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natuur staan onder bescherming van het gemeentebestuur.
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Het eerste bestuursjaar is voor onze
nieuwe gemeentelijke mandatarissen
voorbij gevlogen. Nochtans is er op
korte tijd al veel veranderd.
Voor de eerste keer werd een zesjarenplan opgemaakt en meteen zonder één
tegenstem door de gemeenteraad
goedgekeurd. Dit plan legt zowel de
strategische als ook de financiële toekomst van onze gemeente vast. Belangrijke punten in dit zesjarenplan zijn:
• Geen verhoging van de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting, verkeersbelasting en
roerende voorheffing.
• Een aantal investeringen werden
goedgekeurd, want op dat punt hebben we een achterstand in te lopen.
We beslisten onder andere een nieuw

www.n-va.be/schilde

dienstencentrum te bouwen. Ook
voor het onderzoek van de bouw van
een nieuwe sporthal zetten we het
licht op groen.
• Meer democratie. Schildenaren kunnen hun vragen en bemerkingen ook
rechtstreeks met burgemeester en
schepenen bespreken. Dat gebeurt
tijdens het vragenhalfuurtje dat de
gemeenteraad voorafgaat.
• Er komt een werkgroep van en voor
inwoners om voorstellen in te dienen
met als doel de gemeentelijke
dienstverlening te verbeteren.
• Om de gemeenteraad zo onafhankelijk mogelijk te laten verlopen werden
de mandaten van burgemeester en
voorzitter van de gemeenteraad gesplitst.
• De verkavelingsstop blijft gehandhaafd. Waardevolle landschappen en

Het blijft ons doel om een
coherent woonbeleid uit te
bouwen dat het
landelijke en groene wonen
in onze
gemeente veilig stelt. We
werkten het voorbije jaar
talrijke maatregelen uit.
Daartoe behoren:
• een verhoging van de
belasting op leegstand,
onbewoonbare woningen
en verkrotting,
• een aanpassingspremie om
gehandicapten en senioren
toe te laten zelfstandig te blijven
wonen,
• geleidelijk herstel van het gebied
Schildestrand door het opkopen van
niet-bewoonde panden voor sanering,
• positief advies aan het Vlaams
Gewest voor de aanleg van een open
golf-/hockeyterrein, mits behoud van
beschermd natuurgebied,
• de invoering van een renovatiepremie om jonge gezinnen aan te
trekken.
Meerdere maatregelen zitten nog in de
pijplijn. Het ruimtelijk uitvoeringplan
(RUP) voor de dorpskernen is al flink
gevorderd. Deze plannen garanderen
een opwaardering van onze dorpskernen en rechtszekerheid voor ontwikkeling.
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Wij willen de bladkorven terug
Met de beste bedoelingen heeft het gemeentebestuur getracht om te besparen door het
afschaffen van de bladkorven. De N-VA kan enkel besluiten dat het resultaat hiervan te
veel negatieve kanten vertoont. De betrokken straten en grachten hebben er nog nooit zo
onverzorgd bijgelegen. Daarom dringen wij er bij onze schepenen en raadsleden op aan
om alles in het werk te stellen om deze beslissing terug te schroeven. De Schildenaren
werken immers graag mee aan het zuiver houden van hun straten, maar met inzet van
de juiste middelen.

Veto tegen een tram dwars door Schilde
Bij De Lijn liggen plannen klaar om een tram naar
Malle aan te leggen. Eén van die trajecten zou langs
de E34 liggen. Maar men plant ook een tweede traject dwars door Schilde. Waarom er twee tracés naar
Malle nodig zijn is een raadsel. Hoe men gelooft de
mobiliteit te helpen met een tram over de Turnhoutsebaan verstaat geen mens meer. Er mag dan ook
gevreesd worden voor de gevolgen:
• een onveilige situatie voor voetgangers en fietsers
in ons winkelcentrum,
• het verdwijnen van talrijke parkeerplaatsen en
daarmee ook het cliënteel voor onze winkeliers,
• de verloedering en het verval van ons winkelcentrum, voorbeelden zijn niet ver te zoeken.
De N-VA is hier 100 procent tegen. Onze mandatarissen zullen alle middelen
aanwenden om zich tegen dit tramtraject dwars door Schilde te verzetten.

Meer veiligheid via trajectcontrole
Meerdere gemeenten halen positieve resultaten door het plaatsen van camera’s
voor trajectcontrole. Hun bijdrage geldt niet enkel voor meer verkeersveiligheid.
De camera’s worden voornamelijk ingezet om niet verzekerde voertuigen uit het
verkeer te halen of bestuurders van voertuigen die voor criminele feiten gebruikt
werden te kunnen vatten. Bovendien fungeren ze als afschrikmiddel voor wie met
inbraak intenties rondloopt. Een proefproject komt op de Turnhoutsebaan.
In een latere fase komen ook de Waterstraat en
Wijnegemsteenweg aan de beurt. Alvorens de trajectcontrole geactiveerd wordt, komen er borden
om u hierop attent te maken.

Meer leesgenot, meer bibliotheek
Ons bestuurslid Guy Martens nam sinds enige tijd een actieve rol op in het
Bibliotheekraad en startte met een analyse naar de performantie. Er werd gezocht
naar vergelijkingen met andere gemeentes die soms succesvoller zijn dan
Schilde -’s-Gravenwezel. Er is nu een actieplan 2014/2018 opgesteld om meer
bibliotheekgebruikers aan te trekken. Een nieuwe bibliotheekwebsite staat ook in
de startblokken.
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Cultuur in het nieuwe dienstencentrum
De oorspronkelijke plannen van het
nieuwe dienstencentrum werden
door het nieuwe bestuur aangepast
om alle cultuurverenigingen onderdak te kunnen bieden. Het centrum
omvat onder andere een theaterzaal,
een multifunctioneel bewegingslokaal, polyvalente vergaderzalen, de
muziekschool. Als alles vlot verloopt
kan er nog einde 2014 met de bouw
begonnen worden.
Het nieuwe dienstencentrum blijft op
dezelfde locatie als het huidige, met
voldoende parkeergelegenheid.

Wij nodigen u uit N-VA-lid te worden
Wil u meer over onze lokale
werking vernemen?
Wil u ons fotoalbum inkijken?
Raadpleeg dan onze website:
www.n-va.be/schilde
Als lid ontvangt u maandelijks onze
kalender die u op de hoogte houdt van alle
activiteiten op arrondissementeel vlak.
Maandelijks krijgt u tevens het ledenmagazine in de bus, evenals een
uitnodiging voor congressen 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
guy.martens2@n-va.be

www.n-va.be/schilde

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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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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