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25 november
Feesten met de burgemeester!

Sociale correcties op afvalophaling
Op 1 januari startte Schilde met 
Diftar voor de inzameling van 
huisvuil, waarbij iedereen een 
bijdrage op afval betaalt op basis 
van gewicht. Het principe van 
‘de vervuiler betaalt’ dus. Voor 
gezinnen met jonge kinderen of 
personen met medische noden kan 
die huisvuilfactuur serieus door-
wegen. Daarom voert de gemeente 
op initiatief van de N-VA enkele 
sociale correcties uit.

Op vrijdag 25 november 2016 organiseert Dirk Bauwens zijn 
derde ‘Bal van de Burgemeester’. Het feestelijke bal vindt 
opnieuw plaats in het ’s Graevenhof (Turnhoutsebaan  
439-445). Traditiegetrouw volgt na een gezellige receptie  
een exclusieve maaltijd en een onvergetelijke avond op de 
dansvloer.

Hopelijk tot dan!

Vlaams viceminister-president 
Liesbeth Homans komt op  
25 september naar Schilde.  
N-VA Schilde-’s-Gravenwezel luidt 
daarmee haar vierde politieke 
babbel van het jaar in. 

Als Vlaams minister van 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding werkt Liesbeth 
Homans dagelijks rond betaalbaar 
en kwaliteitsvol wonen, een 
goed en correct energiebeleid en 
krachtige Vlaamse steden. Ze komt 
dan ook graag toelichting geven 
over de uitdagingen in haar beleid. 

De toegang is gratis. U bent van 
harte welkom! 

Liesbeth Homans 
in het spreekgestoelte

Zondag 25 september 
van 11 tot 13 uur

Het Vriendenhuis, 
Alfons van de Sandelaan 2A 
(naast heemkundige kring Scilla)
vzw Think-out-of-the-box

Pamperpremie
U bent ouder van een kind dat nog geen 
vier jaar is? Dan heeft u voortaan recht op 
een premie van 75 euro die de oplopende 
huisvuilfactuur door het gewicht aan  
babyluiers moet compenseren. Onder 
impuls van N-VA-raadsleden Gerald Van 
Acker en Frederik Goemaere werd de  
pamperpremie, die we al voorstelden in  
ons blad van maart, een feit. 

Premie voor medische patiënten
Daarnaast komt de gemeente tegemoet aan 
personen die omwille van medische rede-
nen veel afval produceren. We denken dan 
onder meer aan inwoners die grote hoeveel-
heden verbanden en verzorgingsmateriaal 

nodig hebben, personen met tijdelijke of 
chronische incontinentie en stomapatiën-
ten. Ook deze premie bedraagt 75 euro.

“Met deze maatregelen houden we het  
Diftar-systeem sociaal,” zegt OCMW-voor-
zitter Leen Scholiers. “De pamperpremie 
wordt automatisch gestort op de rekening 
van de jonge ouders. Voor de financiële 
tegemoetkoming voor 
medische of therapeu-
tische noden moet een 
medisch attest worden 
voorgelegd.” 

Leen Scholiers
OCMW-voorzitter
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Op initiatief van gemeenteraadslid Annemie Vergote gaat Schilde- 
’s-Gravenwezel tien extra parkeerplaatsen inrichten. Om de veiligheid 
op de parking te waarborgen, worden zowel de inrit als de uitrit enkel 
toegankelijk in één richting.

Gaat u op dinsdag wel eens boodschap-
pen doen op de wekelijkse markt met de 
wagen? Dan merkt u ongetwijfeld dat de 
parking snel volzet is. Trouwe markt- 
bezoeker Annemie Vergote stelde  
daarom aan de dienst Mobiliteit voor  
om een extra parkeerstrook te voorzien 
aan de inrit. 

“Op vraag van de bewoners zijn boven-
dien twee van die tien parkeerplaatsen nu 
voorbehouden voor mindervaliden”, zegt 
Annemie tevreden. “De plaatsen liggen 

vlakbij het pad dat doorsteekt naar de 
markt. Zo wordt de markt voor iedereen 
vlot toegankelijk.”

Het gemeentebestuur slaat twee vliegen in 
één klap door ineens de parkingcirculatie 
aan te pakken. “Tweerichtingsverkeer 
bij het op- en afrijden van de parking 
was niet meer mogelijk door de extra 
parkeerplaatsen”, verklaart burgemeester 
Dirk Bauwens. “Daarom wordt het in- en 
uitgaand verkeer nu opgesplitst.”

Schepen van Lokale Economie Peter Mendonck ijvert ervoor dat tegen eind 2016 de eerste bedrijven hun 
intrek kunnen nemen in het nieuwe bedrijventerrein op de bovenverdieping van AD Delhaize.

Leerlingen uit het laatste jaar van het 
secundair onderwijs kunnen in het 
voorjaar van 2017 een bezoek brengen 
aan het inleefhuis van Brasschaat.  
Dat moet hen een reëel beeld geven 
van wat het dagelijkse leven kost. 

Het inleefhuis bevindt zich binnen de 
gebouwen van het OCMW in Bras-
schaat. In een aantal themakamers 
worden de meeste in- en uitgaven 
van een doorsneegezin, student of 
alleenstaande interactief voorgesteld. 
Zo komen leerlingen te weten wat de 
financiële gevolgen zijn van een reis 
maken of van energiegebruik.

“Verantwoord omgaan met geld is ui-
termate belangrijk, maar niet evident,” 
zegt OCMW-raadslid Frederik  
Goemaere. 

“Het is de taak van het OCMW om te 
voorkomen dat jongeren in de ar-
moedeval trappen.” Het bezoek aan 
het Brasschaatse inleefhuis kadert in 
die visie. De kosten hiervan worden 
gedragen door het OCMW. 

 “Kansarmoede detecteren en doorbre-
ken kunnen we uiteraard niet alleen”,  
besluit OCMW-voorzitter Leen 
Scholiers. “Daarom doet het OCMW 
beroep op een samenwerkingsverband 
met de scholen. Op die manier laten 
we leerlingen ondervinden wat ze 
moeten uitgeven wanneer ze uit hun 
beschermde nest vliegen.”

Tijd voor verandering
’s-Gravenwezel kampt met nogal wat leegstand en handelszaken 
die ermee stoppen. Daarom kwam de Gemeentelijke KMO en 
Vrije Beroepen Raad met een voorstel om de bovenverdieping 
van de AD Delhaize in te richten als bedrijvencentrum. Men-
donck was meteen te vinden voor het idee, die de deelgemeente 
opnieuw op de ondernemersvriendelijke kaart wil zetten.

Gericht op doorstart van jonge ondernemers
“Het bedrijvencentrum richt zich in de eerste plaats tot jonge 
startende ondernemers”, zegt Peter Mendonck. “Werken in  
eigen streek is een doorslaggevend principe voor het bestuur.” 
De jonge ondernemers kunnen er gedurende één jaar een  
kantoorruimte huren tegen een betaalbare huurprijs zodat  
zij een winstmarge kunnen realiseren. Zodra ze financieel  
recht in hun schoenen staan, moeten zij plaats maken voor  
nieuwe starters.

Parking gemeentehuis breidt uit met tien plaatsen

Uw N-VA-afdeling zat  
niet stil deze zomer 

Bedrijvencentrum moet lokale economie nieuw leven inblazen 

Inleefhuis leert jongeren omgaan met geld
  Op zondag 19 juni luisterden meer dan 150 mensen geïn-

teresseerd naar minister Jan Jambon tijdens de politieke 

babbel van N-VA Schilde-’s-Gravenwezel. Hij had het 

vooral over veiligheid en terrorisme.

  Op vrijdag 24 juni bood de braderij en dorpsdag aan tal van kuierende aanwezigen de gelegenheid om lekkernijen van de lo-kale winkels te proeven en een gezellige sfeer op te snuiven. “Ook Jong N-VA mocht rekenen op een grote opkomst bij ons standje”, zegt jongerenvoorzitter Mats Geismar.

  De week voor 11 juli stond geheel in het teken van de Vlaam-
se feestdag, met randanimatie, demonstraties en workshops 
in het park van Schildehof. De stijl van rond de eeuwwisseling 
stond centraal. De heren-feestvierders kwamen in donker 
jacquet vergezeld van hun dames in flatteuze lange jurken en 
met sierlijk aangepaste hoeden. Burgervader Dirk Bauwens 
en schepen van Cultuur Kathleen Krekels tekenden present 
in donker jacquet, flatteuze lange jurk en sierlijke hoed. Zij 
genoten van de geestige toneelvoorstellingen van ‘Kunst adelt’ 
met baron Henri van de Werve in de hoofdrol.

OCMW-voorzitter Leen Scholiers en 
OCMW-raadslid Frederik Goemaere 

leren jongeren beter omgaan met geld. 
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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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


