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Sven Looyens geeft voorzittersfakkel 
door aan Hendrik Bellens

Op woensdag 22 november 2017 viel de keuze voor het voorzitterschap 
van het N-VA-bestuur van Schilde-’s-Gravenwezel op Hendrik Bellens. 
Voormalig voorzitter Sven Looyens worstelt al enkele maanden met 
chronisch tijdgebrek om het voorzitterschap te combineren met zijn 
professioneel leven. Dat mag een sterke campagne niet in de weg staan, 
zeker niet met het nakende verkiezingsjaar. Omdat Rik al ervaring heeft 
met het leiden van een kiescampagne, kreeg hij van Sven de volle steun. 
Hendrik Bellens, door iedereen aange-
sproken als Rik, werd unaniem verkozen 
tot kersvers afdelingsvoorzitter. Hij is 
gemeenteraadslid en is betrokken in tal van 
verenigingen. Hij kent de gemeente dus 
door en door. Bellens vindt het jammer dat 
Sven deze keuze heeft moeten maken, maar 
respecteert zijn prioriteiten. Sven blijft als 

bestuurslid echter betrokken bij de afdeling 
voor goede raad. Het is dankzij hem dat  
we vandaag sterker dan ooit staan in  
Schilde-’s-Gravenwezel met onze bestuurs-
ploeg, klinkt het bij Rik. De nieuwe voorzit-
ter is vastberaden om zijn taak het komende 
jaar op te nemen en te verzilveren bij de 
komende gemeenteraadsverkiezingen. 

Het N-VA-bestuur wenst u 
een fantastisch 2018!

Het afgelopen jaar hebben we enkele 
grotere projecten kunnen afsluiten. Het 
gemeenschapscentrum Werf 44 opende 
in september de deuren voor iedereen. 
De muziekschool vond er zijn vaste stek, 
de verenigingen kregen nieuwe lokalen 
en heel wat culturele activiteiten lokten 
vele bezoekers. De Turnhoutsebaan is 
weer opengesteld voor het verkeer en 
zeker de brede en gescheiden fietsstro-
ken aan beide zijden staan garant voor 
de veiligheid van de zwakke weggebrui-
kers. Voor de winkelzaken in Schilde zijn 
er in de nabijheid van het winkelcentrum 
tal van parkeerplaatsen bij gekomen. 
2017 was ook het jaar waarin de cafeta-
ria van het Molenerf werd uitgebreid en 
uitgerust met een volwaardige keuken. 
Het gerenoveerde containerpark opende 
zijn deuren met IGEAN als uitbater, een 
betere dienstverlening en tarifering op 
gewicht. Op het gebied van veiligheid 
werden ANPR-camera’s met trajectcon-
trole geïnstalleerd en werd het aantal 
wijkagenten verhoogd. In het laatste jaar 
van deze legislatuur gaan we zeker niet 
op onze lauweren rusten. Het startschot 
voor de aanleg van het zo noodzakelijke 
fietspad op de Gilles de Pélichylei komt 
er. Tot slot zal er tegen het einde van de 
legislatuur een aannemer aangesteld 
worden die in 2019 de bouwvergunning 
voor de sporthal kan aanvragen.

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van N-VA Schilde-’s-Gravenwezel wenst u het allerbeste voor 2018!

Dit jaar verwelkomen we  
Steven Vandeput,  
minister van Defensie  
en Ambtenarenzaken.  
Hij houdt zijn toespraak  
om 15 uur.

ZONDAG

28 januari

Vanaf 14 uur

Gemeenschapscentrum 

Werf 44

Schoolstraat 44,  

2970 Schilde
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Didioor sensibiliseert jongeren over wanpraktijken  
illegale taxi’s
Op zaterdag 10 november werd de campagne Didioor afgetrapt met steun van het N-VA-bestuur, en in het 
bijzonder van bestuursleden Frederik Goemaere, Mats Geismar en schepen Peter Mendonck. Deze actie 
werd georganiseerd door Micheline Duysens, moeder van Didier Bartholomeus. Didier kwam vorig jaar om 
het leven toen hij na een nachtje stappen in Antwerpen door een illegale taxichauffeur beroofd en achterge-
laten werd. Didioor kreeg ondersteuning van vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. 
Didioor staat voor Didier en ogen en oren openhouden.

Jambon schetste samen met Gust Janssens, voorzitter van de 
arbitragecommissie Taxi, een reeks maatregelen om de veiligheid 
van de uitgaande jeugd te verbeteren. Het aanpakken van de 
illegale taxichauffeurs is er daar één van. Illegale taxichauffeurs 
bieden hun diensten goedkoop aan, maar vragen vaak meer dan 
ze oorspronkelijk beloofden. Bovendien voldoen ze niet aan de 
veiligheidsvoorschriften, bezitten geen kwalificaties en zijn niet 
verzekerd. 

De mama van Didier kan niet genoeg benadrukken hoe belang-
rijk het is om voor elkaar te zorgen, drugs te laten en matig te 
zijn in alcoholgebruik. Ze grijpt de tragedie van haar zoon aan 
om andere jongeren wakker te schudden voor de gevaren van 
illegale taxi’s. 

Petje af voor haar inzet!

PWA wordt wijk-werken 
Op 1 januari werd het startschot gegeven voor het nieuwe wijk-werken. 
Om van het nieuwe systeem een succes te maken, werken de VDAB, het 
OCMW en de gemeenten nauw samen. In oktober gaf de gemeenteraad 
van Schilde de goedkeuring om toe te treden tot het samenwerkings- 
verband KINA. Schepen van Werk Leen Scholiers is tevreden dat de 
voltallige gemeenteraad zich achter de samenwerkingsovereenkomst 
schaart. Voor veel werkzoekenden is een werkervaring goud waard. 

De bedoeling van het nieuwe 
systeem is om werkzoekenden in 
een laagdrempelige werkomge-
ving dicht bij huis werkervaring te 
bieden. Dat kan gaan over verschil-
lende soorten opdrachten: van het 
gras afrijden tot busbegeleiding. De 
bedoeling is om de werkzoekenden 
te activeren en nadien in te schake-
len op de reguliere arbeidsmarkt. 

Binnen het samenwerkingsverband 
bepaalt de VDAB welke maat-
schappelijke taken in aanmerking 
komen voor wijk-werk. De gemeen-
ten kunnen dan nog taken toevoe-
gen in functie van lokale noden. De 
VDAB zorgt voor een duidelijke en 
vereenvoudigde administratie.

Geduld blijft niet  
onbeloond! 
De Turnhoutsebaan door 
hartje Schilde kreeg een 
grondige facelift. Dat  
vergde niet alleen een  
inspanning van de uitvoer-
ders van de werken, maar 
ook van de Schildense  
handelaren en inwoners. 
En dat mag beloond  
worden!

Burgemeester Dirk Bauwens en 
schepen van Openbare Werken 
Peter Mendonck belonen twee-
honderd inwoners met een ge-
schenkbon van de middenstand 
voor hun geduld. Daarmee geeft 
het gemeentebestuur meteen 
ook een duwtje in de rug van 
de lokale middenstanders. De 
Turnhoutsebaan is nu voorzien 
van veilige en comfortabele fiets-
paden, een nieuw wegdek, een 
aparte busstrook en een nieuw 
rioleringsstelsel.

 Schepen van Werk Leen Scholiers is 
blij dat werkzoekenden via wijk-werk 
ervaring kunnen opdoen.
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Onze jongeren zaten niet stil
Op initiatief van Jong N-VA konden de Schildenaren in 
december terecht bij burgemeester Dirk Bauwens met al hun 
vragen over toekomstige werken en veranderingen. Door de 
activiteit op café te organiseren, wilde initiatiefnemer Mats 
Geismar de drempel verlagen en de informele babbel openstellen 
voor alle Schildenaren. Dirk Bauwens gaf graag een woordje 
uitleg bij het gevoerde beleid van de afgelopen bestuursperiode.

Bal van de burgemeester
Op vrijdag 17 november werden de gasten van burgemeester 
Dirk Bauwens sfeervol onthaald met een aperitief en een diner 
in het ’s Graevenhof in Schilde.

Sociale  
woningen 
Kerkplein 
De hoek van het Kerkplein en 
de Puttenhoflaan zal plaats-
maken voor zeven sociale 
woningen. Zo probeert de  
gemeente, in samenwerking 
met huisvestingsmaatschappij 
De Voorkempen, werk te ma-
ken van haar sociaal woon-
beleid. Schilde kijkt immers 
aan tegen een groot tekort aan 
sociale woningen. Schepen 
van Wonen Peter Mendonck 
wil zo de achterstand op het 
vlak van sociale woningen 
wegwerken.

’t Parkske krijgt opknapbeurt
Het gemeentebestuur maakt 100 000 euro vrij voor de opknapwerken 
van ’t Parkske in de Eugeen Dierckxlaan. 
Wie vandaag door ’t Parske in Schilde wandelt, moet vaststellen dat het er schots en 
scheef bij ligt. Een groene omgeving is belangrijk voor het welbevinden van onze 
inwoners. Meer nog, als ‘parel der Voorkempen’ is het groene karakter het kenmerk 
bij uitstek van Schilde-’s-Gravenwezel. En dat moeten we zo houden. Daarom gaan we 
verstandig om met ons groen.

In het voorjaar van 2018 zal ’t Parkske een stevige opknapbeurt krijgen. Schepen 
van Patrimonium Peter Mendonck laat verstaan dat het pad wordt heraangelegd en 
tegelijkertijd heel het domein een opfris- en schoonmaakbeurt ondergaat.

Tram? No pasaran!
Recent werd de discussie over een mogelijke 
tramverbinding door Schilde nog eens opgerakeld 
door de oppositie. De N-VA blijft bij haar 
standpunt: in Schilde is er geen plaats voor een 
tram!

Burgemeester Dirk Bauwens verduidelijkt dat ook 
in het bestuursakkoord expliciet staat dat een tram 
door Schilde geen optie is. Bij het opmaken van de 
studie over het openbaar vervoer tussen Antwerpen 
en Turnhout van de provincie Antwerpen heeft 
het gemeentebestuur van Schilde van bij het begin 
duidelijk gemaakt dat een tramverbinding door 
Schilde niet wenselijk is. En die vertramming wordt 
tot nu toe ook nog niet voorzien. In plaats van een 
tram is het voor burgemeester Bauwens logischer 
om eerst na te denken welke verplaatsingsmethoden 
wenselijk en nodig zijn. Om tegemoet te komen aan 
die vraag tot inspraak, heeft de Vlaamse overheid 
vervoersregio’s opgericht, waarbij elke gemeente 
inspraak krijgt over de noden en behoeften op haar 
grondgebied.

Opening  
tentoonstelling 
Etienne Steel
Op dinsdag 21 november opende 
Jan Jambon de tentoonstelling 
Etienne Steel. 

Onder de aanwezigen was ook 
schepen van Cultuur Kathleen 
Krekels.

  Peter Mendonck 
schepen van Patrimonium



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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
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