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V.U. Dirk Bauwens
Missionarislei 13A
2970 Schilde

N-VA
SCHILDE-’S-GRAVENWEZEL
TRAKTEERT!

Nieuwjaarsdrink
N-VA Schilde-’s-Gravenwezel zet
het nieuwe jaar goed in.
We klinken op 2012 tijdens onze
nieuwjaarsreceptie
op vrijdag 27 januari om 20 uur
in de Oranjerie,
De Pont 45 in Schilde
Gastspreker is
N-VA-Kamerlid

ZUHAL
DEMIR.
Zij zal de
pensioenhervormingen toelichten
die de regering in ijltempo
doorvoert.
GRATIS TOEGANG
IEDEREEN WELKOM!
LAAT
UW STEM HOREN!
Op onze webstek
www.n-va.be/schilde vindt u
een enquête waarmee
N-VA Schilde-’s-Gravenwezel
peilt naar uw tevredenheid
over het gemeentelijk beleid.
Meedoen aan onze enquête biedt u de
kans pijnpunten aan te duiden en uw
verbeteringsvoorstellen te formuleren.
Gebruik deze gelegenheid. Laat uw
mening horen.
Wij verwerken de gegevens
anoniem en tonen u de resultaten
in ons volgend nummer.
Wij danken u alvast voor
uw medewerking!

N-VA kijkt uit naar 2012!
2011 is een zeer bewogen jaar geworden. Een nieuwe bankencrisis, de aanhoudende impasse in Brussel en uiteindelijk een regering die de werkende
klasse verder uitperst. 2012 belooft zo mogelijk nog heter te worden. We zullen de
maatregelen aan den lijve ondervinden en ook de gemeenten zullen de gevolgen
voelen.
In oktober mag u bovendien opnieuw naar de stembus. Het nieuwe bestuur van onze
gemeente staat de komende zes jaar voor een enorme uitdaging. Het moet niet alleen het hoofd bieden aan de economische realiteit maar zal ook moeten afrekenen
met de toenemende vergrijzing, mobiliteitsproblemen en de stilaan onbetaalbare
vastgoedprijzen. Een hele opdracht dus!
ONZE GEMEENTE MOET GROEN BLIJVEN
Er gaan stemmen op om de verkavelingsstop op te heffen. Die houdt onze gemeente
al 18 jaar redelijk groen in vergelijking met onze buren. N-VA Schilde-’s-Gravenwezel
zal hier niet aan toegeven. Wij willen geen nieuw Brasschaat, Sint-Job of Zoersel
worden.
RECHTLIJNIG EN TRANSPARANT
De N-VA wil niet aan de kant staan roepen. We willen wel degelijk verantwoordelijkheid opnemen op een eerlijke, rechtlijnige en transparante manier. Dat blijkt
ook uit de enorme groei die we het afgelopen jaar als lokale afdeling hebben doorgemaakt.
Namens het bestuur van N-VA Schilde-’s-Gravenwezel wens ik u in
ieder geval een voorspoedig nieuwjaar en een goede gezondheid in
de aangename woonomgeving die onze gemeente nog steeds biedt.
Dirk Bauwens
Voorzitter

N-VA
Schilde-’s-Gravenwezel
wenst alle Schildenaren
een voorspoedig,
vreugdevol en
vredig 2012.

N-VA Schilde-’s-Gravenwezel
ook online!
Onze nieuwe webstek www.n-va.be/schilde biedt u een overzicht van
onze activiteiten, publicaties en bestuursleden. Met onze éénjarige
geschiedenis hebben we nog maar een kort verleden, maar de toekomst belooft actief en spannend te worden!

Een sterke troef voor Schilde-’s-Gravenwezel
Onze ondervoorzitter Peter Mendonck startte begin december als juridisch adviseur
voor de N-VA-Kamerfractie, waar hij onder anderen Theo Francken, Daphne Dumery
en Sarah Smeyers ondersteunt in dossiers over het asiel- en migratiebeleid.
De 46-jarige Peter startte zijn loopbaan als advocaat aan de Antwerpse balie. Later werkte hij
in de Verenigde Staten bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in legale migratie.
Een schakel tussen Schilde en de federale overheid is een grote plus voor onze gemeente. Zo
beschikken wij over informatie vanuit de eerste hand. Wat in Schilde leeft kan zo ook rechtstreeks doorstromen naar het nationale niveau.
Peter Mendonck
juridisch adviseur N-VA-Kamerfractie en
ondervoorzitter N-VA Schilde-’s-Gravenwezel

Verenigingsleven in tijden van Facebook en Twitter
Heeft het verenigingsleven in dit tijdperk van hightech, multimedia, Facebook, Twitter … nog een
reden van bestaan? Of is het alleen nog voor de ‘ouden
van dagen’ weggelegd? Niets is minder waar in onze
gemeente!
Wie aandachtig ‘2970 actief’ doorneemt, zal merken dat
er in Schilde wel degelijk een rijk en bloeiend verenigingsleven aanwezig is. In deze tijd van steeds meer virtuele contacten, vereenzaming, eigenbelangen, enorm
hoge werkdruk, alleenstaanden, moeizame combinaties
van gezin en werk enzovoort, is het verenigingsleven
zeer belangrijk.
SOCIAAL WEEFSEL
Men komt niet alleen uit zijn zetel om bijvoorbeeld kennis op te doen in een vormingscursus. Neen, men doet
het om anderen te ontmoeten en samen dingen te leren
en te beleven, samen van cultuur te genieten, samen te
sporten … kortom, om zich in de samenleving te engageren. Het verenigingsleven is dan ook broodnodig om
het sociale weefsel in onze maatschappij te behouden en

te versterken. In onze eigen gemeente komt zowat elke
doelgroep aan zijn trekken, van jong tot oud. Er is een
enorm aanbod voor kinderen, jongeren, werkenden, gepensioneerden, sportievelingen en cultuurhongerigen.
VERRIJKEND
Na 12 jaar in het buitenland te hebben gewoond, kon ik
vaststellen dat het Vlaamse verenigingsleven als bijna
uniek kan beschouwd worden. Je inzetten voor je medeburgers en samen met hen deelnemen aan diverse activiteiten geeft een gevoel van verbondenheid, het
verdrijft de eenzaamheid, het is een balsem in minder
goede dagen. Binnen N-VA Schilde-‘s-Gravenwezel zijn
meerdere bestuursleden zeer actief
in het verenigingsleven. Wij doen
daarom ook een warme oproep aan
alle Schildenaren om zich ook onder
te dompelen in het verrijkende verenigingsleven!
Chris De Clerck
N-VA Schilde-‘s-Gravenwezel

Natuurwandeling in Schildehof
Op 27 november was het verzamelen geblazen aan de Oranjerie voor de N-VAnatuurwandeling onder begeleiding van twee natuurgidsen.
Het historische kasteeldomein beschikt over een parklandschap met vijvers, een uitgestrekt bosgebied en
aangelegde tuinen. Al vanaf ’s morgens vroeg zijn hier vaak talrijke wandelaars op stap om
te genieten van dit prachtige en steeds zeldzamer wordende stukje natuur, en voor de sportievelingen zijn er de fit-o-meters.
Vijftig enthousiaste N-VA-sympathisanten genoten van de natuurwandeling met aansluitend een gezellig samenzijn. Vlaams Parlementslid Mark Demesmaeker vertelde haarfijn
hoe het BHV-akkoord in mekaar zit en welke nadelige gevolgen het zal hebben voor de
Nederlandstalige inwoners van Brussel en Halle-Vilvoorde. Hij vroeg dan ook met aandrang de rechten van de Nederlandstaligen in BHV mee te blijven verdedigen.
SCHILDEHOF VERDIENT BETER
De pertinente conclusie van een van de deelnemers: “In vergelijking met Brasschaat moet
Schilde een zeer arme gemeente zijn. Vergelijk maar het kasteel van Brasschaat en het
onderhoud van het parkdomein met de onderkomen toestand van de Oranjerie en de
historische overblijfselen. Ik kan niet geloven dat Schilde ooit ook maar één euro in dit
historische domein heeft geïnvesteerd.” Ook wij zijn van mening dat het Park Schildehof een betere behandeling verdient!

Vlaams Parlementslid
Mark Demesmaeker:
de rechten van de
Nederlandstaligen in de
rand blijven verdedigen.

Schilde-’s-Gravenwezel: Parel der Voorkempen
Onlangs gaf de gemeente het boek
“Schilde-’s-Gravenwezel in beeld” uit,
een heuse aanrader. Het is geschreven
door een aantal mensen uit het culturele, sociale, economische, sportieve,
historische, politieke en ontspanningsleven van de gemeente.
ONTGROENEN
Opvallend: de stofwikkel (omslag) van
het boek is volledig ‘groen’ met een
beeld van de Swaenenbeek. Het is een
beeld van onze gemeente waarop we voorlopig nog trots
kunnen zijn. Want u herinnert zich wel de zaak van het
tweede golfterrein: een wisselmeerderheid van Open Vld
en Vlaams Belang (Hoe zat dat nu weer met ‘het cordon?’
Juist,‘in geldzaken niet van belang’!) slaagde erin om een
natuurgebied in te palmen. Gelukkig is de eindbeslissing
hierover nog niet gevallen.
OVERSTROMINGSGEBIED
Een ander gevaar is het domein ‘De Zetten’, waar nog altijd wordt gewacht op een beslissing. Zoals op vele plaatsen neemt het overstromingsgevaar ook toe in dit zeer
overstromingsgevoelige gebied. Wij vroegen reeds een
jaar geleden wie er na bebouwing verantwoordelijk
zou zijn voor de schade bij een overstroming van de
Swaenebeek. Maar op deze vraag kregen we nog steeds
geen antwoord.
RED HET BOS
Een derde actueel discussiepunt is het domein Hof ter Linden. Wellicht kreeg ook u het pamflet hierover in uw brievenbus? We hopen dat velen onder u ‘het bos mee hebben
gered’ door een bezwaarschrift in te dienen. Ook aan het

kasteel van ’s-Gravenwezel is er nog wat groen te vinden.
Maar dat wil men zo snel mogelijk vervangen door ‘baksteenrood’. Achter de hoeve komt er een twintigtal woningen. Om de pil te verzachten heeft men daar allerlei
benamingen aan gegeven, behalve ‘ sociale woningbouw’.
Hoe dan ook verdwijnen ook hier weer bossen.
VERSTEDELIJKING
Wellicht kan u het lijstje zelf nog aanvullen. De verstedelijking schrijdt verder met de gekende zevenmijlslaarzen. Er worden grote milieutoppen gehouden met
weinig of geen resultaat in de strijd tegen de CO2. Maar
dé grote luchtzuiveraars zijn de bomen en het groen.
Voor de N-VA ligt hier een zware taak en een grote verantwoordelijkheid. Maar ook u kan uw steentje bijdragen. Anders zal de heruitgave van het boek over 25 jaar
een andere kaftkleur moeten krijgen ... steenrood bijvoorbeeld.
RED HOF TER LINDEN
Het N-VA-afdelingsbestuur en talrijke leden
van onze partij ondersteunen ‘Red het bos,
Red Hof ter Linden’, een
actie van het Boscomité.
Een projectontwikkelaar
wil in het Hof ter Linden
25 woningen bouwen. Daardoor dreigt een schitterend stuk
bos van 8 ha te verdwijnen, een van de laatste groene longen
van ‘s-Gravenwezel.
Meer info: www.redhofterlinden.be

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

ELIO DI RUPO EN DE ZES ONDERHANDELENDE PARTIJEN
BEREIKTEN EEN BEGROTINGSAKKOORD DAT BIJZONDER NEFAST IS:
1.De begroting bestaat voor tweederde uit belastingverhogingen, zowel voor burgers als bedrijven: daarmee
zijn we het enige land in Europa dat meer uit
belastingen haalt dan uit besparingen. België wordt nu
deﬁnitief Europees kampioen belasting heffen.

Bart De Wever,
nationaal
voorzitter N-VA

2.De begroting is fundamenteel onrechtvaardig voor de Vlamingen, want zij betalen de grote meerderheid van de belastingen in dit
land. Het is duidelijk wie de factuur van de regering-Di Rupo zal betalen: de Vlaamse middenklasse.
3.Op het vlak van de sociaal-economische hervormingen worden alleen maar enkele kleine stapjes gezet, terwijl alle andere landen
om ons heen reuzensprongen aan het zetten zijn. De belangrijkste stappen in die hervormingen worden uitgesteld tot 2016.

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.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:
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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
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