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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

SCHILDE-’S-GRAVENWEZEL

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Beste inwoners van Schilde 
en ’s-Gravenwezel,

In oktober 2018 koos u een nieuwe 
gemeenteraad. Voor de N-VA met 
een zeer mooi resultaat: we gingen 
van negen naar twaalf gemeente-
raadsleden en mochten Dirk Bauwens 
opnieuw als burgemeester naar voren 
schuiven. Kathleen Krekels, Pascale 
Gielen en Peter Mendonck werden 
schepen. 

Ondertussen is onze ploeg al bijna een 
jaar aan de slag voor onze gemeente 
en haar inwoners. Voor een mooier en 
nóg beter Schilde-’s-Gravenwezel. Er 
werd hard gewerkt aan het dossier 
van de sporthal, de verledding van 
onze straatverlichting en het fietspad 
tussen Schilde en ’s-Gravenwezel. En 
als kers op de taart werden we nog 
eens verkozen als tweede plezantste 
gemeente in de provincie op het vlak 
van cultuur. Voor 2020 werken we 
allemaal even hard verder om onze 
stempel te drukken op deze prachtige 
gemeente.

Ik wens u een mooi en zalig kerstfeest 
en een voorspoedig, vreugdevol en 
vredig 2020. Samen maken we er een 
fantastisch jaar van.

Hendrik Bellens
Voorzitter N-VA Schilde- 
’s-Gravenwezel

Met minister

Zuhal Demir
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Klink samen met de N-VA 
op het nieuwe jaar

Traditioneel klinken we in januari samen met een 
partijboegbeeld op het nieuwe jaar. Dit jaar wisten 
we Vlaams minister Zuhal Demir te strikken voor 
een toelichting over haar bevoegdheden en een 
vooruitblik op 2020.

Iedereen welkom!

Zondag 19 januari
om 11 uur

Werf 44, Schoolstraat 44
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Winterse wijkbabbel  
met glühwein
Het concept van onze wijkbabbels slaat duidelijk aan.  
Eind september verwelkomden onze bestuursleden  
en mandatarissen meer dan honderd inwoners aan de 
hap-en-tapkar in wijk Den Hert. In december genoten 
heel wat bewoners van wijk Hertenbos van een babbel  
én glühwein. Naar goede gewoonte verwende onze 
burgemeester de aanwezigen weer met zijn zelfgemaakte 
wafels.

Benieuwd naar de foto’s en naar de data van de volgende 
edities? Hou dan zeker onze Facebookpagina in de gaten!

Eerste hondenlosloopzone 
klaar tegen de lente
De honden van Schilde zullen volgende lente over een gigantische 
losloopzone beschikken om hun poten te strekken. Mede op initiatief 
van gemeenteraadslid Micheline Duysens wordt namelijk op de 
hoek van de Moerhoflaan en de Dennenlaan een weide ingericht als 
hondenlosloopzone. 

Deel van groene zone
Binnen die omheinde zone kunnen honden vrij rondlopen en zich 
ongestoord uitleven zonder leiband. De hondenweide is 2 400 m2 groot 
en is onderdeel van een nieuwe groene zone. De gehele oppervlakte 
bedraagt 9 000 m2 en wordt ingericht als park met veel ruimte voor 
water.

Micheline Duysens, gemeenteraadslid

Stefan Van Den Heuvel vervangt Mats 
Geismar in gemeenteraad
In november legde oud-gemeenteraadslid Stefan Van Den Heuvel opnieuw zijn  
eed af in de gemeenteraad. Hij vervangt Mats Geismar, die er door zijn drukke 
professionele agenda voor koos om zijn mandaat neer te leggen. Proficiat aan ons 
nieuw gemeenteraadslid en welkom terug in onze fractie!

Een jeugdhuis in Schilde 
staat hoog op de agenda
Raadslid Tara Godts peilde op de gemeenteraad  
naar de toekomst van de Pagode. Schepen van  
Jeugd Kathleen Krekels beloofde dat het gebouw  
niet zal blijven leegstaan. De pagode zal naar alle  

waarschijnlijkheid  
tegen 2020 opnieuw 
gelanceerd worden, in 
samenwerking met de 
Jeugdraad Schilde.

Tara Godts, gemeenteraadslid

Boeiende politieke babbel
In november organiseerde N-VA Schilde-’s-Gravenwezel een  
boeiende politieke babbel met Jeroen Overmeer. De kabinetschef van 
minister-president Jan Jambon gaf de aanwezigen een blik achter de 
schermen van de intense Vlaamse regeringsonderhandelingen.
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Nood aan extra kinderopvang in onze gemeente
Onze gemeente heeft al een tijdje nood aan meer kinderopvangplaatsen. Dat werd recent alweer bevestigd door nieuwe gegevens 
van het OCMW. Daaruit bleek dat de wachtlijst enorm lang is en veel ouders in omliggende gemeenten opvang voor hun kindjes 
moeten zoeken.

Privéopvang maakt doorstart 
Sinds januari houdt gemeenteraadslid Valerie Michel stevig de vinger aan de pols. Zij blijft hameren op zowel  
ad-hocmaatregelen als een langetermijnvisie. Mede op haar initiatief kon de gemeente enkele samenwerkende  
onthaalouders laten starten in het pand van een privégroepsopvang die de deuren moest sluiten. Daar konden  

alvast veertien kindjes opnieuw opgevangen worden.

Starters begeleiden
Ook vroeg zij om vanuit de gemeente meer in te zetten op begeleiding van  
mogelijke starters en kinderverzorgsters. Bij de N-VA zijn we van mening  
dat de gemeente vooral private kinderopvanginitiatieven moet stimuleren  
en ondersteunen.

Schilde werkt aan visienota met criteria voor bouwprojecten
De laatste maanden liepen er in onze gemeente enkele bouwaanvragen binnen voor grote projecten in onze dorpskernen.  
Sommige daarvan zijn al in uitvoering. Naar aanleiding van de aanvragen stelde de N-VA voor om zo snel mogelijk een visienota 
voor ruimtelijke ordening uit te werken en een toetsingskader te creëren waaraan we de aanvragen kunnen meten. 

In de visienota zullen verschillende criteria worden uitgewerkt, zoals inpasbaarheid, mobiliteit, goede ruimtelijke ordening,  
diversiteit en leefbaarheid. “Al die criteria moeten worden afgetoetst om de aanvragen te kunnen beoordelen”, legt burgemeester  
Dirk Bauwens uit. “De nota zal – met goedkeuring van de provincie – de leidraad zijn voor het bestuur. Op basis daarvan werken  
we aan een verordening die de regels zal vastleggen.”

Karakter van de gemeente behouden
Schilde heeft inmiddels al vier bestuursperioden lang een 
verkavelingsstop, waardoor de open ruimte gevrijwaard 
blijft. Burgemeester Dirk Bauwens blijft wel achter de ver-
dichting van de dorpskernen staan, weliswaar met zoveel 
mogelijk behoud van het karakter van de gemeente. “Daar-
om is er ook in een aantal voorliggende projecten beslist 
dat bepaalde markante gebouwen bewaard en gerestaureerd 
moeten worden. Denk maar aan het Hof van Wezel en het 
Lodewijk de Vochthuis”, besluit de burgemeester.

Schildehof krijgt strak beheersplan
Het domein Hof te Schilde – beter bekend als het Schildehof – is een waardevol 
stukje erfgoed in onze gemeente. De statige Bellevuedreef, de majestueuze inkom-
poort, het magnifieke bos, de kasteelkelder … hoeven geen verdere beschrijving. 
Schilde wil dit erfgoed met belangrijke natuurwaarden 
maximaal behouden en herstellen voor de toekomst. De 
gemeente werkt daarom samen met een studiebureau en 
Regionaal Landschap de Voorkempen aan een beheers-
plan voor het beschermde stads- en dorpsgezicht domein 
Hof te Schilde.

Alle huidige functies blijven, maar er komt een grote schoonmaak. “Dit blijft een stiltepark. De oranjerie 
kan dus geen tweede Melkerij worden zoals in het Peerdsbos”, zegt schepen van Cultuur Kathleen Krekels.

Valerie Michel, gemeenteraadslid

Dirk Bauwens, burgemeester

Kathleen Krekels, schepen van Cultuur
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


