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SCHILDE-’S GRAVENWEZEL
WELKOM OP
ONZE EVENTS!
 27.10.15 Theo Francken
Om 20u komt staatssecretaris
Theo Francken langs in het
Dorpshuis te ’s-Gravenwezel
om toelichting te geven over zijn
beleid.
Leden en sympathisanten
welkom.

R E S E RV E E R U W A G
ENDA

BAL
van de BURGEMEE
STER

VRIJDAG 27/11/15
OM 19u

 09.11.15 Open Ledenvergadering
Naar jaarlijkse traditie zijn alle leden van de afdeling Schilde
- ’s-Gravenwezel uitgenodigd op onze open ledenvergadering.
Bij een traktatie vieren we de oprichting van onze Jong N-VAafdeling en kan u tussen pot en pint van gedachten wisselen
met onze mandatarissen.

 17.11.15 Bal van de Burgemeester
Vaste afspraak in Het ‘s Graevenhof

 20.12.15 Zuhal Demir
Tijdens ons derde aperitiefgesprek vertelt Kamerlid Zuhal
Demir ons meer over werk -en
inburgeringsprojecten.
Om 11 uur in Het Vriendenhuis,
A. Van den Sandenlaan 2A in
Schilde (naast heemkring Scilla)

 14.01.16 Nieuwjaarsreceptie
Het is nog vroeg maar u mag reeds deze datum reserveren voor
onze nieuwjaarsreceptie, om 14 uur in het Dorpshuis van ’sGravenwezel. Zoals elk jaar voorzien wij een topspreker.
V.U.: Sven Looyens - Galgenstraat 19 - 2970 Schilde - info@n-va.be

SCHILDE - ‘S-GRAVE
NWEZEL
www.balvdburgeme
ester.be
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Schilde schittert!

Onder dit bestuur wordt er hard
gewerkt aan een verbeterde en open
communicatie met de burger. Op de nieuwe website www.schildeschittert.
be kan u alle acties en projecten volgen die uw gemeente voor u op stapel heeft
staan. Of het nu om openbare werken, jeugdwerking, studies, sport, gezondheid, enzovoort gaat, alle lopende
initiatieven van dit bestuur kan u hier terugvinden en volgen op deze website. U kan ook te allen tijde de status
en de kostprijs van elk project zien. Qua openheid en transparantie is Schilde – ’s-Gravenwezel hiermee alweer
een ongeziene trendsetter in openbaar bestuur.

Eindelijk een sporthal
Eindelijk hebben we een sporthal die naam waardig. Dit was één van de absolute doelstellingen van onze
bewindsploeg toen we beslisten mee het stuur van deze gemeente in handen te nemen. Dit dossier bleef
verzanden in besluiteloosheid omtrent locaties en budgetten. Ondertussen is er een akkoord bereikt met het
Gemeenschapsonderwijs over de aankoop van de nodige terreinen van de school Vennebos. Hierop zal de
gemeente een nagelnieuwe sporthal bouwen. Er worden maar liefst drie zalen voorzien voor alle denkbare
binnensporten. Tijdens de daluren kan de sporthal gedeeld worden met de school. Een typevoorbeeld van
een slimme en pragmatische oplossing waar iedereen op zat te wachten!

Oprichting Jong N-VA
Onder impuls van haar kersvers voorzitter Mats
Geismar werd in september de nieuwe afdeling
Jong N-VA Schilde – ’s-Gravenwezel boven de
doopvont gehouden. Het is altijd moeilijk om jongeren te vinden die zich politiek willen en durven
engageren maar kijk, wij zouden niet de geelste
gemeente van Vlaanderen kunnen zijn en blijven
zonder de enthousiasmerende jeugdigheid van
onderstaande ploeg. Wij kijken uit naar hun strapatsen!

Laagste gemeentebelasting

Kathleen Krekels en Valerie Van Peel:
2 N-VA-dames aan de babbel
N-VA-parlementsleden Kathleen Krekels
en Valerie Van Peel waren zondag 20 september
te gast bij N-VA Schilde – ‘s-Gravenwezel
voor een politieke babbel. Een goed gevuld
zaaltje kon luisteren naar een vraaggesprek
tussen deze twee sterke vrouwen over enkele
actuele thema’s.

De actuele bezorgdheden van Kathleen hebben vooral
betrekking op het M-decreet en ook het verminderen
van de planlast in het onderwijs. Valerie Van Peel, actief
in de commissie Volksgezondheid, gaf toelichting over
het dossier van het ingangsexamen voor (tand)artsen,
een dossier dat op een pijnlijke manier de verschillen
tussen Vlaanderen en Wallonië blootlegt. Zij pleit onder
meer ook voor de integratie van het ziekenfonds van de
NMBS - een nodeloze en dure instelling - in de gangbare ziekenfondsen.

De kranten pakten er onlangs mee uit :
met 5% gemeentelijke opcentiemen behoort
Schilde tot die gemeenten met het laagste
belastingtarief en dat gaan wij zo houden.
Niettegenstaande, zal onze gemeente eindelijk
ook enkele grote investeringen doen zoals het
nieuwe gemeenschapscentrum, een sporthal,
buurtterreinen, een groter recyclagepark, …
zie www.schildeschittert.be!

Geen grootse realisaties zonder verantwoordelijkheid en daarom werd er ook gezocht naar verstandige besparingsmaatregelen.
Door de oprichting van een “autonoom gemeentelijk bedrijf” kunnen de geplande bouwprojecten
aan een verlaagd btw-tarief plaatsvinden.
Op werkingskosten wordt jaarlijks 250.000 €
bespaard door efficiëntiewinsten en mét een
verbeterde dienstverlening.
De motor van vooruitgang !
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Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken

=

Werken aan
structurele
veiligheid in
herkomstlanden

Bed

Vluchteling

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

De N-VA vraagt:
Pushbacks
naar veilige
havens

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Grondige screening
op terroristen en
criminelen

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.
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Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

/

/

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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