een eigen parlement. Ook andere campag-
nes om de onafhankelijkheid van Schotland te bereiken staan
op haar actief. Bij de laatste verkiezingen in 2007 werd de SNP
de grootste partij in het Schotse parlement. De partij telt even-
eens twee vertegenwoordigers in het Europees Parlement.

Schotse avond Schilde … een schot in de roos!

Top 5 van de 7,5 % buitenlanders in Schilde: Nederland (1 219)Verenigd Koninkrijk (90)Verenigde Staten (59)Duitsland (57)Frankrijk (29)

Wat u nooit durfde te vragen over … Schilde



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 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:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,

zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken

en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die

gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-

lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.

Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht

op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-

vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-

liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving

van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een

flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-

staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken

en een oplossing vinden voor BHV. 

Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder 

chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet

de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering

de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.
Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


