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V.U. Dirk Bauwens
Missionarislei 13A
2970 Schilde

Ledenvergadering
ZATERDAG 23 JUNI
18 UUR
DORPSHUIS
Onder het motto ‘hoe meer zielen
hoe meer vreugd’ nodigen wij al
onze leden uit op de voorstelling
van ons verkiezingsprogramma en
onze kieslijst. Wij rekenen op
talrijke aanwezigen en op een
geanimeerde discussie. U bent
welkom in het Dorpshuis,
Kerkstraat 24,
Schilde-’s-Gravenwezel.

Uw mening telt voor ons
Via onze website kregen alle Schildenaars de mogelijkheid om zich uit te spreken over het gemeentelijk beleid. De vele verbeteringsvoorstellen drukken
gelijkaardige bekommernissen uit.
Onze dorpsgenoten spreken zich nadrukkelijk uit voor het behoud van het residentiële, groene karakter van Schilde. Natuurgebied mag niet van bestemming veranderen en het Kempisch dorpskarakter moet behouden blijven en waar nodig
hersteld worden. Onze gemeente mag niet verstedelijken: verdere verkaveling is dus
uit den boze.
Een grote zorg is het wegtrekken van de jeugd. Creatieve formules om in de dorpskernen betaalbare woningen te realiseren moeten jonge gezinnen de weg naar
onze gemeente doen vinden. Ook speelpleintjes in de dorpskernen en jeugdontmoetingsplaatsen kunnen de attractiviteit van onze gemeente verhogen. De strengere aanpak
van leegstand kwam eveneens terug in de antwoorden.
Vele dorpsgenoten uiten hun bezorgdheid over de vergrijzing en opperen om verder te investeren in serviceflats. Onze jeugdige deelnemers beklagen zich over het gebrek aan voldoende sportaccommodaties, verouderd materiaal en onvoldoende
hygiëne in sanitair en sportzalen.

Zomerbarbecue
ZATERDAG 23 JUNI
VANAF 19.30 UUR
DORPSHUIS
Met gast
JAN JAMBON
Iedereen is van
harte uitgenodigd op onze
zomerbarbecue,
die eveneens op
23 juni plaatsvindt in het
Dorpshuis. Inschrijven kan
tot 18 juni door
storting van 20 euro per deelnemer op
rekening BE82 9796 5306 8568. Vermeld
zeker uw naam en het aantal deelnemers!

Voet- en fietspaden verdienen
op verschillende plaatsen meer
aandacht, zowel wat aanleg als
wat onderhoud betreft. Fileleed,
veiligheid, parkings en de uitstraling van de Turnhoutsebaan is
problematisch en moet creatief
onder handen genomen worden.
Meerdere voorstellen slaan op
veiligheid: het uitbreiden van de
buurtinformatienetwerken (BIN),
het installeren van veiligheidscamera’s aan uitvalswegen en
fietsstallingen en zichtbaar meer
blauw op straat.

Vele Schildenaren pleiten voor een
beter onderhoud en een opwaardering van
onder meer het Schildepark en de Orangerie.

Heeft u uw mening nog niet kenbaar gemaakt?
Dan kan u nog steeds onze enquête invullen op www.n-va.be/schilde.

Een ondernemingsvriendelijke gemeente.
Maar voor wie?
Schilde-’s-Gravenwezel wordt gekenmerkt door
twee unieke handelskernen met gemotiveerde
detailhandelaars. We moeten er alles aan doen om dit te
behouden. De N-VA verzet zich tegen megalomane
projecten en baanwinkels in onze gemeente. Ons
unieke, kwalitatief hoogstaande handelsleven is niet
gebaat bij een eenheidsworst van winkels.
De Open Vld-schepen van Lokale Economie lijkt ons
hierin te volgen in een interview in zijn partijblad. Maar
het is eerder: luister naar mijn woorden, kijk niet naar
mijn daden. Onlangs kende het college van burgemeester en schepenen immers een uitbatingsvergunning toe
aan een handelszaak met een oppervlakte tussen de 400
en 1 000 m².
WIE IS HIER NIET BIJ GEBAAT?
De winkeliers staan hier zeker niet voor te springen. Volgens een provinciale studie zijn ook de inwoners best tevreden met het huidige aanbod in de gemeente. Voor
bijkomende aankopen kan men terecht in het naburige
Wijnegem Shoppingcenter.

WIE IS HIER WÉL BIJ GEBAAT?
Misschien de bouwheer van het nieuw op te richten
pand? Weten zullen we het allicht nooit doen, maar er is
wel een sterk vermoeden. Zeker als we alle grote bouwprojecten van de laatste zes jaar in onze gemeente nader
bekijken. We moeten dringend paal en perk stellen aan
de bedieningspolitiek in onze gemeente. Spijtig genoeg is
het precedent geschapen en staat de weg open voor een
volgend project. Met deze beslissing gaat Open Vld, voor
‘doen’. Jammer dat ze eerst vergat te ‘denken’.

Ons ouderwets dorp
De titel slaat niet op het mooie lied van Wim Sonneveld ‘Mijn Dorp’, maar op de uitspraken van
onze burgemeester in het magazine van haar partij. Zij
noemde Schilde-s’Gravenwezel een ‘ouderwets dorp’
en gaat er prat op om onze gemeente, met de hulp van
mensen met frisse ideeën, om te kunnen vormen tot
een ‘moderne gemeente met een authentiek karakter’.
Dat zal dan wel zo zijn
zeker, maar wij dachten
dat in een dorp, of met
een moderner woord
‘gemeente’, alle leeftijdsklassen van een bevolking aanwezig moeten
zijn. Dit maakt zijn eigenheid en sterkte uit.
Onze burgemeester wil
en heeft deze opvatting
naar de geschiedenis verwezen.
Jongeren verlaten de gemeente omdat er geen betaalbare woningen meer te vinden zijn. Dit wordt voor
Schilde de uitdaging voor de toekomst. Het zou raadzaam zijn dat Open Vld de door haar in de wolken geprezen woonbehoeftestudie eens grondig leest.
Woningen op schaal voor jongeren worden niet gereno-

veerd
maar
door de promotoren gewoonweg afgebroken
om er appartementsblokken
te zetten. Kostprijs: 500 000 tot 750 000 euro en meer! We kunnen er wel
fier op zijn dat we de ‘aangenaamste’ gemeente zijn om
in te wonen, maar dit voorrecht wordt bewust beperkt.
Ook voor senioren is de situatie niet zo rooskleurig. Er
zijn weinig of geen serviceflats en als er een paar
komen, dienen de bejaarden daarvoor - onder druk van
de partij van de brugemeester in het OCMW- 750 euro
huur te betalen.
Volgens de wet moet onze gemeente meer dan 150
betaalbare woningen tellen. Deze verplichting is niet
van vandaag. Voor wanneer? Op de vraag of deze ‘moderne gemeente’ in de toekomst ook nog groen gaat
blijven, komen we nog terug, want onze spitse oren hebben dingen opgevangen.
Daarom zeggen we aan mevrouw de burgemeester, niet
voor het eerst, dat de inwoners van dit ‘ouderwets dorp’
geen Monaco aan De Schijn nodig hebben.

Jong N-VA’ers weten wat ze willen
Oprichter
Gerald Van Acker somt de
speerpunten van
Jong N-VA
Schilde-’s-Gravenwezel op.

VERJONGING
Jonge medebewoners zouden de mogelijkheid moeten
krijgen om hier te blijven wonen. We moeten de gemeente ook voor jonge, actieve gezinnen aantrekkelijk
maken. Jong N-VA en N-VA werken aan een duidelijk en
realiseerbaar programma rond betaalbaar wonen in
de dorpskernen zonder te tornen aan het groene en
residentiële karakter van onze gemeente.
FLEXIBELE KINDEROPVANG
Permanente kinderopvang op werkdagen tussen 7.30
uur en 18.30 uur, vanaf de eerste maanden tot op z’n
minst de basisschool, is een must. Vooral woensdagen en
vrijdagen bezorgen momenteel onze ervaren OCMWmedewerkers en jonge tweeverdieners kopzorgen. Aangepaste openingsuren van de gemeentelijke kinderopvangcentra, in afstemming met de vervoerdiensten
van kleuterscholen, is de uitweg.
GEVARIEERD SPORTAANBOD
In een sportvereniging kan je op een gezonde en sociale
manier ontspannen. Jong N-VA steunt daarom een divers
aanbod aan sportactiviteiten. Als veldhockeyspeler bij
Royal Antwerp Hockey Club vernam ik dat de club mo-

gelijk verder weg van onze gemeente kan verhuizen.
Mijn doel is om de hockeyclub in Schilde-‘s-Gravenwezel te vestigen, gezien het grote aantal jeugdspelers
hier. Hiervoor wil ik de goedkeuring van het gemeentebestuur krijgen.
GOED ONDERHOUDEN,
MODERNE INFRASTRUCTUUR
Sociale en sportieve activiteiten vergen verzorgde en
goed onderhouden accommodaties. Niet alleen de terreinen zijn belangrijk, maar ook de kleed- en doucheruimtes. Goed onderhouden speelpleintjes zijn op dit
ogenblik enkel met de loep te vinden.
GEEN JONGERENOVERLAST
Schilde–’s-Gravenwezel heeft te kampen met beschadigingen aan uithangborden en privé-infrastructuur, van
drugs- en lawaaioverlast. Jong N-VA wil daarom een professionele en gerichte ondersteuning voor het beheersen van jongerenproblematiek. Onze gemeente moet
lidmaatschap aangaan van een professionele organisatie
die, samen met ons, deze problemen uit de wereld helpt.
Hoe wil Jong N-VA deze ideeën financieren?
• Kinderopvang kan doorgerekend worden aan de
gebruiker. Voor deze dienstverlening kan een extra
bijdrage gevraagd worden.
• We kunnen besparen door snelle administratieve
vereenvoudigingen en praktische werkmethoden
in te voeren.
•Jong N-VA plant een langetermijnbudget dat meer
oog heeft voor reële behoeften.

Infosessie: een duidelijke kijk op de gemeenteraadsverkiezingen
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20 uur
Brasserie Mano
Karekiet 1, 2970 Schilde.
Gratis toegang.
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Jong N-VA nodigt alle jongeren uit om kennis te maken
met het reilen en zeilen van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Rob Van De Velde, N-VA-fractiesecretaris in
het federaal parlement, wijdt jullie op boeiende wijze in
het belang en het verloop van de komende verkiezingen
in. Hij heeft het eveneens over de bevoegdheid en werking van de gemeenteraad.

Pianorecital Eliane Rodrigues

22

20.15 uur
O.L.V-ten-Hemel-Opgenomenkerk Schilde Bergen
Pater Nuyenslaan 68
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2012

Jong N-VA en Eliane Rodrigues nodigen u op een uniek benefiet-pianorecital. Aansluitend vervoegt de pianiste ons op een receptie. Je kan inschrijven door 18 euro per persoon te storten op rekeningnummer BE82 9730 5276 3283, met vermelding van naam en activiteit. Jongeren onder 18
betalen 10 euro. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.
Organisatie en contactpersoon: Gerald Van Acker - gerald.vanacker@n-va.be - 0472 38 29 03

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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.

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.
n DE HEER

n MEVROUW
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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

