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V.U. Dirk Bauwens
Missionarislei 13A
2970 Schilde

Natuurwandeling
Schildehof

Sterke vrouwen in het N-VA-team: een meerwaarde

ZONDAG 27 NOVEMBER
OM 14 UUR

• Alicia Arguelles is logistiek manager
N-VA Schilde-’s-Gravenwezel
nodigt u van harte uit voor een
geleide natuurwandeling in het
kasteeldomein Schildehof en het
natuurreservaat De Pont.
Jammer genoeg moesten we de
aangekondigde herfstwandeling in
september om logistieke redenen
uitstellen. Maar we nemen graag een
nieuwe start! We verwachten u op
zondag 27 november om 14 uur in de
Orangerie aan De Pont 25 in Schilde.
Aansluitend vergasten we u op
pompoensoep en gezellig samenzijn.
De hele tijd
vertoeven we in
goed gezelschap van
Mark Demesmaeker,
Vlaams Parlementslid
en presentator van het
TV-programma
‘Groene vingers’, en
van gespecialiseerde
natuurgidsen.
Inschrijven kan door storting van
7 euro per deelnemer op rekening
N-VA Schilde, BE82 979 6530685 68.
Kinderen tot 12 jaar nemen gratis deel.
Stel niet uit tot morgen want het aantal deelnemers is beperkt tot 50!

• Chris De Clerck was internationaal actief
in Singapore en Duitsland en is
bestuurslid van onder andere NEOS
Onze vrouwelijke bestuursleden zorgen mee voor een
gezin, zijn actief in het beroepsen/of verenigingsleven en vinden
het maar evident dat zij ook hun
inbreng hebben in de politiek. En
het ontbreekt hen niet aan ervaring!

• Leen Scholiers werkt als PWA-tewerkstellingscoördinator en is OCMW-raadslid
• Pascale Gielen is lerares geschiedenisNederlands
• Magda Van Belle was gedurende 15 jaar
OCMW-raadslid in Schilde-’s-Gravenwezel en initiatiefneemster/medeoprichtster van de kinderopvang ‘Het Wezelke’

VROUWEN IN DE POLITIEK
• Marie-Jo Roekens leidde de expatriate“Politiek is essentieel een dienende
politiek van een Duits concern in Stuttgart
functie”, vinden de vrouwelijke
N-VA-bestuursleden. “Dat wil zeggen: het algemeen belang behartigen en bijgevolg op lange termijn denken en handelen.” Politici moeten hun oren te luisteren leggen bij de bevolking, te weten komen
wat voor hen belangrijk is en daar hun beleid op afstemmen. Dit is niet meer dan
vanzelfsprekend maar velen vergeten dat wel eens. Vrouwen bieden ook een meerwaarde aan de politiek: hun accenten liggen vaak meer op onderwijs, gezinsbeleid,
veiligheid en leefbaarheid van de gemeente, het verenigingsleven als sociaal bindmiddel, het welzijn van de burger en de zorg voor de sociaal zwakkeren in onze gemeenschap.
EEN GEZONDE MIX
Wij verheugen ons erover dat ons bestuur een goede weerspiegeling van de bevolking is. Een mix van jongeren en minder jong, van mannen en vrouwen, van ervaren
politici en nieuwkomers!
Meer informatie over onze visie, programma's en activiteiten vindt u op

www.n-va.be/schilde

In gesprek met penningmeester Rik Bellens:

“Thuisgekomen bij de N-VA”
Hendrik (Rik) Bellens groeide op in Wijnegem, verhuisde
na zijn huwelijk naar Ekeren en werd daar al snel voorzitter van de lokale afdeling van de Volksuniejongeren. Hij was
ook gemeenteraadslid en VU-fractieleider tijdens de laatste
legislatuur van Ekeren als onafhankelijke gemeente. Vandaag
is hij penningmeester van N-VA Schilde-’s-Gravenwezel.

Rik Bellens,
penningmeester
van N-VA
Schilde‘s-Gravenwezel

DE N-VA IS NIET TE KOOP
“De laatste jaren was ik politiek dakloos. Door eerdere slechte
ervaringen met andere politieke partijen was ik wantrouwig geworden, en zo heb ik spijtig genoeg de start van de N-VA gemist.
Ondertussen is echter gebleken dat deze partij niet te koop is. Ik heb dan ook geen moment
getwijfeld om mij bij de oprichting van de N-VA-afdeling in Schilde-’s-Gravenwezel aan te melden om een
functie binnen het lokale bestuur op te nemen. Het voelt als thuiskomen.”
SPEERPUNTEN
“De lokale politiek en zorg voor het welzijn van mijn onmiddellijke omgeving hebben mij altijd aangetrokken.
Uiteraard zijn er bepaalde zaken die mij meer interesseren dan andere. Dit zijn mijn speerpunten.”
“Al jaren ben ik bestuurslid en penningmeester
van zowel de Gemeentelijke KMO- en Vrije
Als zelfstandige volg ik van
beroepenraad als van de VZW Middenstandsnabij het wel en wee van de
middenstanders en de vrije
bond ’s-Gravenwezel. Als we van onze
beroepers.
gemeente geen slaapgemeente willen maken
moeten we zorgen voor een goede infrastructuur, met in de dorpskernen voldoende parkeermogelijkheid en verzorgde voetpaden
zodat middenstanders en vrije beroepers goed toegankelijk zijn.”

Als ingenieur ben ik uiteraard
geïnteresseerd in al wat te
maken heeft met de dienst
openbare werken en het
gemeentelijk patrimonium.

“In vergelijking met onze buurgemeenten mogen we niet klagen. Maar
er is nog werk aan de winkel, onder
meer voor het onderhoud van het gemeentelijke wegennet, de uitbreiding
van de sportinfrastructuur en lokalen
voor het verenigingsleven.”

“Het behoud van het residentiële en
groene karakter van onze groene gemeente is zeer belangrijk. Maar als
we niet verder willen vergrijzen,
moeten we de bouw van een aantal
betaalbare woningen voor jonge
gezinnen plannen.”

Als vader van drie volwassen
kinderen stel ik vast dat jonge
gezinnen onze gemeente
ontvluchten.

Onze afdeling is nieuw, het afdelingsbestuur is nieuw. Maar met het enthousiasme dat ik bij alle bestuursleden vaststel, zal het lukken om de N-VA ook in onze gemeente te verankeren. Het verheugt me
mijn kennis en ervaring voor dit project te kunnen inzetten.

Het kan altijd beter!
Schilde-‘s-Gravenwezel is een rustgevende,
groene gemeente met directe toegang tot het culturele aanbod van een grootstad. Onze gemeente heeft
een bloeiend verenigingsleven, dat steunt op de inzet
van vele vrijwilligers. En toch kan het beter …
• Het is maar zeer de vraag of alle actuele bouwprojecten afgestemd zijn op werkelijke behoeften en zinvol
ingepland zijn. Ze leiden wel tot een toename van de
verkeersdrukte, van sluipverkeer en lawaaioverlast.
Schilde-‘s-Gravenwezel mag haar authentiek karakter als residentiële en groene kempische gemeente
niet verliezen.
• Het cultuur- en verenigingsleven wacht op een vernieuwing van het dienstencentrum. Verenigingen
hebben het niet steeds makkelijk om lokalen voor hun
activiteiten te vinden.

• Inwoners verwachten ook meer transparantie bij beslissingen. Zij willen vooraf geïnformeerd en geraadpleegd worden over de realisatie van grote projecten.
Vlamingen zijn mondige burgers met een goede dosis
gezond verstand. Dikwijls kunnen zij goede suggesties aanreiken om problemen te helpen oplossen.
• Wat ons aan historisch patrimonium rest, heeft nood
aan onderhoud en bescherming. Spijtig genoeg is al
een deel verloren gegaan door verval en afbraak.

Jong N-VA Schilde-’s- Gravenwezel is een feit
Frederik Goemaere en Gerald Van Acker gaven samen met enkele
enthousiaste jongeren het startschot van de lokale Jong N-VA-afdeling Schilde-‘s- Gravenwezel.
Ben je tussen 18 en 35 jaar jong en heb je interesse in politiek in het
algemeen en je gemeente in het bijzonder? Geef ons dan zeker een
seintje!
Frederik Goemaere
frederik.goemaere@n-va.be

Gerald Van Acker
gerald.vanacker@n-va.be

Jubileumjaar Hendrik Conscience: Schilde feest mee!
In 2012 herdenken we dat Hendrik Conscience 200 jaar geleden geboren werd. Marnixring De Loteling en de
Gilde van Baas Gansendonck bieden u daarom in samenwerking met een aantal verenigingen en organisaties en
met de steun van het gemeentebestuur een uitzonderlijk feestprogramma aan.
Het jubileumjaar begint in januari met een academische zitting en sluit in december af met een
concert, waarop werken van Peter Benoit ter ere van Hendrik Conscience worden uitgevoerd.
FEESTPROGRAMMA
Verder op het programma: de tentoonstelling ‘De Loteling’ in het Museum Albert
van Dyck, toneelopvoeringen van ‘De Loteling’ door de toneelgroep Kunst Adelt,
een fietszoektocht langsheen de Baas Gansendonckroute, poppentheater en de
inhuldiging van het monument Hendrik Conscience aan de Muziek- en Woordacademie .
VLAANDEREN BETAALT HET GELAG
Hendrik Conscience heeft door zijn werken en zijn politieke engagement veel bijgedragen tot de ontvoogding van de Vlamingen. Gelukkig hoeft hij zelf niet te
ervaren dat 200 jaar later een Franstalige minderheid nog steeds de wet dicteert aan
de Vlamingen … Er moet drastisch bespaard worden maar de Walen mogen niet verarmen, Brussel moet pakken
meer geld krijgen en aan het asielbeleid mag niet getornd worden. Drie keer raden wie het gelag betaalt. Triestig
genoeg werd dit akkoord afgesloten met medewerking van zogenoemde Vlaamse partijen. Weten zij nu echt niet
waar zij mee bezig zijn?

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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In maart 2011 verwierpen zowel
CD&V als Open Vld de nota-Vande
Lanotte. De nota van Di Rupo was
echter nog slechter. Toch kozen zowel
CD&V als Open Vld ervoor om de
N-VA aan de kant te schuiven en de
onderhandelingen verder te zetten
samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt
dat die acht onderhandelende partijen op basis van de nota-Di Rupo
tot een goed akkoord zijn gekomen,
maakt de mensen iets wijs.
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De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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