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Schilde-’s-Gravenwezel

Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

Damhertenlaan 21
2970 's-Gravenwezel

De verandering begint in Schilde-‘s-Gravenwezel

Op 14 oktober neemt N-VA Schilde-’s-Gravenwezel voor de eerste keer met een eigen
lijst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wij willen de gemeente mee besturen
om er een bloeiende gemeente van te maken, waar het voor iedereen aangenaam
wonen, werken en leven is.
De kloof tussen burger en gemeentelijke overheid moet overbrugd worden door alle
inwoners meer inspraak en participatie te geven. Wij ondersteunen een bloeiend
verenigingsleven en staan open voor de inbreng van goed werkende adviesraden.
Democratisch bestuur betekent voor ons rekening houden met wat bij de bevolking leeft en
verantwoordelijkheid opnemen over genomen beslissingen. Op federaal vlak gebeurt dit niet
- denk maar aan Dexia, recessie, belastingsverhogingen zonder besparingen, toenemende
verarming, laks veiligheidsbeleid … Als het federaal niet lukt om democratisch en
verantwoordelijk te besturen dan maken wij er een start mee in onze gemeente.

Wij staan klaar voor u!

De toekomstige evolutie van onze inwoners en hun specifieke behoeften zijn voor ons de
beste basis waarop beslissingen genomen worden. Eerst denken, dan durven en doen!

Om u beter te kunnen informeren over ons
partijprogramma en onze kandidaten
openden wij op 3 augustus een
partijlokaal. U vindt ons in het centrum
van Schilde op de Turnhoutsebaan 266.
Wij luisteren er naar uw verwachtingen voor
de komende gemeentelijke legislatuur en
informeren u over onze visie op de toekomst
van onze gemeente.
U kan bij ons terecht:
van maandag tot en met zaterdag
• van 10 tot 12 uur
• van 14 tot 17 uur
extra avondopening op donderdag
• van 19 tot 21 uur

www.n-va.be/schilde

Kandidaten
N-VA Schilde-'s-Gravenwezel
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Onze speerpunten
voor verandering

www.n-va.be/schilde

1

Een landelijke Kempische gemeente blijven
De verstedelijking rukt steeds meer op en moet aan de grenzen van de ‘Parel van de
Voorkempen’ gestopt worden. Het kan niet zijn dat steeds meer natuur- en landbouwgebied
opgeofferd wordt aan megalomane bouwprojecten. Daarom kiezen wij voor de verderzetting
van een verkavelingsstop en het behoud van het groene, landelijke karakter van onze
gemeente.

2

Betaalbare woningen voor jonge gezinnen
Schilde kampt met een demografisch probleem. Jonge gezinnen trekken weg uit Schilde en
bijna een derde van de bevolking is gepensioneerd. De actieve bevolking krimpt en aan de
groeiende vraag naar kleinere betaalbare woningen werd niet voldaan. Wij willen meer
betaalbare eengezinswoningen in onze dorpskernen. Via een systeem van erfpacht en/of
aankoopoptie, verhoging van krot- en leegstandbelasting en aanpassing van
bouwvoorschriften (onder andere de opdeling van grote villa’s) kunnen jonge gezinnen weer
betaalbaar wonen in Schilde.

3

Geen tram over de Turnhoutsebaan
Eén scenario in de mobiliteitsstudie van het Antwerpse provinciebestuur voorziet in het
doortrekken van een tramverbinding tussen Wijnegem en Schilde, met latere aansluiting tot
in Turnhout. Wij willen op de Turnhoutsebaan geen tram die onze handelaars wegjaagt, het
fileleed verergert, de verkeersveiligheid in het winkelcentrum tot nul herleidt en bomen doet
sneuvelen. Een slecht scenario moet direct in de prullenmand verdwijnen: eerst denken, dan
doen! Geen Mortsels verkeersinfarct in Schilde! Wij opteren voor het invoeren van ronde
punten, intelligente verkeerslichten, snelheidscontroles, veilige oversteekplaatsen en goed
onderhouden fiets- en voetpaden. Deze maatregelen kunnen zorgen voor vlotter en veiliger
verkeer van alle weggebruikers.

4

Onze lokale ondernemers steunen
Onze inwoners zijn best tevreden over het aanbod, de productkwaliteit en de dienstverlening
van onze detailhandelaars en horecazaken. Wij wensen geen uitbreiding van grootschalige
detailhandelsbedrijven in onze centra. KMO’ s en ambachtelijke bedrijven moeten hun plaats
buiten de dorpskernen krijgen. Een analyse van de bestaande bedrijfsterreinen en hun
bestemming dringt zich op vooraleer verdere vergunningen verstrekt worden. Wij streven
naar meer rechtszekerheid voor ondernemers, onder meer door duidelijke voorschriften uit
te werken.

5

Een efficiënt en zuinig financieel gemeentebeleid
Een lokaal bestuur moet prioriteit geven aan het spaarzaam omgaan met belastingsgeld.
Daarom willen wij elke investering beoordelen op haar nut, noodzakelijkheid en kostprijs. Wij
willen een efficiënt werkende gemeentedienst en wensen geen onnodig geld aan
studiebureaus te besteden.

6

Meer veiligheid voor iedereen
De toegenomen criminaliteit - ook in onze gemeente - maakt vele inwoners bezorgd. De
N-VA promoot en ondersteunt de uitbreiding van Buurtinformatienetwerken (BIN).
Preventieve veiligheidsmaatregelen maar ook een strengere aanpak van criminaliteit zijn
noodzakelijk. Om dit zeker te stellen willen we een onderzoek naar de werking van de
politiezone en het herdefiniëren van de politietaken.

Een sterke ploeg voor Schilde-’s-Gravenwezel
N-VA
1

BAUWENS Dirk

14

DE VOS Elisabeth

2

SCHOLIERS Leen

15

RUWISCH Stefan

3

BELLENS Hendrik

16

SUETENS Helga

4

MENDONCK Peter

17

COOLS Frank

5

GIELEN Pascale

18

LAFORCE-VERGOTE Annemie

6

VAN ACKER Gerald

19

LINDEN Annelies

7

KREKELS Kathleen

20

LEURIDAN Nico

8

DE CLERCK Chris

21

KONINKX Irmgard

9

VAN DEN HEUVEL Stefan

22

VAN ROSSEM Hedwig

10

ARGÜELLES Alicia

23

VAN GILS Gilbert

11

LIEVENS Patrick

24

MARTENS-VAN BORTEL Greet

12

GOEMAERE Frederik

25

PAS Hugo

13

VAN IMPE Bart

U vindt meer informatie over ons programma
en de kandidaten op onze verkiezingswebsite:
https://schilde.n-va.be/verkiezingen2012

DIRK BAUWENS

LEEN SCHOLIERS

HENDRIK BELLENS

43 jaar,
Schilde
Zelfstandig bankdirecteur
en gemeenteraadslid

59 jaar,
Schilde
PWA-beambte
bij RVA en
tewerkstellingscoördinator Schilde

64 jaar,
‘s-Gravenwezel
Industrieel ingenieur

“Bij de N-VA primeert de
realisatie van haar
programma, waarden
en doelstellingen op
het invullen van
postjes.”

PETER MENDONCK
46 jaar,
‘s-Gravenwezel
Fractiemedewerker
Asiel en Migratie (Kamer
en Senaat)
“Wij gaan voor inhoud en
willen in samenspraak
met coalitiepartners
tot een duidelijk en
werkbaar akkoord
komen.”

“De N-VA is de enige
geloofwaardige partij die
de belangen van
de Vlaming
verdedigt.”

“Rechtlijnigheid en
eerlijkheid zijn
belangrijke
waarden voor mij.”

PASCALE GIELEN

GERALD VAN ACKER

43 jaar,
Schilde
Lerares NederlandsGeschiedenis

32 jaar,
‘s-Gravenwezel
Zelfstandige

“Er moet dringend wat
veranderen in dit land.
De Vlaming kreeg de
laatste 20 jaren het
omgekeerde van
wat hij vroeg.”

“De N-VA is de meest
rechtlijnige partij met
een correcte aanpak ten
voordele van de
gehele bevolking.”
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Kiezen voor verandering.
Provincieraad
District KAPELLEN
1

GEYSEN Kris - Brecht

2

VANALME An - Stabroek

3

THIJS Danny - Brasschaat

4

GIELEN Pascale - Schilde

5

HOFKENS Jan - Wommelgem

6

DE RYDT Clarisse - Kalmthout

7

JANSSENS Christiaan - Zoersel

8

KERSTENS Suzanne - Essen

9

VAN PUTTE Koen - Wuustwezel

10

VERMEYEN Mieke - Malle

11

HILLEN Tom - Ranst

12

HENDRICKX Iefke - Schoten

13

VAN LANGENDONCK Gerda - Kapellen

Ook in de Antwerpse provincieraad.
Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit
voor de werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven
niet langer bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al
actief zijn. De N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo
kunnen ook de provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.
De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van
14 oktober wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken.
Laat de Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op
de N-VA. Want zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.
In Antwerpen gaan we voluit voor:
1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efﬁciënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.
2. Economie: versterken
Het provinciebestuur moet het investeringsklimaat bevorderen en
bedrijventerreinen ontwikkelen en zo de economische streekontwikkeling
versterken.
3. Ruimte voor mobiliteit
Het provinciebestuur moet, over de gemeentegrenzen heen, de samenwerking
inzake mobiliteit bevorderen.
4. Toerisme: ontspannen en ondernemen
In samenwerking met de gemeenten en de ondernemers moeten de toeristische
troeven van de provincie Antwerpen verder worden ontwikkeld en gepromoot.
5. Bestuurskracht gemeenten verhogen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur
de bestuurskracht van de gemeenten verhogen.

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”

Kris Geysen
Lijsttrekker

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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