Jaargang 2013 • Nr. 1 • februari

SCHILDE-’S-GRAVENWEZEL
Eindelijk zover

DE N-VA WERKT ZES JAAR LANG VOOR U
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
Dirk Bauwens, bankdirecteur, is onze nieuwe
burgemeester. Tot zijn bevoegdheden behoren:
algemene coördinatie, politie, brandweer,
veiligheid, personeel en burgerzaken.

V.U.: Hendrik Bellens - Damhertenlaan 21 - 2970 Schilde - info@n-va.be

Op 2 januari 2013 werd de nieuwe
gemeenteraad plechtig geïnstalleerd.
De N-VA-verkozenen namen talrijke
mandaten op. Dirk Bauwens start als
burgemeester, 3 N-VA-schepenen en
5-N-VA gemeenteraadsleden werden
beëdigd. Ook het voorzitterschap van
het OCMW en (tijdelijk) het
voorzitterschap van de gemeenteraad
worden door de N-VA waargenomen.

Peter Mendonck, jurist en N-VAfractiemedewerker voor asiel en migratie bij het
federale parlement, is schepen van Woonbeleid,
Openbare Werken, Juridische Zaken,
Patrimonium en Lokale Economie.
Kathleen Krekels, logopediste, zal instaan voor cultuur, toerisme, bibliotheek,
onderwijs, communicatie en feestelijkheden.
Leen Scholiers, lerares fysica/wiskunde, is schepen van Tewerkstelling en werd
beëdigd als OCMW-voorzitster.

GEMEENTERAAD

De onderhandelingen over een
coalitieakkoord hebben enige tijd
aangesleept. Het was onze prioriteit dit
inhoudelijk grondig en veelomvattend
uit te werken. Wij gaan voor vernieuwing en nemen onze verantwoordelijkheden ten dienste van alle
inwoners van Schilde-’s-Gravenwezel
consequent en competent op.
Hartelijk dank aan alle kiezers voor
hun stem en daarmee voor het
vertrouwen dat u onze partij en onze
mandatarissen gaf. Ook in de huidige
economisch moeilijke omstandigheden
staan we met een jonge dynamische
ploeg klaar voor alle uitdagingen.

Hendrik Bellens, industrieel ingenieur,
voorzitter van de gemeenteraad, eerste
opvolger voor het OCMWvoorzitterschap, lid van de raad van
bestuur CV De Voorkempen.
Pascale Gielen, leerkracht
Nederlands/geschiedenis, tevens lid van
de politieraad en verkozen als N-VAprovincieraadslid.
Gerald Van Acker, bio-ingenieur, lid van de politieraad.
Annemie Vergote, gepensioneerde
onderwijzeres, en Hugo Pas, industrieel
ingenieur. Beiden zijn sinds jaar en dag nauw
verbonden met het cultuur- en verenigingsleven
van Schilde. Hugo Pas was bovendien jarenlang
lid van de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening (Gecoro).

OCMW-RAAD
Frederik Goemaere, commercieel bediende.
Alicia Argüelles, logistiek manager.

www.n-va.be/schilde
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Een nieuw elan, vol met uitdagingen
De belangrijkste punten van ons
verkiezingsprogramma staan ook in
het coalitieakkoord dat we met
CD&V hebben afgesloten.
Momenteel werken we een
beleidsnota uit, die uiterlijk in
maart op de gemeenteraad
voorgesteld en besproken wordt.
Vanzelfsprekend doen we daarvoor
beroep op de competenties en de
ervaring van de gemeentelijke
administratie en diensten. We
stemmen met hen de budgettaire
mogelijkheden af.

Zesjarenplan
Elke gemeente dient tegen einde 2013
een zesjarenplan rond te hebben. Het
opmaken van een dergelijk plan
vereist strategisch denken en
beslissen. Waar willen we met onze
gemeente naartoe? Welke acties

moeten/kunnen we ondernemen?
Hoe financieren we die? Over welk
budgettair kader beschikken we?
Door alle maatregelen van bij de start
van een nieuwe bestuursperiode
ineens voor zes jaren te plannen en te
becijferen wordt vermeden dat
kortetermijnbeslissingen de financiële
reserves voor meer belangrijke
projecten wegkapen.
Op elk overheidsniveau wordt
bezuinigd en worden subsidies
verminderd of helemaal geschrapt. In
het zesjarenplan van Schilde’s Gravenwezel zullen we onze
prioriteiten vastleggen, zuinig zijn
betreffende werkingskosten en een
duidelijke kosten-batenanalyse
opmaken voor alle grotere
investeringen.

‘s-Gravenvoeren te gast in ’s-Gravenwezel
130 leden en sympathisanten waren op
13 januari te gast op onze nieuwjaarsreceptie.
Voorzitter Rik Bellens stelde de verkozen
gemeente- en OCMW-raadsleden voor.
Burgemeester Dirk Bauwens kondigde een
vernieuwing van het partijbestuur aan. In maart
2013 worden immers verkiezingen voor de
samenstelling van een nieuw partijbestuur
georganiseerd. Wij nodigen alle leden uit om aan de verkiezingen deel te
nemen. Leden die zich intensiever willen engageren kunnen zich kandidaat
stellen. Ook experten, die met hun kennis en ervaring onze mandatarissen
willen ondersteunen bij de uitvoering van bestuurlijke opdrachten nemen we
graag op in ons bestuur.
Op onze nieuwjaarsreceptie was Huub Broers, burgemeester van Voeren en
sinds kort voorzitter van de N-VA-fractie in de Senaat, te gast. ‘Kansen doen
zich soms voor op ogenblikken die je niet verwacht’ is zijn motto. Dit was ook
van toepassing op de N-VAverkiezingsresultaten. Vanuit een kleine
verankering in de gemeentelijke besturen
groeide het aantal gemeentelijke
mandatarissen uit tot bijna 1 700 N-VAraadsleden en 59 N-VA-burgemeesters.
Voor iedereen is er nu veel werk aan de
winkel: inwerken, dossiers bestuderen,
gemeenteraadszittingen voorbereiden en
een strategisch zesjarenplan uitwerken.

schilde@n-va.be

Direct contact met onze inwoners
Onze gemeentelijke mandatarissen
voeren een open politiek en zijn
steeds aanspreekbaar voor alle
inwoners. Om het contact met hen te
vergemakkelijken richt de nieuwe
bestuursploeg tweemaandelijks een
vragenhalfuurtje ‘Schilde spreekt’
in. Voor inwoners die hun
bekommernissen rechtstreeks met de
burgemeester en schepenen willen
bespreken, is dit de gelegenheid bij
uitstek. De concrete organisatie
dokteren we nog uit, maar we
melden nu al dat we hier snel mee
van start gaan.

N-VA bestuurt in eigen stijl
Optimisme, gezond verstand, moed
en vindingrijkheid: met deze
kwaliteiten willen we de volgende
zes jaar besturen.

De provincie werkt voor u
Ook bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober werd de N-VA in
Antwerpen de grootste partij. De N-VA behaalde over heel de provincie 35,89
procent van de stemmen en levert daarmee maar liefst 27 van de 72
provincieraadsleden. Samen met CD&V en sp.a zal onze partij de provincie
Antwerpen besturen. Met Luk Lemmens en Bruno Peeters als gedeputeerden en
Kris Geysen als provincieraadsvoorzitter is de provincie klaar voor verandering.
‘De provincie werkt voor u!’ is de slagzin voor het nieuwe bestuursakkoord. Het vat
bondig samen wat de nieuwe bestuursploeg de komende zes jaar wil gaan doen. De
provincie zal zich zoveel mogelijk beperken tot haar kerntaken: economie, toerisme
en ruimtelijke ordening. Dit moet gebeuren in een afgeslankt kader met een
transparante begroting. Als bovenlokaal bestuur moet ze de lokale besturen bijstaan
en bovenlokale problemen oplossen. Pascale Gielen, ook gemeenteraadslid, zal in de
provincieraad mee onze lokale belangen verdedigen.

Pascale Gielen vertolkt voortaan
uw stem in het provinciehuis.

Het provinciebestuur zal het komende jaar de interne staatshervorming uitvoeren,
zoals die samen met Vlaams minister Geert Bourgeois wordt onderhandeld. Die interne staatshervorming heeft een
reeks overhevelingen van bevoegdheden tot gevolg tussen de verschillende besturen. Begin 2014 kan de provincie met
een duidelijk programma aan de slag. Op dat moment wordt ook het ganse provinciale budget herbekeken en kan er
bespaard worden op uitgaven. 2013 wordt voor de provincie dus een belangrijk transitiejaar.
De N-VA zal de komende jaren werk maken van een slankere en efficiëntere provincie. Vanaf dit jaar zal onder
impuls van onze partij op elk departement 3 procent bespaard worden. Bovendien zal er ook jaarlijks 3 procent worden
bespaard op de partijdotaties, want de politiek moet het goede voorbeeld geven. Bovendien zal het personeel bij
pensionering niet automatisch vervangen worden en wordt de gesubsidieerde projectwerking beperkt. Bij elke
beleidsbeslissing zal de effectiviteit zo goed mogelijk ingeschat worden en alle kosten en opbrengsten worden vooraf
transparant in beeld gebracht. Deze, samen met nog een heleboel andere maatregelen zullen voor een slanker,
efficiënter en doeltreffender bestuur zorgen. In Antwerpen, de enige provincie waar de N-VA mee in het bestuur zit,
wordt de kracht van verandering meteen duidelijk.

Wij nodigen u uit N-VA-lid te worden
Als lid ontvangt u maandelijks onze kalender die u op de hoogte houdt van alle
activiteiten op arrondissementeel vlak. Het aanbod is divers: van interessante
voordrachten over politieke, economische en culturele thema’s tot recreatieve en
sportieve activiteiten. Maandelijks krijgt u tevens het ledenmagazine in de bus,
evenals een uitnodiging voor ledencongressen en festiviteiten.
Lid worden kan door storting van 12,50 euro voor het eerste gezinslid en 2,50 euro per
bijkomend gezinslid. Jongeren tot en met 30 jaar betalen 5 euro. Stort het bedrag op
rekening BE82 9796 5306 8568 of neem contact op met ons:
frederik.goemaere@n-va.be of 03 326 88 86. Bij ons is iedereen hartelijk welkom.

Wilt u meer over onze lokale werking vernemen?
Raadpleeg dan onze website:
www.n-va.be/schilde

www.n-va.be/schilde

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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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