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Op onze derde politieke babbel komt 
voormalig NMBS-spoorbaas  
Marc Descheemaecker u toelichten 
wat het impact van de vakbonden is 
op de werking van de NMBS en of de 
regionalisering van de spoorwegen een 
oplossing is voor de stakingen.

De toegang is gratis. Wij hopen u talrijk 
te verwelkomen. Breng gerust vrienden 
en familie mee. 

Om organisatorische redenen  
graag een seintje op voorhand aan  
kathleenkrekels@vlaamsparlement.be

Adres:  
Het vriendenhuis  
(vzw Think-out-of-the-box) 
Alfons van de Sandelaan 2 A 
Naast de heemkundige kring Scilla

POLITIEKE BABBEL

Een nieuwe bestuursploeg gaat van start
Elke drie jaar houden de N-VA-afdelingen verkiezingen om een nieuwe  
bestuursploeg samen te stellen. In Schilde gebeurde dit op 16 februari.  
Alle N-VA-leden waren uitgenodigd om aan de verkiezingen deel te nemen.

Zowel uittredend voorzitter Sven Looyens als uittredend ondervoorzitter Stefan 
Van den Heuvel werden opnieuw verkozen. 

Naast de 12 gemeentelijke mandatarissen die automatisch deel uitmaken van het 
afdelingsbestuur werden 14 bestuursleden verkozen. De nieuwe ploeg bestaat uit 
zeven herverkozen bestuursleden verruimd met zeven nieuwelingen. Een duide-
lijke verjonging, omdat ook de voorzitter van Jong N-VA in het afdelingsbestuur 
vertegenwoordigd is. Een 27-koppige bestuursploeg die met veel enthousiasme 
aan de volgende termijn begint.

Zondag 20 maart 2016  
om 11 uur

SCHILDE -’S-GRAVENWEZEL
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www.n-va.be/schilde

Sven Looyens
Voorzitter

Stefan Van den Heuvel
Ondervoorzitter



Elke vijf jaar moet de gemeente 
haar mobiliteitsplan evalueren 
en herzien. Dat gebeurt ook 
nu, waarbij volgende thema’s 
aan bod komen: parkeerbeleid, 
snelheid, sluipverkeer en ver-
keerscirculatie. Op basis van 
inspraakprocedures gaven  
5 à 10 vrijwilligers per wijk 
gevolg aan de oproep via het 
gemeentelijk Infoblad om  
hieraan mee te werken. 

Toch bestaat er in sommige 
buurten grote ongerustheid 
omtrent ontwerpplannen die 
nog niet werden voorgesteld 
aan het college noch aan de 
verschillende adviesinstanties 
zoals de brandweer, de politie, 
de verkeerscel en de werkgroep 
verkeer. Pas wanneer een ont-
werp voor de hele gemeente in 
kaart is gebracht, wordt dit ter 
beoordeling voorgelegd. 

Er is momenteel dus geen 
sprake van een definitief plan 
N-VA Schilde – ’s-Gravenwezel 

wil niet dat er zomaar stra-
ten worden afgesloten of dat 
buurten moeilijk bereikbaar 
worden. Wij willen wel dat er 
maatregelen worden getroffen 
waarbij overdreven snelheid en 
sluipverkeer worden aangepakt. 
Woonbuurten hebben recht op 
veilig, traag en luw verkeer.

Wanneer het college uiteindelijk 
een voorlopige goedkeuring 
heeft gegeven aan een ontwerp-
plan krijgt elke inwoner nog 
de kans om opmerkingen en 
suggesties te geven. Pas na een 
dergelijke raadpleging wordt 
beslist welke voorstellen al 
dan niet worden opgenomen in 
het mobiliteitsplan.

De vluchtelingencrisis is niet 
uit het nieuws te branden. 
Ook Schilde – ’s-Gravenwezel 
zal haar opvangplicht vervul-
len. 

Onze wens om voor de ge-
plande 12 personen specifiek 
gezinnen in plaats van alleen-
staande mannen toe te wijzen, 
werd gehoord. Onder impuls 

van N-VA-OCMW-voorzitter 
Leen Scholiers werd in overleg 
en in samenwerking met de Pa-
ters Scheutisten opvangruimte 
gecreëerd in het voormalige 
Zusterhuis. De gezinnen zul-
len intensief begeleid worden 
door vrijwilligers en de sociale 
dienst van het OCMW. Een so-
lidaire en tegelijk pragmatische 
aanpak.

Uw veiligheid,  
onze zorg
Onlangs nog werd een dievenbende 
geklist dankzij de camera’s met nummer-
plaatherkenning aan de Houtlaan. 

Op vraag van N-VA-burgemeester Dirk 
Bauwens werd door de laatste politieraad 
van 2015 beslist om in Schilde – ’s-Graven-
wezel bijkomende camera’s met nummer-
plaatherkenning te plaatsen aan De Kaak, 
Oelegemsteenweg, Wijnegemsteenweg en 
Turnhoutsebaan. 

Bovendien worden er trajectcontroles 
voorzien op de Wijnegemsteenweg en de 
Oelegemsteenweg en wordt onderzocht 
of er een vrachtwagensluis kan geplaatst 
worden.

Terreinen voor KSK  
’s-Gravenwezel-Schilde 
en R.C. Diabolos
De gemeenteraad 
keurde de concessie 
goed voor het gebruik 
van de voetbalterrei-
nen ‘Rozenhoek’ door 
KSK ’s-Gravenwezel-
Schilde. De moda-
liteiten moeten nog 
worden uitgewerkt 
om aan de gemeenteraad voor te  
leggen, maar er is tenminste al speelzeker-
heid voor onze voetballers. 

Die zekerheid krijgen tegelijk ook de 
rugbyspelers van R.C. Diabolos. Het ter-
rein ‘De Kaak’ werd hen ter beschikking 
gesteld. Deze club is één van de sterkst 
groeiende op gebied van jeugdwerking en 
telt daarenboven ook dames-, senioren- en 
veteranenploegen.

Meer nieuws over het  
afdelingsbestuur verneemt u  
op onze vernieuwde website  
www.n-va.be/schilde en dit onder 
de rubriek “wie is wie”. 

In de nieuwsrubriek leest u recente 
persartikels over Schilde, vindt u 
foto’s van bij voorbeeld het Bal van 
de Burgemeester, Theo Francken 
die bij ons te gast was, onze nieuw-
jaarsreceptie, …. Onze site houdt u 
op de hoogte van alle gemeentelijke 

activiteiten waarin onze manda-
tarissen een belangrijke inbreng 
hebben. Ook nationale standpunten 

en projecten van de N-VA komen 
aan bod.

Lees ook op nieuwe website:
   Turnhoutsebaan in Schilde krijgt 

grondige facelift
   Dirk Bauwens wil inzetten op jonge 

gezinnen
   Plannen nieuwe sporthal liggen op 

tafel
   Bal van de Burgemeester  

opnieuw een succes

Met de vernieuwde huisvuilophaling volgens het principe ‘de 
vervuiler betaalt’ (per gewicht) kan de huisvuilfactuur voor 
jonge ouders oplopen door het bijkomend afvalgewicht aan 
babyluiers.

Onze gemeenteraad- en 
OCMW-raadsleden Gerald 
Van Acker en Frederik Goe-
maere waren er snel bij om dit 
te corrigeren en maken er een 

punt van om deze factuur te 
verlichten. Dit werd vervol-
gens positief onthaald op de 
gemeenteraad. We werken nu 
een concrete aanpak uit.

De zachte winter zorgt ervoor dat de bouwwerken aan snel tempo vorderden.  
De fundering en het keldergedeelte zijn al bijna klaar, met andere woorden:  alles 
verloopt naar plan.

Een nieuw mobiliteitsplan in de maak,  
met uw inspraak

Solidair en pragmatisch  
met vluchtelingen

Website N-VA Schilde - ’s-Gravenwezel vernieuwd

Vermindering huisvuilfactuur voor jonge ouders

Bouw gemeenschapscentrum verloopt vlot

www.n-va.be/schilde schilde@n-va.be

De N-VA spreekt u aan?
Dan is lid worden zeer eenvoudig. U stort 12,50 euro op rekening BE82 9796 5306 8568 (of 5 euro 
voor jongeren tot 30 jaar).

Daarvoor krijgt u spreek- en stemrecht op congressen, een uitnodiging voor de vele nationale en 
lokale activiteiten en ontvangt u gratis het Nieuw-Vlaams-Magazine.

Raadsleden Frederik Goemaere en Gerald Van Acker:  

“Voor gezinnen met jonge kindjes kan de afvalfactuur oplo-

pen door de luiers. Daarom gaan we die factuur verlichten.”



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 
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Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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
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Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


