
Jong en geëngageerd
Voelt u zich aangesproken om de Vlaams-nationale bood-
schap mee vorm te geven? Bent u ouder dan 16 en jonger 
dan 31? Wilt u graag deel uitmaken van een geweldig 
team van jongeren met dezelfde overtuiging? 

Neem contact op met onze voorzitter Tara Godts via 
tara.godts@n-va.be of stuur een berichtje via 
Jong N-VA Voorkempen op Instagram of Facebook. 

We zien u graag komen!

Wij wachten op u. Waarop wacht u nog? 

Ons hap-en-tapkarretje komt langs 

De zomer maakt plaats voor de herfst. Meer dan ooit stond 
september in teken van terug-naar-school. Op 1 september 
startten een veertigtal kleutertjes in opgefriste klassen aan 
een nieuw schooljaar in onze gemeentelijke kleuterschool 
De Wingerd. Meer dan drieduizend kinderen volgen les in de 
scholen van Schilde en ‘s-Gravenwezel. Er staan in het najaar 
een heleboel initiatieven in de gemeente op til om onze kinderen 
en jongeren de kans te geven hun talenten te ontwikkelen. 
U kunt deze op de gemeentelijke website terugvinden.

Ondertussen bouwen we verder aan de kind- en gezinsvriendelijke 
gemeente die we zijn. Gezinnen wonen hier graag. Dat ziet 
u aan de vraag naar kinderopvang. Die blijft maar stijgen. 
Dat is een uitdaging die we, met plezier, aan moeten gaan. 
Onze mandatarissen houden hier aan de collegetafel en in 
de gemeenteraad de vinger aan de pols.

In september startte onze afdeling haar wijkbabbels weer op. 
We trokken met ons hap-en-tapkarretje naar de Herteboswijk. 

De bedoeling van die babbels is om elkaar te ontmoeten en te 
betrekken. Wij willen graag weten wat u belangrijk vindt, waarom  
u  graag woont in onze groene parel en wat nog beter kan. We 
schenken een bubbeltje of biertje en onze burgemeester bakt 
de heerlijkste wafels. Stuur ons een mailtje als u graag ons 
hap-en-tapkarretje in uw buurt ziet verschijnen.

Als afdeling werken wij intussen ook aan een programma 
voor 2024. Wie mee wil nadenken over 
de toekomst van Schil en Wezel, mag 
mij altijd bellen of mailen. 

Valerie Michel 
Voorzitter 

valerie.michel@n-va.be

Schilde-’s-Gravenwezel
schilde@n-va.be N-VA Schilde-’s-Gravenwezelwww.n-va.be/schilde
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Sportoase Elshout helpt onze schoolzwemmers
Het zwembad van Wijnegem sloot op 26 juni definitief de deuren. We vonden op tijd een 
nieuwe locatie voor het schoolzwemmen. Niet makkelijk, maar moeilijk gaat ook. 

Troebel water
Een eigen zwembad bouwen is momenteel niet aan de orde. Ook het intergemeentelijk initiatief in Pulderbos bleek voor onze 
gemeente financieel niet haalbaar. Onze fractie zag de bezorgdheid van de lagere scholen in Schilde. Op de gemeenteraad van juni 
vroegen we waar onze leerlingen terecht kunnen in het nieuwe schooljaar. 

Heldere oplossingen
Na enkele onzekere weken hielp sportoase Elshout in Brasschaat onze leerlingen verder. De leerlingen uit Schilde zwemmen dit 
schooljaar in sportoase Elshout. We zijn erg tevreden met de oplossing.

Albert van Dyck 2.0
Het museum Albert Van Dyck werd vernieuwd. Het is een aanrader voor jong en oud. 

Maak opnieuw kennis met Albert
Schepen van Cultuur Kathleen Krekels en de Werkgroep Museum gingen aan de slag. Ze 
ontwikkelden een nieuwe huisstijl, een logo en een folder. Er is ook een nieuw museum-
spel. Zo maken kinderen op een leuke manier kennis met Albert Van Dyck. 

Leven en werk
U krijgt dankzij de nieuwe opstelling een beter zicht op het leven en werk van de kunst-
schilder. U maakt kennis met zijn woning en zijn Vlaamse literaire vrienden. U vindt er 
ook zijn minder bekende werken, gebaseerd op het moderne Antwerpen.

Kathleen Krekels: “Ga zeker eens een kijkje nemen in het vernieuwde museum.”

We zorgen voor de katten
Schilde tekent een zwerfkattenbeleid uit. Dat moet van de Vlaamse regering. 

Meldpunt
Er komt een meldpunt voor zwerfkatten. De gemeente werkt 
ook samen met een erkende dierenarts en/of dierenasiel voor de 
opvang en behandeling van de dieren. In Schilde testen we de 
gevonden dieren bovendien op leucose en aids. 

Chips en vaccinaties
De katten worden nadien weer uitgezet of komen terecht bij 
een gastgezin. Als ze naar een gastgezin gaan, krijgen ze bij het 
meldpunt een chip en vaccinaties. 

Vzw Zwerfkat
Gemeenteraadslid Micheline Duysens houdt de vinger aan de 
pols in de gemeenteraad over dat thema. Zij zocht samen met 
burgemeester Dirk Bauwens naar een meldpunt en ze vonden er 
eentje. Het werd vzw Zwerfkat Wommelgem. Karlien van Molle 
wordt het aanspreekpunt bij de gemeente. U vindt het meldpunt 
binnenkort ook terug op de website. Meer info over de werking vindt u op www.zwerfkat.com. 

Kinderen mogen niet de dupe zijn 
van de stijgende energie- en  
onderhoudskosten van zwembaden.
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Welkom in de gemeentelijke kleuterschool De Wingerd 
Schepen van Onderwijs Kathleen Krekels en burgemeester Dirk Bauwens werkten enorm hard op het dossier van het Hertebos. 
Die inzet werd beloond. Op 30 augustus werd onder applaus en gejuich de gemeentelijke kleuterschool in het Hertebos geopend. 
Kathleen Krekels huldigde de wijkschool feestelijk in.

Vertrouwd en opgefrist
De medewerkers van het lokaal bestuur, leerkrachten en veel 
ouders zorgden er samen voor dat de school volledig in orde was. 
Zo konden de kleuters dit jaar opnieuw terecht in hun vertrouw-
de omgeving, die helemaal opgefrist werd. De kleuters zullen 
zich amuseren in hun nieuwe zandbak!

Goed voor jonge gezinnen
De wijkschool maakt nu deel uit van het gemeentelijke onder-
wijs. Daardoor kan de kleuterschool blijven bestaan. Met de 
aankoop van de school zetten we in op het sociale weefsel. 
Voor een jong gezin is het aanbod van goede scholen, naast 
voldoende kinderopvang, in de eigen gemeente essentieel. Met 
de aankoop van de site komen we daar vandaag en de komende 
jaren aan tegemoet. Kinderopvang en kleuterschool gaan er 
naadloos in elkaar over. 

Een superstart
De wijkbewoners reageren enthousiast. Er zijn veel inschrij-
vingen. Op 1 september startten er een veertigtal kleuters. De 
directeur geeft aan dat er in de loop van het schooljaar nog zeker 
twaalf bijkomen. Een geweldige start voor deze school!

We wensen alle kleuters van 
De Wingerd en hun ouders 
een heel fi jn schooljaar!”

Drie windturbines op grens Schilde vergund
Het groenestroombedrijf Ecopower plaatst drie windturbines 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.  

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, waardevermin-
dering en gezondheidsrisico’s.

Beroep bleek ongegrond
Ook N-VA Schilde verzette zich jaren tegen dit project. 
Het gemeentebestuur van Schilde gaf voor de aan-
vraag een ongunstig advies. De windturbines worden 
gebouwd vlak bij ons rustige Schildehof. We hopen dat 
de hinder voor onze bewoners beperkt zal blijven. 

De Wingerd en hun ouders 
een heel fi jn schooljaar!”

“

Kathleen Krekels
Schepen van Onderwijs
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Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaar.

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord.

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.

Wie 

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaa

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België.

De Vlaming die werkt

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen.
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uitkering blijven trekken

Ook de broodnodige pensioenhe

blijven steken op een non-akkoord

jarenlang 

daarvoor beloond. 
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Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen.
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur.

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.


