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SCHILDE-’S-GRAVENSWEZEL
Bal van de
Burgemeester

V.U.: Sven Looyens - Galgenstraat 19 - 2970 Schilde - schilde@n-va.be

De zomermaanden zijn weer veel
te snel voorbijgevlogen. Hopelijk
heeft u van de nodige rust kunnen
genieten, al of niet op vakantie.
Een nieuw schooljaar betekent
ook voor het bestuur dat we er
terug volop tegenaan gaan. Maar
af en toe moet er ook eens gefeest
worden. Daarom nodig ik u nu al
graag uit op het Bal van de Burgemeester!

Noteer daarom alvast in uw
agenda: vrijdag 14 november
19,00 uur in het ‘s- Graevenhof.
De formele uitnodiging volgt.
Hopelijk
tot dan!

TERUG BLADKORVEN
Wij zijn blij u te melden dat
de mogelijkheid om een
bladkorf te plaatsen, die
zoals vroeger door de gemeente gratis wordt geleegd, blijft behouden! Alle
inwoners van straten met
laanbomen zullen een
eigen bladkorf mogen
plaatsen of er één afhalen
op het containerpark tot
zolang de voorraad strekt.
De milieudienst heeft een
nieuwe regeling uitgwerkt
en zal wat betreft de timing van plaatsing, opruiming, toegelaten omvang
van de korf, enzo- voort
nog communiceren via
nieuwsbrief en 2970info.
De mogelijkheid tot gratis
bladafvoer naar het gemeentelijk containerpark
in de maanden oktober tot
en met december blijft behouden. De wijkinzamelingen, waarbij dan in de
wijk nadarhekken geplaatst worden om de bladeren in te zamelen, zal
ook verder gepromoot
worden.

Open ledenvergadering

DIRK BAUWENS
Burgemeester

www.n-va.be/schilde

Het bestuur nodigt alle leden uit op haar
jaarlijkse ledenvergadering.
Burgemeester en schepenen presenteren de
resultaten van het voorbije anderhalf jaar
besturen. Wij verwelkomen jullie op 24
november 2014 om 20 uur in Brasserie MaNo,
Karekiet 1 (Schildestrand).

DENKEN.DURVEN.DOEN.

PROJECT 2015:

Schilde genomineerd als dementievriendelijke gemeente
Alicia Argüelles is onze afgevaardigde die vanuit de OCMW-raad een
trekkersrol vervult in Dwaallicht, het praatcafé waar iedereen terecht
kan met vragen en zorgen rond dementie.
Dwaallicht is een laagdrempelig initiatief dat informatiemomenten verzorgt via regionale praatcafés en extra activiteiten voor mensen met dementie, maar vooral voor de familieleden en mantelzorgers. Mensen die
onverwacht met deze gevoelige materie in contact komen, hebben ontzettend veel nood aan informatie en steun. Dit ontbreekt nog steeds te vaak.
Maar er wordt hard aan gewerkt, ook voor Schilde, ook door ons.
U kan er terecht op volgende data:

02/10/2014: Extra activiteit: muzikaal-literaire voorstelling van Mamuse ‘Ik blijf mezelf’
Aanvang: 20 uur (deuren vanaf 19.30 uur)
Inkom: € 3 (drankje inbegrepen)
Locatie: Populier - Populierenhoeve 22 - 2240 Zandhoven
Tickets: 03-466.01.00

11/12/2014: Praatcafé: thema: Wat is dementie?
Deskundige Prof. Dr. S. Engelborghs en een mantelzorger
Aanvang: 20 uur (onthaal 19.30 uur)
Inkom: gratis
Locatie: Dienstencentrum De Ring - Blijkerijstraat 71 - 2390 Malle
Voor meer informatie: www.dwaallicht.be

Een gezonde mix van jong en oud
Een van de belangrijkste uitdagingen voor het
gemeentebestuur is de demografische situatie en
ontwikkeling van Schilde – ‘s-Gravenwezel. Het aantal
senioren (65+) groeide gedurende de laatste 10 jaren
aan met 891 inwoners. Daar tegenover daalde de
actieve bevolking met 584 en het aantal minderjarigen
(0/19 jaar) met 585 inwoners. Dezelfde tendens tekent
zich ook voor de toekomst af.
Het is een gunstige ontwikkeling dat wij allen langer leven en elke gemeente wil dan ook graag dat iedereen zolang
mogelijk kan blijven wonen. Het gevolg is echter een kapitaalskrachtige inbreiding naar de dorpskernen die de prijsdruk daar al danig heeft verhoogd. Dit stelt niet alleen problemen voor senioren die hier willen blijven wonen maar
heeft ook een effect op de aantrekkingskracht van onze gemeente op jonge gezinnen. De N-VA gaat alvast de uitdaging
van de vergrijzing niet uit de weg.

N-VA gaat resoluut voor verdere inbreiding in dorpskernen
Vanaf dag één zijn we met het huidige gemeentebestuur gestart met het ontwerpen van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dorpskernen. Dit project zal een nieuwe impuls geven aan de verdere ontwikkeling van wonen en ondernemen
in de centra van Schilde en ’s-Gravenwezel met als doel ruimte te creëren voor betaalbare woningen voor jonge gezinnen en appartementen van redelijke omvang. Eveneens zal het bijdragen tot het optimaal behoud van groen en open
ruimten.

schilde@n-va.be

DE KRAANWEIDE:

Bijkomende sport- en recreatiezone
Na de aanleg van een speeltuin in de
Molenstraat werden achtereenvolgens “de Kraanweide” en “het Mierenbos” aangelegd en opengesteld
voor alle inwoners.
De Kraanweide nodigt sportievelingen uit die van een partijtje basketbal
houden. Op onze jongste inwoners
wachten een reeks nieuwe speeltuigen om duchtig plezier op te maken.
Ook op de hoek van de Kasteeldreef
en de Speelhofdreef werd een nieuwe
kinderrecreatieruimte aangelegd.
“Het Mierenbos”, opgebouwd rond

de WIP, bevat tevens een didactische
illustratie over het nut van de met
uitsterven bedreigde rode bosmier.

Een stem voor Schilde - ‘s-Gravenwezel in het Vlaams Parlement
Kathleen zal zich bijzonder inzetten
als lid van de Commissie Onderwijs
en als plaatsvervangend lid van de
Commissie Cultuur. Voor alles zal zij
zich natuurlijk inspannen voor alle
gemeentelijke dossiers die zich op het
niveau van de Vlaamse Gemeenschap bevinden.

Op 17 juni legde Kathleen Krekels,
onze N-VA-schepen, de eed af als
Vlaams Parlementslid. Zo heeft
Schilde - ’s-Gravenwezel opnieuw
haar eigen vertegenwoordiging in
het Vlaams Parlement.

Het Vlaams regeerakkoord werd op
woensdag 24 juli in een overvolle
stadsschouwburg in Antwerpen met
een haast volledige meerderheid
goedgekeurd. Enkele kernpunten, die
ook hun weerslag vinden in het actuele gemeentelijk beleid, zijn onder andere:

• meer vertrouwen en bestuurskracht
voor steden en gemeenten
• een slanke, slagkrachtige en klantvriendelijk Vlaamse overheid
• doordacht en zuinig omgaan met
ruimte, leefmilieu beschermen
• inzetten op energie-efficiëntie
• blijven investeren in onderwijs en
werkgelegenheid
• degelijke infrastructuuruitbouw
van zorg- en hulpverleningsaanbod.
Raadpleeg onze website:
www.n-va.be/schilde

Wil jij ook lid worden van de grootste familie van Vlaanderen?
Als lid van de N-VA steun je de
Verandering voor Vooruitgang. Én
je lidmaatschap geeft je bovendien
tal van voordelen!
Je stem telt mee
Je lidkaart geeft je spreek- en stemrecht. Zo bepaal je heel direct de
politieke opstelling van de N-VA.
Een inspirerend netwerk van politieke vrienden
Als lid kan je natuurlijk ook altijd
terecht op de vele nationale, arrondissementele én lokale activiteiten
van de N-VA. Een debatavond, een

www.n-va.be/schilde

moment van politieke actie of een
gezellig samenzijn …
Je ontvangt het Nieuw-Vlaams
Magazine
Tien keer per jaar ontvang je gratis
het Nieuw-Vlaams Magazine.
24 bladzijden politiek nieuws, boeiende dossiers, sprekende interviews
en een exclusieve kijk achter de
schermen van de N-VA.
Met de kracht van een overtuiging
Maar het allerbelangrijkste: je
maakt deel uit van de grootste en
snelst groeiende familie van Vlaan-

deren. Zo steun je samen met 40.000
anderen de Verandering voor Vooruitgang.
Lid worden kan
door storting
van 12,50 euro
rekening BE82
9796 5306 8568
of 5 euro voor
jongeren tot 30
jaar.

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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