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Het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese 
Unie laat niemand onberoerd. Ondertussen staan 
we een jaar verder. Welke koers vaart de Europese 
Unie? Welke impact heeft de Brexit op Vlaanderen, 
op ons? Wat kan de Vlaamse regering doen om 
ondernemingen bij te staan? 

U komt alles te weten tijdens onze politieke babbel 
met Vlaams volksvertegenwoordiger en deelstaat-
senator Karl Vanlouwe. Hij is expert in de materie 
en zal toelichten waarom de N-VA resoluut kiest 
voor een eurorealistische visie. 

Eén jaar na de Brexit
door N-VA-parlementslid 
Karl Vanlouwe

ZONDAG

11 juni 2017
11 uur 

Zaal De Brouwerij
Kerkstraat 17,  

‘s-Gravenwezel

RUP dorpskernhernieuwing

 
Onze gemeente is een van de meest aangename plaatsen in Vlaanderen om te wonen. Dat heeft alles te 
maken met het groene, open en leefbare karakter. Dit typerende karakter van de ‘Parel der Voorkempen’ wil 
de N-VA graag behouden.
Een masterplan dat het evenwicht tussen groen, open ruimte en wonen zou bewaren, werd in een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) gegoten. Om een openbaar onderzoek te kunnen starten, stelde de gemeenteraad dit plan voorlopig vast op 19 december. 
Hierop kwamen honderden bezwaren binnen uit alle lagen van onze bevolking en ondernemers.
Je kan nooit voor iedereen goed doen, maar als het draagvlak van zo’n ingrijpende plannen te klein is, dan moet je de moed hebben 
om een paar stappen achteruit te zetten. Dat deden onze N-VA-mandatarissen dan ook. Het schepencollege vraagt de gemeenteraad 
daarom niet door te gaan met het huidige RUP. 
De N-VA staat nog steeds achter de basisprincipes in de bestaande visienota. Toch zal een flink stuk van het huiswerk opnieuw 
gemaakt moeten worden. Transparante communicatie naar alle belanghebbenden is daarbij een must. Zeker voor de gebieden van 
het Lodewijk De Vochtplein, ’t Parkske, Picardië en de Carrefour van Schilde Bergen.  
Een nieuw RUP voor het einde van deze legislatuur is niet realistisch maar op korte termijn zal het bestuur het nodige doen om 
toekomstige bouwaanvragen rechtszeker af te handelen.

Ook dit jaar is Jong N-VA weer van de partij op de Dorpsdag en de braderij. Kom zeker langs om 
kennis te maken met onze jongeren en onze lokale mandatarissen. Of sla gewoon een gezellig  
babbeltje, al dan niet met een frisse pint. Iedereen is welkom!

17 juni: 
Jong N-VA op Dorpsdag Schilde-s’-Gravenwezel

23 juni: 
Jong N-VA op de braderij

OP DE AGENDA

“De N-VA schaart zich enkel achter plannen waar ook u zich in kan vinden.” 
 Sven Looyens, voorzitter N-VA Schilde-s’-Gravenwezel
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Nieuw gemeenschapscentrum Werf 44 opent weldra de deuren
In het weekend van 15 tot 17 september is het zover: dan opent Werf 44 officieel de deuren met een 
feestelijk programma. Schepen van Cultuur Kathleen Krekels en schepen van Patrimonium Peter 
Mendonck kijken al uit naar de feestelijkheden en geven op deze pagina alvast een voorproefje van het 
programma.

Vrijdag 15 september
Op 15 september heffen we officieel het glas op het nieuwe 
gemeenschapscentrum. Gastvrouw van dienst is Erika Van 
Tielen, inwoonster van Schilde. De muziekschool en balletschool 
zorgen voor muzikale en sportieve omkadering. De genodigden 
krijgen de kans voor een unieke rondleiding met aansluitend een 
receptie.

Zaterdag 16 september
De feestelijkheden van 16 september vallen samen met de  
verenigingendag. We beginnen met een muzikaal aperitief- 
concert, verzorgd door de twee lokale harmonieën. Nadien com-
bineren we rondleidingen, open lesdagen van de academie en 
allerlei workshops. Afsluiten doen we met Gabriël Rios. 

Zondag 17 september
De familiedag op 17 september sluit het openingsweekend af met 
kinderanimatie en een optreden van Kapitein Winnokio.  
Iedereen is van harte welkom!

Reacties inleefhuis klinken positief
Welke kosten heb je wanneer je op je eigen benen 
staat? Wat kan ik kopen met mijn geld? En kan het 
ook goedkoper? Met deze vragen worden de leerlin-
gen uit het laatste jaar van het secundair onderwijs 
geconfronteerd als ze deelnemen aan het inleefhuis. 
Het project kadert in de preventie van armoede en 
schulden. Initiatiefnemer en OCMW-raadslid  
Frederik Goemaere ging ter plaatse.
“Verantwoord omgaan met geld is voor elke jongere belang-
rijk”, zegt Frederik. “Toch leert een onderzoek dat voor het 
tweede  jaar op een rij het aantal jongeren met financiële pro-
blemen stijgt. Daarom ondersteunt de gemeente het project van 
het inleefhuis. Dat leunt aan bij de leefwereld van jongeren en 
maakt hen ervan bewust wat er zoal komt kijken bij het alleen 
gaan wonen.” 

Elke leerling kreeg een gemiddeld loon van 1 400 euro.  
Daarmee moesten ze onder meer de huur, eten en drinken en elektriciteit ‘betalen’. De deelnemers kregen ook informatie over wat er 
komt kijken bij het tekenen van een huurcontract en hoe ze kunnen besparen op elektriciteit en water. De reacties waren zeer positief. 
Een duidelijke meerwaarde, zo klonk het. “Daarom ben ik bereid het initiatief te blijven promoten en ondersteunen”, besluit Frederik 
Goemaere.

 Schepenen Peter Merdonck en Kathleen Krekels 
kijken al uit naar de feestelijke opening.

 Jongeren leren praktisch omgaan met geld in het inleefhuis.

In april 2017 namen we afscheid van het oude dienstencentrum. Dat moest 
plaats maken om de parkeergelegenheid van het nieuwe gemeenschaps- 
centrum te garanderen. Hier krijgen naast de verenigingen en de sportclubs ook 
de Muziek- en Woordacademie een onderdak. Er wordt repetitieruimte voorzien 
voor lokale bands en er staat ook tentoonstellingsruimte ter beschikking.
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Nieuw recyclagepark: groter én moderner!
De inwoners van Schilde en ’s-Gravenwezel moeten 
niet meer naar Brecht voor hun afval. Op dinsdag 2 
mei opende immers het nieuwe recyclagepark aan de 
Rozenhoek de deuren. Het kostenplaatje van de wer-
ken bedroeg 1,2 miljoen euro. “Deze investering was 
hoognodig. De realisatie gebeurde zonder belasting-
verhoging. De verandering werkt,” aldus burgemees-
ter Dirk Bauwens. Maar wat verandert er concreet?
Het oude containerpark voldeed niet meer aan de actuele noden: 
het was te klein en niet modern. Daarom werd de oppervlakte 
bijna verdrievoudigd. Het nieuwe diftar-recyclagepark heeft een 
oppervlakte van maar liefst 11 000 m². Het vroegere container-
park moest het doen met 4 200 m².

We investeerden ook in automatisering. Het nieuwe recycla-
gepark is toegankelijk met een identiteitskaart, niet alleen voor 
inwoners, maar ook voor kmo’s en zelfstandigen. 

Het recyclagepark hanteert ten slotte moderne tarieven en 
maakt gebruik van een weegbrug. Volgens het principe van ‘de 
vervuiler betaalt’ betaalt de inwoner op basis van het gewicht 
van het afval.

Sinds 4 maart is Mats Geismar regiocoördinator van Jong N-VA. Mats, 
de grondlegger en voorzitter van Jong N-VA Schilde-’s-Gravenwezel, zal 
daarmee de jongerenwerking in Schilde en omstreken ondersteunen. We 
zochten de enthousiaste Mats op voor een kort gesprek.

Kan je wat duiding geven bij jouw 
nieuwe functie, Mats?
Als regiocoördinator ondersteun ik de 
verschillende afdelingen in de buurt. 
Waar nog geen jongerenafdelingen 
actief zijn, zal ik er proberen op te rich-
ten. Met veel plezier ga ik de uitdaging 
aan om samen met de andere jongeren-
voorzitters van de regio de krachten te 
bundelen voor een sterk Jong N-VA-
team.

Welke activiteiten mogen we  
verwachten van Jong N-VA?
Wij volgen de lokale politiek op de 
voet, maar altijd vanuit het perspectief 
van de jongeren. Jong N-VA wil een 
brug slaan tussen de jeugd en de poli-
tiek. Daarnaast staan we ook in voor 
jaarlijkse evenementen zoals de quiz, 
de braderij en de dorpsdag. We halen 
ook gastsprekers naar onze afdeling 
om het evenwicht tussen inhoud en 
ontspanning te bewaken. 

Wie wil je aanspreken?
In principe iedereen, uiteraard met een 
focus op de jongeren. Dat is bij Jong 
N-VA iedereen van 16 tot 31 jaar.

Hoe zal je te werk gaan?
Binnen de regio breng ik een bezoek 
aan alle jongerenafdelingen. Daarmee 
ben ik bijna rond. Waar er nog geen 
jongerenwerking is, werk ik met de  
lokale jongerenverantwoordelijke 
samen. Ik streef ernaar om in elke 
gemeente een aanspreekpunt op te 
richten waar jongeren met hun vragen 
terechtkunnen. 

Er wordt ook goed samengewerkt 
tussen de jongerenafdelingen van 
verschillende gemeenten. Jong N-VA 
Schilde-’s-Gravenwezel onderhoudt 
bijvoorbeeld een nauwe band met de 
jongerenafdeling van Schoten. 

Wat zou je willen veranderen in de 
gemeente?
Ik zou de kloof tussen de generaties 
willen verkleinen. Ik heb het gevoel dat 
jongeren – net zoals senioren – op een 
aparte planeet leven terwijl we in een 
gemeente als Schilde-’s-Gravenwezel 
nog veel van elkaar kunnen leren. Door 
toenadering te zoeken, stimuleren we 
het gemeenschapsgevoel. 

Hoe zou je Jong N-VA in één zin 
omschrijven?
Het is een toffe bende en een dynami-
sche groep die bewijst dat politiek voor 
jongeren geen saaie bezigheid hoeft 
te zijn. Als je ergens een mening over 
hebt, moet je die durven laten horen.

“Ik wil de kloof tussen de generaties verkleinen”

Regiocoördinator Mats Geismar:

 Burgemeester Bauwens opende het recylagepark met  
    een speech.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


