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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 23 september. 

Niet in ons park!
N-VA Schilde-’s-Gravenwezel blijft zich  
verzetten tegen bouw van drie windturbines  
op rand Schildehof
Het groenestroombedrijf Ecopower wil drie windturbines plaatsen op de grens van 
Ranst en Schilde, tussen het Albertkanaal en het Schildehof. De aanvraag werd  
behandeld en goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen, maar een 
lokaal draagvlak ontbreekt. 

De plannen creëren veel tegenwind. De omwonenden verenigden zich in een actiecomité 
en verzetten zich met hand en tand. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen 708  
bezwaarschriften binnen over onder meer slagschaduw, waardevermindering en gezond-
heidsrisico’s. 

Gemeente gaf ongunstig advies
Ook de N-VA-afdeling in Schilde verzet zich al jaren tegen dit project. Het gemeente- 
bestuur van Schilde gaf voor de aanvraag een ongunstig advies. De windturbines zouden 
namelijk worden gebouwd vlak bij ons rustige Schildehof. 

Onverenigbaar met rust in Schildehof 
Afgezien van de vele bezorgdheden over de hinder, creëren windturbines een totaal nieuw 
landschapsbeeld. Voor de N-VA staat het buiten kijf dat mastodonten van 150 meter hoog die 
van kilometers ver zichtbaar zijn, geen rekening houden met de natuurwaarde van het park. 

Onze inwoners gaan naar het Schildehof om te genieten van de rust. Bovendien staan we 
als gemeente op het punt om te investeren in de opwaardering van het park. De realisatie 
van windturbines op de rand van zo’n domein zou waanzin zijn.

Nieuwe visie op onze dorpskernen (p. 3)Schildehof 2.0 (p. 2)

Beste inwoner

De zomer is niet helemaal 
gelopen zoals gepland. De 
tweede coronagolf was 
er sneller dan verwacht. 
En vooral onze provincie 
kreeg strenge maatregelen 
opgelegd. De sociale bubbel 
van vijf, een nachtklok, een 
mondneusmasker op het 
hele publieke domein ... 

De maatregelen waren 
niet min. Noch voor onze 
inwoners, noch voor onze 
verenigingen en onderne-
mers. Onze gemeente werkt 
actief aan steunmaatregelen 
voor de meest getroffen 
groepen.

Het aantal besmettingen in 
onze gemeente is voorlopig 
beperkt kunnen blijven tot 
enkele individuele gevallen. 
Dat we nog een tijd met het 
virus zullen moeten leven, 
is een feit. Blijf de strijd 
aangaan, samen krijgen we 
het virus klein. 

Mijn oprechte dank voor de 
volgehouden inspanningen.

Blijf gezond. 

Dirk Bauwens
Burgemeester



schilde@n-va.be

Schildehof 2.0: N-VA gaat voor grote schoonmaak 
Het Schildehof geeft vandaag een slordige indruk. Bomen en struiken woekeren en restanten van gebouwen of kunstwerken die er 
ooit stonden zijn onzichtbaar geworden of soms zelfs buiten gebruik gesteld wegens te bouwvallig. De N-VA wil dat het 42 hectare 
grote park volledig wordt opgeknapt en opgewaardeerd. Een uitgebreid erfgoedplan is daarvoor de leidraad. 

Waardevolle historische relicten worden gerestaureerd en het park wordt hersteld als cultuurhistorisch landschapspark. Het loop- 
parcours en de zitbanken moeten weer met enthousiasme gebruikt kunnen worden. De gemeente heeft één miljoen euro uitgetrokken 
voor restauratie, die in verschillende fases gebeurt.

Toegangspoort
•  Er mag weer wat meer recreatie komen in de open zone vooraan: een klassiek 

openluchtconcert, de kunst- en brocantemarkt, Zomerin’tpark ...

•  Er komt een nieuwe parking in de Rodedreef.

Prieel en pijlenbrug
•  De pijlenbrug werd om veiligheidsredenen afgesloten. 

Ze wordt volledig hersteld en gerestaureerd.

Badhuis Bobine les Bains
•  Overhangende begroeiing is verwijderd om verdere schade te voorkomen.

•  De oude afzetting is vervangen door een mooie kastanjehouten omheining 
ter hoogte van het pad.

•  Twee ecologische takkenwallen vormen een natuurlijke afscherming aan de 
zijkanten van het badhuis.

•  Een infobord geeft historische informatie over het badhuis. 

Oranjerie
•  De renovatie van het conciërgehuis is klaar. De nieuwe  

conciërge nam zijn intrek in het gebouw. 

•  De oranjerie zal ook gerenoveerd worden (ramen, keuken ...).

•  Een horecabelevenis in beperkte mate kan overwogen worden, 
maar de natuurbeleving en stille recreatie in het Schildehof 
mogen niet in het gedrang komen.

Aanlegsteiger en vijver
•  Het ruimen van het slib uit de grachten en vijver wordt 

wellicht een van de eerste ingrepen. Het water moet 
opnieuw blauw kleuren.

2



www.n-va.be/schilde

… onze gemeentelijke Dienst der Werken dagelijks druk bezig is met preventieve onderhoudswerken? Denk maar aan  
het herschilderen van wegmarkeringen, het vernieuwen of vervangen van betongoten en betonplaten, of herasfaltering. 
De medewerkers nemen ook meldingen voor onderhoud of plaatselijke herstellingen zeer snel ter harte. Wilt u zelf iets 
aankaarten? Mail dan naar dienstderwerken@schilde.be of naar onze schepen van Openbare Werken Peter Mendonck  
(peter.mendonck@n-va.be).

… er op aandringen van de N-VA een objectieve doorlichting komt van de gemeentelijke dienst kinderopvang? Er is een 
enorme nood aan kinderopvanginitiatieven in onze gemeente en die moet op korte en op lange termijn aangepakt worden.

… schepen Peter Mendonck ervoor zorgde dat er op korte termijn een fietsoversteekplaats in de Moerstraat kwam? 

… het periodieke informatieblad 2970 Info u regelmatig op de hoogte houdt van wat er in onze gemeente op stapel staat? 

… de N-VA in Schilde tot de coronamaatregelen met een hap-en-tap-kar in elke buurt langskwam en de buurtbewoners 
uitnodigde voor een borrel met babbel? Hou onze website en sociale media in het oog voor de heropstart van die leuke 
avonden. 

… u bij vragen, suggesties of bemerkingen steeds onze schepenen, gemeenteraadsleden of bestuursleden kan contacteren?  
U vindt hun contactgegevens op www.n-va.be/schilde. 

Wist u dat …

De nieuwe visie op onze dorpskernen: hoe zit dat?
De N-VA wil waken over de woonkwaliteit, esthetiek en duurzaamheid van onze dorpskernen. Onlangs keurde de gemeenteraad 
een nieuwe beleidsnota dorpskernen goed. Daarmee zal rekening gehouden moeten worden bij de aanvraag van omgevingsvergun-
ningen voor meergezinswoningen. We trokken naar onze burgemeester Dirk Bauwens voor meer uitleg.

De nieuwe beleidsnota is slechts een visie, 
en geen ruimtelijk uitvoeringsplan.
“Klopt. De bedoeling van de nota is om de 
spelregels vast te leggen waaraan aanvra-
gen voor meergezinswoningen worden 
afgetoetst. Voorheen werden omgevings-
vergunningen vooral geëvalueerd op 
basis van verouderde bouwvoorschriften. 
Dankzij de nota weten kandidaat-bouw-
heren op voorhand welke bouwprojecten 
waar gewenst zijn. Een duidelijk toet-
singskader geeft de ambtenaren boven-
dien meer armslag voor een gelijkere 
behandeling van de aanvragen.”

Kan men dan zomaar overal appartementen 
bouwen? Wat met de beloofde apparte-
mentenstop?
“Absoluut niet, integendeel. Wij hebben 
nooit gesproken over een ‘appartementen- 
stop’, dat is wettelijk gezien ook niet 
mogelijk. Maar we willen de bouw van 
appartementen wel indijken. In de vorige 
visienota waren appartementen nog overal 
in woongebied mogelijk. Met de nieuwe 
beleidsnota willen we dat aan banden 
leggen.”

“Kijk, we hebben een prachtige, groene 
gemeente. De open, groene ruimte 

bewaren is onze prioriteit. Natuurlijk wil 
je ook betaalbare woningen voorzien en 
jonge gezinnen aantrekken. We zoeken 
dus ergens de balans. Onze dorpskernen 

willen we versterken met een evenwicht 
tussen meer- en eengezinswoningen en 
met aandacht voor het behoud van het 
dorpskarakter. We zorgen met deze nieuwe 
visie bijvoorbeeld ook voor nog meer 
groen in onze (winkel)straten.”

Hoe rijm je dit met enkele grote projecten 
die momenteel verrijzen in het straatbeeld 
of in de steigers staan?
“Vanaf het moment dat de betonstop ter 
sprake is gekomen, zijn eigenaars van 
braakliggende gronden wakker geschud 
uit vrees voor waardeverlies. Ook project-
ontwikkelaars zijn in verhoogde alertheid 
gegaan omwille van de aankondiging 

van de gemeentelijke verstrenging voor 
meergezinswoningen. Er is dus inderdaad 
een toename geweest van aanvragen voor 
grotere projecten, maar dat wil niet zeggen 
dat we zomaar automatisch een vergun-
ning verlenen. Elke aanvraag wordt steeds 
grondig onderzocht en afgetoetst aan alle 
lokale voorschriften en plannen.” 

“Indien een groot project vergund kan 
worden, kunnen we als gemeente eisen 
stellen in het belang van de gemeenschap 
zoals een openbare parking, aanleg van 
openbaar groen, behoud van waardevolle 
gebouwen … Bovendien vragen we aan de 
ontwikkelaars om – los van de wettelijke 
procedure – draagvlak te zoeken bij de  
inwoners door hun project voor te stellen  
op een informatievergadering. Nu de 
nieuwe beleidsnota van kracht is, zullen 
toekomstige aanvragen dus grondig worden 
afgetoetst aan duidelijke en strengere 
criteria.”

Dirk Bauwens
Burgemeester
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Alle leerlingen opnieuw naar school 

Vanaf 1 september zijn alle scholen opnieuw open. Vorig schooljaar hebben 
onze kinderen hun klas maandenlang moeten missen, maar dat zal dit 
schooljaar niet meer gebeuren. Want elk kind heeft recht op leren.

Kleuterklas        Lager onderwijs          Eerste graad             Tweede en 
              middelbaar  derde graad 

Altijd en overal met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen

Voltijds onderwijs in de klas

Voltijds onderwijs in de klas
Afwisselend een week 
les in de klas en een 

week afstandsonderwijs

mondmaskerplicht en tijdelijk verbod 
op buitenschoolse activiteiten

CODE
GEEL

CODE
ORANJE

Veel Vlamingen snakten naar de heropening van de scholen. 
Heel wat ouders wilden hun kinderen weg van achter de pc 
thuis, en weer op de schoolbanken. Leerkrachten misten 
de kinderen. En onze jongeren misten hun vrienden.

“Alle kinderen kunnen weer naar school”

Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs


