Jaargang 2015 • Nr. 1 • januari

SCHILDE-'S-GRAVENWEZEL
Nieuwjaarswensen

JAAROVERZICHT

Beste Schildenaren,
Wij wensen jullie een voorspoedig,
vreugdevol en vredig 2015. Een aangename woonomgeving met goede
buren waar je kan op rekenen. Een
succesvol jaar in een job die voldoening geeft. Gezondheid, welzijn en
geluk binnen eigen familiekring.
Goede vrienden die vreugde brengen. Interessante hobby’s en weldoende ontspanning. Stalen zenuwen om de stress in het verkeer te
doorstaan. Een jaar vol zon en bij tegenslag de steun en moed om constructief verder te
gaan.

Schilde zit volop in een veranderingsproces. Dat merkt u misschien niet dagelijks, maar stap voor stap evolueren we naar een meer moderne en kwaliteitsvolle gemeente waar het goed om wonen en om leven is. In 2014 realiseerden
we met dank aan de geëngageerde inzet van gemeentelijke medewerkers de
volgende etappes:

Vanwege jullie
burgemeester,
schepenen en alle
N-VA-bestuursleden.

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

Uitnodiging
Naar goede traditie nodigt het
N-VA-bestuur alle
leden, bewoners
en sympathisanten uit op een
sfeervolle Nieuwjaarsreceptie. Dit
jaar is Peter De
Roover, federaal parlementslid en
flamboyante verteller, onze gastspreker. Ambiance, een vlotte babbel en
gezelligheid verzekerd.
Wij heten jullie hartelijk welkom
op zondag 25 januari van 15 tot 17
uur in het Dorpshuis, Kerkstraat 24,
‘s- Gravenwezel.

www.n-va.be/schilde

• OPENBARE WERKEN ZIT NIET STIL
Naast de lange lijst van kleinere werken werd de Waterstraat heraangelegd vanaf
de Turnhoutsebaan tot aan de Bethaniëlei en ook voorzien van nieuwe nutsleidingen en een verbreed fietspad met jonge aanplantingen. De brug op de Houtlaan werd verhoogd. Wij wisten door overleg de overlast tot een minimum te
beperken. Onze gemeente werd twee reactiezones rijker: de Kraanweide en het
Mierenbos.

• VOOR VERHOOGDE VEILIGHEID WORDT GEZORGD
Op onze invals- en uitvalswegen installeren
we camera’s die nummerplaten registreren.
In een eerste fase kwamen de Houtlaan en
de Waterstraat aan de
beurt. Ook de Wijnegemsteenweg en de
Bethaniëlei staan op
het programma. Deze
investering bleef niet
zonder resultaat, enkele woninginbraken
werden erdoor opgehelderd. De camera’s
worden tevens op bepaalde plaatsen operationeel gemaakt om trajectcontroles op snelheid uit te voeren.

• BETERE DIENSTVERLENING VOOR ALLE INWONERS
Als eerste gemeente van Vlaanderen nam onze burgemeester het initiatief een gebruikerspanel van inwoners op te richten, die door de bril van de eindgebruiker
kijken hoe de dienstverlening kan geoptimaliseerd worden. Zo kan de gemeentelijke administratie evolueren naar een nog meer klantvriendelijke en efficiënte
dienstverleningsorganisatie. Hulpmiddelen hierbij zijn onder andere een nieuwe
gemeentelijke website, die de gebruiker toelaat sneller en comfortabeler een antLees verder op blz.2
woord op vragen te krijgen.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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• FINANCIËN: SCHILDE BEHOORT TOT DE BEST
BESTUURDE GEMEENTEN
In een analyse van de meerjarenbegrotingen die in opdracht van de Vlaamse overheid werd doorgevoerd rangschikt Schilde zich bij de best bestuurde gemeenten. Het
financieel plan wijst uit dat Schilde tot 2019 vrij van schulden is. Anders gezegd: uitgaven en investeringen liggen op
gelijke hoogte als de gemeentelijke inkomsten. De gemeentelijke opcentiemen blijven ongewijzigd op 5 % waardoor
we tot de gemeenten met de laagste belastingstarieven behoren.

• WOONBELEID: VEEL VOORBEREIDENDE WERKEN
NADEREN DE EINDFASE
De ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) voor de dorpskernen, Schilmart en het Lindencentrum zijn reeds flink gevorderd. Dit is een noodzakelijk en tijdrovend werk.
Noodzakelijk omdat de Vlaamse overheid plannen vereist
die de ruimtelijke indeling vastleggen. Tijdrovend omdat
de inhoud met onder andere stedenbouwkundige voorschriften, mobiliteitsplannen, milieueffecten, veelomvattend is. Rechtszekerheid voor eigenaars, ontwikkelaars en
andere belanghebbenden staat voor ons voorop.
Ondertussen werd een inventaris van leegstaande gebouwen opgemaakt en de belasting op leegstand verhoogd. Er
is immers tekort aan gronden en aan betaalbare woningen
in de centra en leegstand is een hinderpaal voor verdere
ontwikkelingen.

• CULTUUR TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN
De bibliotheek kreeg een nieuwe website en heeft verdere
actieplannen: bibliotheek aan huis voor minder mobiele inwoners en de attractiviteit van de Bib verhogen tot een
ware belevenis. De bibliotheek en het bureau voor toerisme

werken samen zodat beide gedurende meer uren voor hun
klanten toegankelijk zijn.
We startten met het evenementenloket, dat toegankelijk is
voor alle verenigingen en inwoners die gebruik wensen te
maken van gemeentelijke faciliteiten.

• UW GEMEENSCHAPSCENTRUM IS BOUWRIJP
De plannen voor de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum zijn voor 95 % afgerond en dus praktisch uitvoeringsklaar. Het gemeenschapscentrum zal onderdak bieden
voor tal van verenigingsactiviteiten. Maar ook elke inwoner kan er binnenlopen en genieten van het aanbod.
Het wordt nog even wachten tot het najaar 2015 dan wordt
de eerste spade in de grond gestoken.

• SOCIALE DIENSTVERLENING KAN REKENEN OP
TALRIJKE VRIJWILLIGERS
Het OCMW voert actie om het aantal opvanggezinnen en
onthaalouders op peil te houden en zo blijvend kwalitatieve kinderopvang aan te bieden. Meerdere initiatieven
staan in de steigers om inwoners en vooral gezinnen met
kinderen te helpen om uit de armoedespiraal te geraken:
budgetbeheer, schuldbemiddeling en – afbouw en crisisopvang.
Ook mindermobile inwoners worden niet vergeten. Meerdere vrijwilligers zetten er zich dag in dag uit voor in hen
passend vervoer aan te bieden. Recent heeft het OCMW
een engagementverklaring ondertekend om samen met de
erkende vervoerdienst Handicar Zoersel mindermobile en
rolstoelgebruikers te vervoeren met de speciaal aangepaste
minibus. Om de dienstverlening uit te breiden zoekt het
OCMW vrijwilligers die ook na de kantooruren en tijdens
het weekend willen rijden.

Lid worden
Wil u meer over ons weten: raadpleeg dan onze website:
www.n-va.be/schilde
Lid worden kan door storting van 12,50 euro op rekening
BE82 9796 5306 8568. Jongeren tot 30 jaar betalen slechts 5 euro.
U krijgt daarvoor:
• Het Nieuw-Vlaams Magazine gratis thuis bezorgd. 24 blz. boeiende
dossiers, interviews en politiek nieuws en dit 10 maal per jaar.
• Een uitnodiging voor alle lokale, arrondissementele en nationale activiteiten
• Spreek- en stemrecht. Zo bepaald je mee de politieke opstelling van de
N-VA.
• Een netwerk van (politieke) vrienden
• De kracht van een overtuiging

schilde@n-va.be

Wat brengt ons 2015?
• Uitvoeringsstart van talrijke werken

Een vijftigtal gebouwen die tot het gemeentelijk patrimonium behoren, werden geïnventariseerd. Gespreid over
meerdere jaren zullen deze onder handen worden genomen. Sommige zullen een nieuwe bestemming krijgen.
Andere zullen worden gerenoveerd of minstens energiebesparende maatregelen ondergaan. We starten nog deze
legislatuur met een vijftal nog nader te bepalen sites.

• Ons erfgoed wordt in de belangstelling gebracht

We zetten de heraanleg van de Waterstraat en Bethaniëlei
verder. De Gilles de Pelichylei krijgt een verbreed fietspad.
Een deel van de N12 (Turnhoutsebaan) wordt heraangelegd. De verkeershinder houden we zo beperkt mogelijk en
de planning zal duidelijk gecommuniceerd worden.
De cafetaria van de seniorie Molenerf wordt uitgebreid om
voor residenten en senioren een aangename leefomgeving
te creëren.
Het containerpark wordt heringericht en zal werken volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Het gewicht van de
afvalstoffen bepaalt de bijdrage voor het storten.

• Nieuwe planningsprojecten onder de aandacht
De ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) Dorpskernen,
Schilmart en het Lindencentrum zullen gefinaliseerd zijn
en worden voorwerp van openbaar onderzoek en raadpleging. Aansluitend is het de beurt aan de opmaak van een
RUP voor Schildestrand en de Grote Beemd.

• Een oplossing voor Schildestrand is in zicht
Decennialang werden de bewoners van Schildestrand aan
het lijntje gehouden. Er bestond geen rechtszekerheid voor
deze woningen in recreatie- en deels ook in natuurgebied.
Dit bestuur pakt de problemen aan en lost ze op. De doelstellingen zijn divers: rechtszekerheid creëren, alternatieve
kwaliteitsvolle woningen aanbieden en herstel van natuurgebied garanderen.

• Studieprojecten die op til staan
Wij bestuderen meerdere alternatieven die de bouw van een
sporthal, binnen het kader van het goedgekeurd meerjarenplan, mogelijk zouden kunnen maken. Het blijft een prioriteit dit binnen deze legislatuur te kunnen realiseren.

www.n-va.be/schilde

Het erfgoeddossier Schildehof wordt in samenwerking met
“Regionaal landschap Voorkempen” stap voor stap en
zover budget en subsidies voorhanden zijn geconserveerd.
De restanten van het badhuis komen eerst aan de beurt. In
een later stadium volgen dreven en grachten.

• Beslissingen van hogere overheden moeten
geïmplementeerd worden
2015 is de start van de hervorming van de brandweerkorpsen. Schilde werd samen met 21 andere gemeenten ingedeeld bij de Brandweerzone Rand. In de toekomst zal het
korps dat het snelste adequate hulp kan bieden de dienst
verlenen. De fusie van de brandweerkorpsen impliceert een
centralisatie van personeel, materiaal en gebouwen onder
het gezag de Brandweerzone Rand. We zullen dit jaar eerst
een financieel en organisatorisch kluwen moeten ontwarren.
De integratie van het OCMW in het gemeentebestuur is in
volle voorbereidingsfase. Een werkgroep van gemeentelijke
en OCMW-ambtenaren bereidt de samenvoeging voor.
Starten doen we nu reeds door in tal van opgaven harmonieus en efficiënt samen te werken.

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER



MEVROUW

NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-MAIL:

RTEDA
T
TUM:
GEBOOR

/

/

Terugsturen
e
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

