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SCHILDE-’S-GRAVENWEZEL
Vlaanderen feest in juli
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Met onder
meer een middeleeuws
spektakel en allerlei attracties
voor de kinderen viert
Schilde-’s-Gravenwezel
De Vlaamse feestdag in stijl.

V.U.: Sven Looyens - Galgenstraat 19 - 2970 ‘s-Gravenwezel - schilde@n-va.be

NIEUWE LOKALE BESTUURSPLOEG AAN DE SLAG

Een driegangensmulpartij is er ook.
Gratis… als u zich tijdig inschrijft.
En mis zeker de academische zitting met Peter De Roover niet: een
gastspreker uit de duizend.
Meer info en inschrijvingen?
Dienst cultuur en bibliotheek
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde
cultuur@schilde.be

De N-VA wenst u een
prachtige zomer toe.
Wij hopen dat u volop kan
genieten in onze groene en
landelijke gemeente!

www.n-va.be/schilde

Een week na de verkiezing van de kersverse bestuursleden en van een
nieuwe voorzitter, schoot het nieuwe lokale N-VA-bestuur op 9 april uit de
startblokken. Als nieuwbakken voorzitter is het mijn vaste bedoeling om
een team van gemotiveerde sympathisanten bij elkaar te brengen die de
‘kracht van verandering’ verder zullen uitdragen.
Dat die kracht van verandering ook in Schilde-’s-Gravenwezel al in de praktijk
gebracht wordt, kan u verderop in dit blad lezen. We denken daarbij aan een
duidelijke vervrouwelijking op alle bestuursfuncties, meer inspraak van alle
niveaus, nauwkeurig financieel beleid, focus op betaalbaar wonen in plaats van
groen-verslindend ontwikkelen, een hernieuwde visie op de zwakke weggebruiker en meer aandacht voor uw veiligheid.

DE TOEKOMST VOORBEREIDEN
Als nieuwkomer binnen het gemeentebestuur vond de N-VA het buitengewoon
belangrijk om een bestuursnota op te stellen die niet snel-snel in elkaar geflanst
werd. Wij wilden vooral grondig de toekomst van onze gemeente becijferen en
veiligstellen. Deze nota werd op 27 mei door de gemeenteraad goedgekeurd.
Natuurlijk worden er in dit werkstuk politieke keuzes gemaakt. Toch onthouden we vooral de erkenning van zowel voor- als tegenstanders. Nooit eerder
werd een zesjarig beleidsplan zo intensief doorgerekend en
op haalbaarheid getoetst. Dit gebeurde in zeer nauwe
samenwerking met de gemeentelijke administratie, die we
voor haar competente en constructieve houding een pluim
geven. U kan de beleidsnota zelf inkijken op
www.schilde.be/beleidsnota.html of op het gemeentehuis.

EEN ENGAGEMENT VOOR VELE JAREN
Het nieuwe N-VA-bestuur zal er uiteraard op toezien dat
haar doelstellingen in het beleid vertaald blijven worden.
Dat we het overeengekomen beleidsplan loyaal met onze
coalitiepartner uitvoeren, maakt deel uit van ons engagement.

SVEN LOOYENS
Voorzitter N-VA
Schilde-'s-Gravenwezel

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Vrouwen op het voorplan
Vaak wordt er in politieke middens geklaagd over het gebrek aan
vrouwelijke inbreng. Dikwijls geraken plaatsen maar moeilijk ingevuld die volgens de regels van positieve discriminatie enkel aan
vrouwelijke kandidaten toekomen. Niet zo bij N-VA Schilde’s-Gravenwezel.
Van de 30 lokale N-VA-bestuursleden staan er maar liefst 13 dames
klaar om hun stempel op het lokale beleid te drukken. Twee van
onze vijf rechtstreeks verkozen gemeenteraadsleden zijn vrouwen.
Twee van onze drie OCMW-raadsleden zijn vrouwen. En ook in
ons vierkoppig team in het college van burgemeester en schepenen
tellen we twee dames. Als toemaatje hebben we ook nog een dame
verkozen in de provincieraad. Een record voor Vlaanderen!

Wie zei ook weer dat de politiek
vrouwen geen kansen geeft?

Democratie en inspraak: geen holle woorden
De gemeenteraad neemt
democratische principes ter harte.

De N-VA vond het belangrijk om
voor het eerst sinds lang de functie
van burgemeester en die van voorzitter van de gemeenteraad te splitsen. Dit is meer dan gewoon een
symbolische vernieuwing.

Volgens ons heeft de democratie haar
rechten. En dat houdt in dat dezelfde
persoon niet tegelijk kan functioneren
als voorzitter van het gemeentebestuur en als voorzitter van de volledige gemeenteraad. Dit lijkt te veel
op een overschrijding van de scheiding der machten. Sinds januari is dit
dan ook aangepast.

Leg uw probleem voor in
‘vragen-halfuurtje’
Voor elke gemeenteraad wordt voortaan een ‘vragen-halfuurtje’ ingevoerd. Dit initiatief trad in juni in
werking. Hierdoor zullen
Het nieuwe bestuur biedt
bewoners die vragen van
een luisterend oor aan de

algemeen belang willen stellen aan de
gemeenteraad dit kunnen doen in
alle openheid en transparantie.

Wij nemen adviesraden serieus
De talrijke adviesraden zoals Jeugd,
Milieu, Cultuur, Sport, Senioren en
KMO voelden zich vaak gepasseerd
of te weinig serieus genomen. Al bij
het opstellen van de bestuursnota
consulteerden wij hen echter vaker en
efficiënter. Hun gewicht op het beleidsplan is daardoor nu al voelbaar.
De werking en behandeling van de
adviezen zullen we in de nabije
toekomst nog verder stroomlijnen en
verfijnen.

inwoners en de adviesraden.

Een veilige gemeente is een aangename gemeente
Op uitdrukkelijke vraag van de N-VA zal de gemeente verder werken aan de uitbreiding van
de buurtinformatienetwerken (BIN). We willen ook intelligente camera’s opstellen aan de
drukke verbindingswegen met zowel snelheids-, traject- als nummerplaatcontrole. De nodige
initiatieven hiertoe zijn reeds genomen.

schilde@n-va.be

Het nieuwe
bestuur zal het
geld niet door
deuren en
vensters
smijten.

Financieel beleid onder de loep
Vanwege de alsmaar toenemende druk op de gemeentelijke financiën in
Vlaanderen en de versnelde veroudering van onze bevolking, is de financiële
gezondheid van onze gemeente een absolute uitdaging.
Het gemeentebestuur stelt zich drie belangrijke doelen:
• spaarzaam omgaan met belastinggeld
• aandacht voor een evenwichtige bevolkingspiramide
• efficiëntie

Schilde-’s-Gravenwezel mag zich al jaren een van de fiscaal vriendelijkste gemeenten van het land noemen. Dat moet
zo blijven! Daarom hebben we ook oog voor een continue monitoring van het gemeentelijke budget.
Dit moet er mee voor zorgen dat enkele geplande en hoogdringende investeringen gerealiseerd kunnen worden. We
denken daarbij onder meer aan het nieuwe gemeenschapscentrum en een nieuwe binnensport-infrastructuur.

Een aangename gemeente om te wonen
Streng maar rechtvaardig. Zo luidt ons credo voor het verstrekken van vergunningen en het handhavingsbeleid.
Iedereen heeft behoefte aan rechtszekerheid. Een gelijkvormige behandeling is de beste garantie voor diegenen
die initiatief nemen.
De verkavelingsstop blijft van kracht. Tegelijk streven we
naar betaalbaar wonen voor jonge gezinnen met kinderen.
Hiervoor zal er eindelijk en met spoed een ruimtelijk
uitvoeringsplan RUP Dorpskernen worden opgemaakt.
De focus ligt op ‘inbreiding’ in de dorpskernen en op het
groene karakter van onze gemeente.

Fietspaden en gerelateerde vernieuwingen
Herinrichting
• gescheiden fietspaden Turnhoutsebaan tussen Wisselstraat en grens Zoersel
• doortocht ‘s-Gravenwezel van Veldlei tot Wijnegemsteenweg
• schoolomgeving Sint-Ludgardis Schilde

Nieuw
• fietspaden tussen dorpskern Schilde en ’s-Gravenwezel
• fietspad Klein Waterstraat – Moerhoflaan

Vernieuwing
• fietspad Waterstraat (samen met werken Aquafin)
• as Schoolstraat, Dorpsplein, Puttenhoflaan
• Veldlei, Frans Pauwelslei, Eikenlei
• doortocht Turnhoutsebaan
• fietspad St.-Jobsteenweg
• Oelegemsteenweg
Veilige fietspaden maken het leven heel wat aangenamer.

www.n-va.be/schilde

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Floor en Gust

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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