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N-VA Schilde-’s-Gravenwezel

Naar de zomer van de
vrijheid in Schilde en
‘s-Gravenwezel

Het groene karakter van
onze gemeente vrijwaren

Geplande evenementen zomer 2021:

Strengere controles op onvergund kappen

• Vlaanderen Feest op zondag 11 juli,
met in de namiddag tussen 14 en 17
uur een familieaanbod in ’t Parkske
in samenwerking met de organisatie
‘Muziek op Rolletjes’ en ‘Roodvonk’
• ATV-vertelling aan Kasteel
Spreeuwenborg, maandagavond 26 juli
• Dorpshappening met Derny op 17, 18
en 19 augustus
• Carrouselavonden in ’t Parkske, elke
dinsdagavond van augustus
• Festi-Streat (alternatief van Wezel
Culinair) op 27, 28 en 29 augustus
• Zomerbars ‘360 Beach’ en Jones
Zomerbar
• Zomerin’tPark, ieder weekend van juli
en augustus in Schildehof
• Oldtimerrit Parel der Voorkempen op
29 augustus - Lode De Vochtplein
In september trekken we opnieuw volop
de kaart van cultuur en de heropstart van
het verenigingsleven met een knalopening van het cultureel jaar in het weekend van 25 en 26 september, inclusief
een verenigingendag op zondag.
Kathleen Krekels
Schepen van Cultuur

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

Wie bomen op zijn grond wil kappen, moet een omgevingsvergunning aanvragen. Dat is logisch. Elke aanvraag wordt
objectief overwogen en beslist door het schepencollege met
als doel het groene karakter van onze gemeente te vrijwaren.
Overtredingen kunnen sinds kort eenvoudiger vastgesteld
worden.
Wij bij de N-VA ergeren ons, net als vele andere inwoners en
buren, bij het zien van de hoeveelheid bomen die vaak niet
vergund tegen de grond gaan of dermate worden gesnoeid dat
ze zullen sterven. Er moest strenger gecontroleerd worden op
het uitvoeren van een kapvergunning, op het kappen zonder
vergunning, het snoeien en het verplicht heraanplanten.

Meer handhaving
Het schoentje wrong echter bij het sluitstuk van het vergunningsbeleid, de handhaving. De bevoegdheden daarvoor zitten op
verschillende niveaus: dat maakt handhaving op belangrijke
thema’s complex. Daar is nu verandering in gekomen. In samenwerking met Igean werd een regionaal handhavingsbeleid
ingevoerd waarbij in overleg met de andere instanties per
gemeente specifieke aandachtspunten worden vastgelegd.
Voor Schilde zijn twee van de meest voorkomende overtredingen
als prioritair naar voren geschoven: het onvergund kappen van
bomen en terreinophogingen. Twee dossiers zijn al opgestart.
Hopelijk zorgt
dit voor sensibilisering bij
onze inwoners,
zodat ze zich aan
de regelgeving
houden.
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Hoe de N-VA de appartementisering in onze gemeente nog verder wil indijken
Een grote bezorgdheid leeft in onze gemeente bij het op til zijn van enkele grotere bouwprojecten. De grote kritiek is: “Stop
toch die appartemenisering, laat geen nieuwe projecten meer toe.” Dat is helaas wettelijk gezien niet mogelijk. Iedereen – elke
eigenaar van een braakliggende grond, elke projectontwikkelaar ... – heeft het recht om een bouwaanvraag in te dienen. Maar
we kunnen wél voorwaarden opleggen, verstrengingen inbouwen en voorkomen dat in elk woongebied eender wat gebouwd mag
worden. En dat doen we.
De N-VA wil waken over de woonkwaliteit, esthetiek en duurzaamheid van onze dorpskernen. Voorheen werden bouwaanvragen geëvalueerd op basis van verouderde bouwvoorschriften.
Er heerste willekeur. Kandidaat-bouwheren wisten niet wat gewenst was en konden vrij bouwaanvragen indienen voor overal
op ons woongebied.

Objectievere criteria
Sinds een paar jaar heeft de N-VA het heft in handen genomen
en gradueel gewerkt naar de huidige ‘beleidsnota dorpskernen’.
Daarmee moet rekening gehouden worden bij de aanvraag van
omgevingsvergunningen voor meergezinswoningen. Kandidaatbouwheren weten nu wat verwacht en gewenst wordt door de
gemeente. Wie momenteel een aanvraag indient, wordt getoetst
aan veel strengere en vooral objectievere criteria dan voorheen.

Eisen in belang van gemeenschap
Ook al staat het een eigenaar vrij om een bouwaanvraag in te
dienen, dat wil niet zeggen dat die ook verleend wordt. Elke
aanvraag wordt steeds grondig onderzocht en afgetoetst aan alle
lokale voorschriften en plannen. Als een groot project vergund
kan worden, kan de gemeente eisen stellen in het belang van de
gemeenschap. Denk maar aan een openbare parking, de aanleg
van openbaar groen of het behoud van waardevolle gebouwen.

Uw N-VA-ploeg

Dirk Bauwens
Burgemeester, bevoegd
voor burgerzaken, politie,
brandweer, ICT, personeel,
communicatie, archief en
dierenwelzijn
dirk.bauwens@n-va.be

schilde@n-va.be

Het koesteren van het groene karakter van de gemeente en
het vrijwaren van de open ruimte, dat is onze kernprioriteit.”
Dirk Bauwens, burgemeester

Balans zoeken
De overheersende visie van de beleidsnota is om de dorpskernen
te versterken, om het groen in de zones rond die kernen te bewaren. Daar staan we nog steeds achter. Maar kernversterking staat
niet gelijk aan het volbouwen van onze dorpskernen met grootschalige projecten en appartementsblokken. Anderzijds moet
je als gemeente ook vooruit blijven gaan, betaalbare woningen
voorzien en jonge gezinnen aantrekken. We zoeken dus ergens
de balans. Kernversterking is voor ons dus maatwerk. Daarom
moeten we de visienota verder bijsturen.

Burgemeester en schepenen

Kathleen Krekels
Schepen van Cultuur en
Bibliotheek, Onderwijs,
Jeugd, Gezinnen, Senioren,
Toerisme en Evenementen

Pascale Gielen
Schepen van Sport
Voorzitter van het bijzonder
comité voor de sociale dienst

Peter Mendonck
Schepen van Openbare
Werken, Juridische
Zaken, Patrimonium

kathleen.krekels@n-va.be

pascale.gielen@n-va.be

peter.mendonck@n-va.be
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Werken aan een beleid met een meerwaarde voor
jonge gezinnen en hun kinderen
Als we meer jonge gezinnen willen aantrekken, moeten we die doelgroep meerwaarde
bieden: kwalitatieve kinder- en vakantieopvang, veilige schoolomgevingen en
fietsroutes, uitdagende speel- en sportinfrastructuur voor alle leeftijden.”
Valerie Michel, gemeenteraadslid

Meer vaste kinderopvangplaatsen

Optimalisatie van de speelpleinwerking

Er zit beweging in de kinderopvangproblematiek in onze
gemeente. Eind vorig jaar werd een externe studie uitgevoerd
die enkele pijnpunten en uitdagingen bevestigde. Er zijn in onze
gemeente te weinig opvangplaatsen, de vraag is véél groter dan
het aanbod.
Ondertussen zit er schot in de zaak. Enerzijds kwam er positief
nieuws van het Agentschap Opgroeien. Onze gemeente kreeg 27
extra gesubsidieerde kinderopvangplaatsen toegekend. Zo kunnen de bestaande initiatieven hun werking mogelijk uitbreiden.

Onze speelpleinwerking wordt grondig hertekend, de bezetting
en de werking worden geoptimaliseerd. Er werd bijvoorbeeld
gewerkt met vrijwillige begeleiders, een onzekere factor. Een
vaste vergoeding voor de begeleiders zou moeten zorgen voor
een stabieler engagement. De locatie wordt gecentraliseerd. Tot
voor deze zomer waren de speelpleinen voor kinderen van 4 tot
12 jaar. Om alle kinderen een boeiend aanbod aan te bieden,
splitsen we hen op in leeftijdsgroepen. Voortaan is er bovendien
opvang voor kinderen vanaf 2,5 jaar, een welgekomen uitbreiding. Ook voor hen is er uiteraard een aangepast aanbod.

Anderzijds nam de gemeente ook zelf initiatieven om de problematiek aan te pakken. De werking van kinderdagverblijven Het
Appeltje en ‘t Wezelke werd aangepast. Deze occasionele opvang
wordt een vaste opvang. De prijs wordt bepaald op basis van het
inkomen en opvangplaatsen worden efficiënter ingevuld. De
capaciteit van het Appeltje en ‘t Wezelke was heel lang onvoldoende benut. Elke week moeten bellen om je plekje voor de
week erna te reserveren, zorgde ook voor te veel onzekerheid,
zowel voor de kinderverzorgsters als voor gezinnen die een
permanente oplossing willen. Nu 90 procent van de plaatsen vast
wordt, kan je de dagdagelijkse bezetting optimaliseren, en zo
toch een aantal plaatsen van de ellenlange wachtlijst wegwerken.
Een hele mooie quick win!

Er wordt ook gekeken naar gespecialiseerde vakantieopvang
voor kindjes met een
grote zorgbehoefte.
Dit zou de gemeente
niet zelf organiseren,
maar de gemeente
kan wel tussenkomsten voorzien als
hier vraag naar is.
Dergelijke opvang is
namelijk heel kostelijk voor de gezinnen
in kwestie.

Gemeenteraadsleden

Hendrik Bellens
hendrik.bellens@n-va.be

Annemie Vergote
annemie.vergote@n-va.be

Tara Godts
tara.godts@n-va.be

Valerie Michel
valerie.michel@n-va.be

Leen Scholiers
leen.scholiers@n-va.be

Leden van het bijzonder
comité voor de sociale dienst

Micheline Duyssens
micheline.duyssens@n-va.be

Frederik Goemaere
Stefan Van den Heuvel
frederik.goemaere@n-va.be stefan.vandenheuvel@n-va.be

Frank Cools
frank.cools@n-va.be

Helga Suetens
helga.suetens@n-va.be

www.n-va.be/schilde
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Al meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn
er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.
Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

Al 48
nieuwe bossen
in Antwerpen.

Wilt u ook uw
boompje bijdragen?
Dat kan.
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u
kan helpen om Vlaanderen te
bebossen.

Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen
uit tot bewegen,
verlagen stress en
maken mensen
gelukkiger.”
Zuhal Demir

