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Burgemeester fietst voor
jonge nierpatiënten

Frederik Goemaere
legt eed af als
gemeenteraadslid
Op de gemeenteraad van september legde
Frederik Goemaere de eed af. Hij vervangt
Patrick Lievens, die er door zijn drukke
professionele agenda voor koos om zijn
mandaat neer te leggen.

Onze burgemeester Dirk Bauwens nam in september deel
aan een bijna 900 kilometer lange fietstocht naar de Franse
stad Lyon. De tocht werd georganiseerd door Rotary Club
Antwerpen Voorkempen. Ondertussen is het sportieve
gezelschap weer thuisgekomen in Schilde.
Met de benefietfietstocht werd maar liefst 16 000 euro
ingezameld voor jonge nierpatiënten. Proficiat met deze
prestatie aan Rotary Voorkempen en natuurlijk ook aan
onze burgemeester Dirk Bauwens!

Frederik woont met zijn vrouw en
drie kindjes in het Hertenbos. Hij is
enthousiast dat hij voortaan in de
gemeenteraad mag zetelen, omdat
hij zo politiek kan voeren tussen de
inwoners en kan wegen op dossiers
die hem genegen zijn, zoals het
zwembad en de sporthal.
Dank aan Patrick voor zijn jarenlange inzet in de gemeenteraad
en proficiat aan ons kersvers
gemeenteraadslid!

De N-VA komt ‘wijkbabbelen’!
De microbe van de wijkbabbels heeft onze afdeling zwaar te pakken. De voorbije
gemeenteraadsverkiezingen brachten ons naar acht verschillende wijken om te
gaan polsen naar feedback en suggesties voor ons beleid. Telkens sloegen we
onze tent op, serveerden een drankje en praatten met de buurtbewoners. Onze
burgemeester Dirk Bauwens verwende zelfs iedereen met versgebakken wafels.
Dat werd in elke wijk heel enthousiast onthaald en leidde dan ook tot zeer gezellige
en ook leerrijke momenten. Ook voor ons bestuur smaakte deze ervaring naar
meer. Begin dit jaar investeerde N-VA Schilde dan ook in een nieuwe hap-en-tap-kar.
Op 27 september trapten we onze ronde door Schilde en ‘s-Gravenwezel af in wijk
Den Hert. Houd onze Facebookpagina in de gaten en ontdek als eerste wanneer
uw wijk aan de beurt is.
N-VA Schilde-‘s-Gravenwezel

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Raadslid Tara Godts verkozen tot
regiocoördinator
Ons jongste gemeenteraadslid, Tara Godts (18 jaar), werd verkozen tot
regiocoördinator van Jong N-VA in de Voorkempen. Ze zal instaan voor de
ondersteuning en opbouw van (nieuwe) Jong N-VA-afdelingen in Zandhoven,
Ranst, Schilde, Brecht, Hoogstraten, Malle, Rijkevorsel en Wuustwezel.

Eerste dierendag in Schilde
groot succes

Schilde stapt over op
zuinige ledverlichting
Mede op initiatief van gemeenteraadslid Micheline Duysens vond
op zondag 22 september de eerste dierendag plaats in ’t Parkske.
Veel inwoners kwamen met hun huisdieren langs. Er stonden een
hoop leuke activiteiten op het programma. Zo organiseerde de
hondenschool doggydance, waren er lezingen over honden- en
kattengedrag en tekende een cartooniste uw huisdier.
De N-VA plaatste dierenwelzijn hoog op de politieke prioriteitenlijst. Dit initiatief is zeker voor herhaling vatbaar!

Onder impuls van de N-VA besliste onze gemeente
om voor de openbare verlichting over te schakelen
naar ledverlichting. Ledverlichting is veiliger, gaat
langer mee en verbruikt minder energie. Leds zijn
dus beter voor het milieu én zorgen op termijn voor
een fikse besparing op de elektriciteitsfactuur.
De vernieuwingsoperatie wordt gespreid over tien
jaar. Tegen 2030 zal alle gemeentelijke verlichting
‘verled’ zijn.

Fietsdiefstalpreventie

Laat gratis uw fiets graveren
Schepen Peter Mendonck bracht het graveren van fietsen weer onder de aandacht.
U kan gratis uw rijksregisternummer in uw fiets laten aanbrengen. Dat schrikt
potentiële dieven af en zorgt ervoor dat teruggevonden fietsen makkelijker
opnieuw bij hun eigenaar terechtkomen. Met de graveeracties wil de gemeente
een steentje bijdragen om fietsdiefstallen te voorkomen.

Waar laat u uw fiets graveren?
• Elke inwoner van Schilde-’s-Gravenwezel is dagelijks welkom op de Dienst der Werken.
• De politie organiseert maandelijks fietsgraveeracties op de markt.
• Op verzoek van de scholen gaat de Dienst der Werken elke twee jaar ter plaatse om de
fiets van uw kinderen te graveren.
Peter Mendonck, schepen
schilde@n-va.be
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Interview
met schepen
van Cultuur
Kathleen
Krekels

Cultureel aanbod bekroond met topscore
Het Nieuwsblad bekroonde onze gemeente onlangs met 8,51/10 voor ‘plezantste gemeente’. Daarmee
moeten we in onze provincie enkel Antwerpen laten voorgaan. Een prima resultaat, met dank aan
onze diensten Cultuur & Bibliotheek en Vrije Tijd en onze vele vrijwilligers. Van heemkringen tot
harmonieën, de toneelvereniging en vele andere culturele verenigingen: allemaal dragen ze bij aan
een mooi cultureel aanbod. We spraken erover met schepen van Cultuur Kathleen Krekels.
Kathleen, wat betekent het om schepen van Cultuur te zijn?
Als schepen van Cultuur ben ik samen met de diensten
Cultuur & Bibliotheek, Evenementen en Vrije Tijd
verantwoordelijk voor het gemeentelijk cultuurbeleid.
Dat behelst uiteraard het uitwerken van het culturele
aanbod voor gemeenschapscentrum Werf44, maar ook het
bibliotheekaanbod, het beheer van het (on)roerend erfgoed
en het opstellen van allerlei reglementen. Daarvoor is het
belangrijk om er bij de begrotingsbesprekingen voor te
zorgen dat er voldoende budgetten naar cultuur gaan. Om
u een idee te geven: in 2018 ging meer dan 37 procent van
de totale uitgaven naar cultuur en vrije tijd.
Een schepen van Cultuur is ook een bruggenbouwer
tussen het bestuur, de verenigingen, vrijwilligers en
initiatiefnemende inwoners?
Dat klopt absoluut. Ik probeer dan ook zoveel mogelijk aanwezig te zijn op openingen van tentoonstellingen, lezingen,
concerten, voorstellingen, festiviteiten van verenigingen en
dergelijke meer. Door die aanwezigheid ben ik aanspreekbaar en ben ik een goede netwerkbouwer. Mensen bij elkaar
brengen, initiatieven bij elkaar brengen: dat is belangrijk
om een hechte gemeenschap uit te bouwen.
Waarom is cultuur belangrijk in een gemeenschap?
Cultuur is betekenis geven aan de wereld om ons heen.
Cultuur vertelt ons hoe we kennis verwerken en verbeelden,
hoe we de dingen ervaren en interpreteren. Het maakt ons
rijker in onze beleving en maakt ons tot wie we zijn, wat
we doen en waarom we het doen. Ieder van ons gaat in op
het culturele aanbod op basis van interesse, gevoel, leeftijd,
moment van de levenscyclus. We nemen eruit wat we nodig
hebben om onze geest te voeden. We putten er kracht en
inspiratie uit. Het maakt deel uit van ons welbevinden.

Onder meer in Werf44 is er een uitgebreid cultureel aanbod.
Wat zijn jouw belangrijke culturele focussen voor de
komende jaren?
Mijn twee grote doelen voor de komende periode zijn de
verdere uitbouw van een belevenisbibliotheek en -museum
en het uitvoeren van het beheersplan Schildehof, het park
van Schilde. Met dat beheersplan willen we het onroerend
erfgoed bewaren en de natuur herwaarderen. De toegangspoorten, de pijlenbrug, het prieel, de oevertrappen, het
badhuis, de oranjerie maar ook de grachten, de kijklijnen,
de wegen, de bossen en de open vlaktes moeten allemaal
weer tot hun recht komen. Dit plan zal over tientallen jaren
lopen, maar deze bestuursperiode willen we al belangrijke
zichtbare stappen zetten.
Daarnaast zal er blijvend een uitgebreid aanbod zijn in
Werf44 en zullen we tal van kleinere initiatieven zelf
uitwerken of ondersteunen.
Bedankt, Kathleen!
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Rarara, wie is bevoegd?
U wordt thuis geholpen door...
... een zorgkundige
die eten maakt

Vlaams
Federaal

... een verpleegster
die bloeddruk meet

Vlaams
Federaal

De zieke in het ziekenhuis is een
federale bevoegdheid, thuiszorg
is Vlaams. Een thuishulp die eten
maakt, is dus een Vlaamse
bevoegdheid. Maar meet een
thuisverpleegster uw bloeddruk
of legt ze een verband, dan is
het toch federaal.

Een potvis ...
... in de zee

Vlaams
Federaal

... op het strand

Vlaams
Federaal

De potvis die zwemt in de zee
is een federale potvis. Leg hem
op het strand en hij wordt
Vlaams. Zo ook de kip: op de
boerderij is ze Vlaams. Maar
leg diezelfde kip op uw bord en
ze wordt federaal.

Maximumsnelheid ...
50

... op de weg

Vlaams
Federaal

120

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

120

... bij werken
op de snelweg

Vlaams
Federaal

De maximumsnelheid is een
Vlaamse bevoegdheid. Behalve
Een
uitleg. Lorem
op dewoordje
autosnelweg,
daar is ze
ipsum
dolor
sit
consectefederaal. Tenzij amet,
er wegenwerken
tuer op
adipiscing
elit, sed diam
zijn
die autosnelweg,
dan is
nonummy
nibh
euismod
de maximumsnelheid weer
tincidunt
ut laoreet
Vlaams. Neemt
u dedolore
bus naar
magna
aliquam
erat uvolutpat.
het station, dan rijdt
Vlaams.
Ut
wisi
enim
ad
minim
Neemt u vervolgens deveniam,
trein,
quis
nostrud
exerci tation
dan reist
u federaal.
ullamcorper

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid.
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.
Bart De Wever, voorzitter N-VA

