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Beste inwoner,

Op 14 oktober 2018 trekt u naar de stem-
bus. De lokale N-VA-afdeling is ondertussen 
volop bezig met de voorbereidingen van 
deze stembusgang. Onze bestuursleden 
werken hard achter de schermen en bera-
den zich over hoe we de komende zes jaar 
nog meer voor Schilde en ‘s-Gravenwezel 
kunnen doen. 

Het belooft dus een druk maar plezant jaar 
te worden. Voelt u het ook kriebelen om  
inhoudelijk en/of praktisch mee te werken? 
Meer info: hendrik.bellens@n-va.be 

Hendrik Bellens
Afdelingsvoorzitter

Politieke babbel met Bert Wollants
17 juni om 11 uur
Werf 44, Schoolstraat 44, 2970 Schilde 
Over de kernuitstap is al veel gezegd en geschreven. Er zijn nog 
veel vragen over de toekomst van onze stroomvoorziening. 
Daarom nodigt het N-VA-bestuur van Schilde-’s-Gravenwezel 
u op zondag 17 juni uit voor een politieke babbel met Bert 
Wollants. Hij is specialist in energie en klimaat. Die expertise 
wendt hij niet alleen aan in Lier als schepen, maar ook in het 
federaal parlement als Kamerlid. Van harte welkom!

N-VA Schilde-’s-Gravenwezel maakt  
volledige lijst bekend
De N-VA-leden van Schilde en ’s-Gravenwezel gaven hun goedkeuring voor de lijst waarmee de 
lokale N-VA in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. Uittredend burgemeester Dirk 
Bauwens is lijsttrekker. Vlaams Parlementslid en schepen Kathleen Krekels staat op plaats 
twee. De derde plaats is voor de afdelingsvoorzitter en fractieleider Hendrik Bellens. Schepen 
Peter Mendonck en provincieraadslid Pascale Gielen vervolledigen de top vijf. OCMW-voor-
zitter Leen Scholiers zal de lijst duwen.
Van de huidige OCMW-en gemeenteraads-
leden komen ook Annemie Vergote, Stefan 
Van den Heuvel, Patrick Lievens, Frank Cools, 
Frederik Goemaere en Helga Suetens opnieuw 
op. Zij worden bijgestaan door enthousiaste 
nieuwe gezichten, onder wie jongerenvoorzitter 
Mats Geismar en Micheline Duysens, bezie-
ler van de Didioor-campagne die jongeren 
aanmoedigt bewust om te gaan met de gevaren 
van het uitgaansleven.

Tara Godts is de jongste op de lijst en zal  
op 14 oktober anderhalve maand de leeftijd 
van achttien hebben. Marita Schadick, met 
een serieuze staat van dienst in de vroegere 
Volksunie, situeert zich met haar 93 jaar aan de 
andere kant van de leeftijdspiramide.

De lijst is een gezonde mix van oude getrouwen 
en nieuwkomers, jong en oud en kandidaten 
uit Schilde en ’s-Gravenwezel.

01  Dirk BAUWENS 
02  Kathleen KREKELS 
03  Hendrik BELLENS
04  Peter MENDONCK
05  Pascale GIELEN
06  Annemie VERGOTE
07  Frederik GOEMAERE
08  Valerie MICHEL
09  Stefan VAN DEN HEUVEL
10  Micheline DUYSENS
11  Patrick LIEVENS
12  Chris DECLERCK 
13  Frank COOLS
14  Mats GEISMAR
15  Desiree VINCKX
16  Gilbert VAN GILS 
17  Tara GODTS
18  Yves VAN DIEST
19  Julie RAATS
20  Stefan RUWISCH
21  Helga SUETENS
22  Niko LEURIDAN
23  Marita SCHADICK-STRYCKERS
24  Bob CLAUWAERT
25  Leen SCHOLIERS
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“De lente is eindelijk ook terug in Vlaanderen”, zei Vlaams 
minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe 
Muyters bij zijn beleidstoelichting op de politieke babbel 
van de lokale N-VA-afdeling.

Inspraak is voor ons geen dode 
letter. Tijdens onze wijkbezoeken 
en op de feestmarkt namen we 
uitgebreid de tijd om naar u te 
luisteren. Culinair hoogtepunt 
waren de wafels volgens het 
recept en de bakkunsten van onze 
burgemeester Dirk Bauwens. We 
danken alle inwoners voor hun 
suggesties. Kon u niet aanwezig 
zijn op onze wijkbezoeken? Neem 
dan gerust contact met ons op.

Pascale Gielen op plaats tien voor  
provincieraadsverkiezingen
Op 14 oktober kiest u niet alleen een nieuw gemeentebestuur, maar ook een nieuw provinciebestuur.  
Het arrondissement Antwerpen schuift aftredend provincieraadslid Pascale Gielen opnieuw naar voren  
als kandidaat-provincieraadslid. Zij staat op plaats tien en is dus lijstduwer van de eerste kolom. 
Kandidaat-provincieraadslid Pascale Gielen voor Schilde-‘s-Gravenwezel legt uit: “Als kandidaat 
voor de provincieraadsverkiezingen wil ik mijn steentje bijdragen aan het project dat onze partij 
binnen de provincie uitbouwt. We zullen verdergaan op deze ingeslagen weg van bestuurlijke hervor-
mingen.” 
 
“Als grootste fractie in het huidige Antwerpse provinciebestuur kunnen we al best trots zijn op het 
werk dat we geleverd hebben”, aldus Gielen. “Zo hebben we als partij al kunnen voorzien in een  
geslaagde afslankingsoperatie, de aanleg van fietsostrades die belangrijke bovenlokale verbindings- 
wegen zijn geworden, de Nota Ruimte die de ruimtelijke verrommeling in onze provincie een halt 
moet toeroepen, en de uitbouw van onze groendomeinen.”

Pascale Gielen, kandidaat-provincieraadslid

N-VA Schilde-’s-Gravenwezel in beeld

Groene ‘Parel der  
Voorkempen’ koesteren

•  Groen, landelijk en  
residentieel karakter  
versterken

•  116 trage wegen  
beschermen

•  Een hart voor dieren

Een efficiënte en  
klantgerichte dienst-

verlening in dienst van  
19 500 inwoners

•  Alle gemeentelijke diensten 
onder één dak

•  Inzetten op digitalisering 
zonder menselijk contact 
uit het oog te verliezen

•  Optimaliseren van inspraak 
en klachtenmanagement

Werken aan een warme 
dorpsgemeenschap

•  Voor alle inwoners: jeugd, 
gezinnen, senioren en  
mensen met een beperking

•  Bruisend verenigingsleven 
versterken en vrijwilligers 
waarderen

•  Inzetten op de Vlaamse 
identiteit

•  Ruimte en infrastructuur 
voor cultuur, vrije tijd en 
sport

Veilig Schilde- 
’s-Gravenwezel

•  Verkeersveiligheid is  
topprioriteit

•  ANPR- en mobiele camera’s
•  Ondersteuning en  

uitbreiding buurtinforma-
tienetwerken (BIN’s)

•  Nieuwe locatie voor de 
brandweer

Bruisende lokale  
economie

•  Aantrekkelijke dorpscentra 
en winkelbeleving

•  Meer parkeerplaatsen
•  Centrummanager als brug 

tussen gemeente en  
handelaars

•  ’t Parkske als centrale 
plaats

Toekomstgericht 
woonbeleid

•  Inbreiding in de  
dorpskernen

•  Residentieel karakter  
behouden

•  Verkavelingsbeperking 
blijft

•  Ruimtelijk uitvoeringsplan 
voor Grote Beemd en  
Schildestrand

Investeren zonder  
belastingen te verhogen

•  Prioriteit voor sport- en 
jeugdinfrastructuur

•  Heraanleg Oelegemsesteenweg 
en Klein Waterstraat en nieuwe 
wegen voor Kotsbos en Putse 
Heide

•  Zorgen voor ons erfgoed en 
investeren in De Oranjerie en 
Schildepark

•  Gemeentelijke eigendommen 
slim laten renderen

Zeven speerpunten voor Schilde en ’s-Gravenwezel

De barbecue van de burgemeester 
was een groot succes met meer 
dan 700 aanwezigen. Ster van de 
dag was Nathalie Meskens, die als 
’s-Gravenwezelse het beste van 
zichzelf gaf. 

Nathalie Meskens en 
kandidaat Julie Raats



Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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


