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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 21 april en in uw brievenbus bezorgd door uw postbode. 

Lokale steunmaatregelen in coronatijden

Beste inwoners,
De laatste weken waren op zijn zachtst gezegd uitzonderlijk.  
Vanaf het beginstadium van deze crisis heb ik getracht aan 
iedereen in onze gemeente de ernst van de situatie duidelijk  
te maken en de getroffen maatregelen zo goed mogelijk te  
communiceren via alle gemeentelijke kanalen. De verspreiding 
van het virus tegenhouden was onze prioriteit, want de  
gezondheid van onze inwoners primeert. 

Duidelijkheid voor organisatoren
De waslijst aan strenge maatregelen heeft op heel veel mensen en 
gezinnen een immense impact. We sloten onze scholen, handels- 
zaken, restaurants en cafés, binnen- en buitenspeeltuinen en 
markten. Het containerpark, tuincentra en doe-het-zelfzaken  
gingen ondertussen opnieuw open. We hebben alle evenementen 
en activiteiten in gemeentelijke gebouwen alvast afgelast tot 30 
juni. Voor (kleinschalige) evenementen en activiteiten gedurende 
de rest van de zomer wachten we nog op de federale maatregelen. 
Het is wel belangrijk dat we organisatoren van evenementen in 
onze gemeente snel duidelijkheid geven. Zo moeten zij geen  
onnodig werk verrichten en jagen we ze zeker niet op extra kosten.

Vereenzaming tegengaan
Schilde-’s-Gravenwezel telt veel oudere inwoners. We moeten 
daarom extra oplettend zijn voor vereenzaming bij gebrek aan 
sociaal contact. Onze gemeentemedewerkers namen telefonisch 
contact op met alle 75-plussers om hun situatie en behoeften af 
te toetsen.

Hartverwarmende solidariteit
Het mooie aan deze crisis is dat de goedheid en solidariteit in 
Schilde floreren. Op de sociale media zie ik talloze hartverwar-
mende initiatieven. In het woonzorgcentrum Sint-Lodewijk, waar 
onze gemeente hard getroffen werd, boden zich veel vrijwilligers 
aan om mee de handen uit de mouwen te steken. We lanceerden 
het platform ‘Schilde helpt’ om mensen bij elkaar te brengen die 
willen helpen en hulp nodig hebben. 

Bedankt voor uw inspanningen en  
blijf gezond!

Dirk Bauwens
Burgemeester

Extra  
hinderpremie

Ondernemingen die door de 
coronamaatregelen verplicht de 
deuren moeten sluiten, krijgen 
van de Vlaamse overheid een 
hinderpremie. Het gemeente-
bestuur geeft een bijkomende 
premie van 500 euro aan de 
getroffen ondernemingen en 
kinderopvanginitiatieven.
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Om het ‘winkelhieren’ nog 
een extra boost te geven, 
krijgt elke inwoner van 
Schilde een waardebon van 
10 euro zodra de getroffen 
winkels opnieuw opengaan. 
Meer informatie volgt via de 
gemeentelijke kanalen.

Waardebon voor  
elke inwoner

BON 
10 euro

We maken 50.000 euro  
vrij om onze cultuur- en  
sportverenigingen een hart 
onder de riem te steken.

Relancefonds  
voor verenigingen

€

€

50.000€

Via de sociale dienst helpen 
we kwetsbare gezinnen uit 
de nood met laptops voor 
het thuisonderwijs van de 
kinderen. Ze kunnen ook 
tijdelijk een beroep doen op 
voedselbons.

Hulp voor  
kwetsbare  
gezinnen
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Uw N-VA-ploeg

Ambitieuze plannen voor Schilde en ’s-Gravenwezel
Beste inwoners,

Het zijn ongeziene en toch ook een beetje beangstigende tijden. Zoals u op de voorpagina kon lezen, trad uw burgemeester 
Dirk Bauwens kordaat en adequaat op. De maatregelen werden via verschillende kanalen heel duidelijk gecommuniceerd en 
worden nauwlettend opgevolgd. Ook in deze crisistijd blijft uw N-VA-bestuur beleid voeren, om over vijf jaar te kunnen  
afvinken wat we beloofden. Recent keurde de gemeenteraad het meerjarenplan tot 2024 goed. 

Blijven investeren
Onze gemeente zal voor 30,5 miljoen euro extra 
investeren, en dat zonder belastingverhoging.  

De investeringen zijn gebalanceerd over verschillende  
domeinen: lokale economie, verkeersveiligheid, sport,  
cultuur ... Bovendien kunnen we dankzij een goed beheer  
nu ook budget vrijmaken om onze middenstand te onder-
steunen tijdens de coronacrisis.

Beleid voor en door u
Inspraak en burgerparticipatie blijven voor ons  
prioritair. Dankzij uw massale suggesties in de 

gemeentelijke pop-upwinkel weten we wat u belangrijk 
vindt. Heel wat voorstellen namen we al op in het meerjaren-
plan. Bovendien stellen we een deel van het gemeentebudget 
exclusief ter beschikking van projecten die u als inwoner zelf 
kunt realiseren.

Aangenaam en groen
We willen onze dorpskernen aangenaam en groen 
houden. Schepen Peter Mendonck blijft investeren 

in groenonderhoud en maakt dit jaar van Schilde bovendien 
een bloemengemeente. Binnenkort kunt u genieten van 
bloemenpracht op de verschillende winkelassen, pleinen en 
populaire locaties.

Verschillende werken die door de coronamaatregelen gepau-
zeerd werden, zijn ondertussen heropgestart. Zo komt de 
aanleg van het fietspad tussen Schilde en ’s-Gravenwezel in 
een volgende fase. De uitvoering van het pleintje aan de 

Kasteeldreef, dat wordt ingericht als woonerf, wordt hervat. 
En ook onze Dienst der Werken blijft volop aan de slag.  
Gemelde problemen worden aangepakt en asfalteringswerken, 
zoals in de Vijverlaan, gaan door.

Terugkeer naar cultuur- en verenigingsleven
Schepen Kathleen Krekels werkt hard aan de 
seizoenskalender, zodat het cultuur- en verenigings-

leven na de coronacrisis opnieuw aangezwengeld kunnen 
worden. Schepen Pascale Gielen gaat na welke verenigingen 
en sportclubs financiële gevolgen van de coronamaatregelen 
ondervinden. Zo houden we vinger aan de pols en kunnen 
zij hopelijk meteen weer een vliegende start nemen. Onder-
tussen wordt de atletiekpiste aan een grondige herstelbeurt 
onderworpen. En uiteraard blijft ook de sporthal op onze 
radar.

Jonge gezinnen
Onze gemeente is steeds meer aan het verjongen. 
Jonge mensen en gezinnen vinden de weg terug 

naar onze prachtige, groene gemeente. Dat merken we onder 
andere aan de toename van de vraag naar kinderopvang. We 
zullen daarom de komende jaren nog verder investeren in de 
aanleg van speelpleintjes, veilige schoolfietsroutes en de  
optimalisatie van onze kinderopvang. 

Hebt u nog ideeën of vragen? Aarzel 
dan zeker niet om contact op te nemen 
met mij of een van onze mandatarissen.

Burgemeester en schepenen

dirk.bauwens@n-va.be 

Dirk Bauwens
Burgemeester, bevoegd voor 
burgerzaken, politie, brandweer, 
ICT, personeel, communicatie, 
archief en dierenwelzijn

kathleen.krekels@n-va.be 

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

pascale.gielen@n-va.be

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

peter.mendonck@n-va.be 

Peter Mendonck
Schepen van Openbare 
Werken, Juridische 
Zaken, Patrimonium

Hendrik Bellens
Afdelingsvoorzitter
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De bibliotheek: een huis van boeken, 
leesplezier en ontmoeting
De bibliotheek van vandaag is meer dan enkel een plaats waar je boeken kan ontlenen 
of surfen op het internet. Het is ook een plek van ontmoeting, waar je kan lezen  
en studeren maar ook kan komen luisteren naar een lezing of deelnemen aan een 
workshop. Daarvoor is het nodig dat onze bibliotheek een nieuwe aankleding en 
inrichting krijgt. Dat vraagt nog even tijd. Toch staan we ondertussen niet stil en 
proberen we ook vandaag al meer beleving te brengen in ons boekenhuis. 

Zo kan je een film komen kijken met ‘Cinéma Sonja’, leren programmeren en  
experimenteren met ‘Digidoe’ of lezen met onze leeskring. Iedere maand is er ook de  
creabib, waar we onze creativiteit ten volle kunnen ontplooien via een heel divers  
aanbod. Voorlezen of komen luisteren kan op het Sprookjesplein. 

Velotheek Op Wielekes
Sinds kort hebben we ook een Velotheek. De Velotheek ‘Op Wielekes’ is er voor alle 
inwoners en werkt net zoals een bibliotheek. Met een jaarabonnement bent u altijd zeker 
van een kwaliteitsvolle fiets op maat van zoon- of dochterlief (tussen 2 en 12 jaar). Wordt 
de fiets te klein, dan kunt u hem omruilen voor een groter exemplaar. 

U leest het: onze bibliotheek bruist van energie.

Tijdens de coronamaatregelen hebben we 
de volgende regeling getroffen voor onze 
bib:
•  Bib aan huis. Bent u minder mobiel? 

Dan komen vrijwilligers uw bestelde 
pakket bij u afleveren.

•  Bestellingen kunt u doorgeven via  
het bestelformulier op de website  
bib.schilde.be (bij voorkeur), via mail of 
per telefoon. De bibliotheekmedewerker 
legt uw pakketje klaar, waarna u het op 
afspraak kunt afhalen.

•  Boeken inleveren kan via de inleverbus 
of de boekenwagen, maar u kunt uw 
boek ook bijhouden tot 8 mei 2020.

Gemeenteraadsleden
Leden van het bijzonder  

comité voor de sociale dienst

Hendrik Bellens
hendrik.bellens@n-va.be

Tara Godts
tara.godts@n-va.be

Annemie Vergote
annemie.vergote@n-va.be 

Valerie Michel
valerie.michel@n-va.be

Leen Scholiers
leen.scholiers@n-va.be

Frederik Goemaere
frederik.goemaere@n-va.be

Micheline Duyssens
micheline.duyssens@n-va.be

Stefan Van den Heuvel
stefan.vandenheuvel@n-va.be

Frank Cools
frank.cools@n-va.be

Helga Suetens
helga.suetens@n-va.be 

Kathleen Krekels, schepen van Bibliotheek

 levert fruit en  
groenten aan huis
Jong N-VA’ers Alex en Julie Dingemans leveren in samen-
werking met een groothandel fruit- en groentepakketten aan 
huis. Met hun ‘Happy Food Boxes’ willen ze ervoor zorgen 

dat iedereen aan 
dagverse producten 
geraakt. Een levering 
aan huis kan ieder-
een, maar zeker een 
oudere of zorgver-
lener, een bezoekje 
aan de supermarkt 
besparen.

Koop lokaal
Meer dan ooit kunnen onze lokale 
handelaars een duwtje in de rug 
gebruiken. We lanceerden al snel een 
gloednieuw platform op de gemeen-
telijke website met een overzicht 
van de diensten die horecazaken en 
winkels online nog aanbieden. Zo 
kunt u alsnog ‘winkelhieren’. 

Om de lokale handelaars nog een extra boost te geven, krijgt elke 
inwoner van Schilde van het gemeentebestuur een waardebon van 
10 euro zodra de getroffen winkels opnieuw opengaan.

www.schilde.be/shoplokaal
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#IKREDLEVENS

Red levens en doe
check · check · check

VRAGEN OVER 
CORONA?
surf naar www.info-coronavirus.be 
of bel 0800 14 689.

Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door 
de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te 

blijven. Zo zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke 
tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

Ik blijf thuis en 
was regelmatig 

mijn handen.

Ik hou met ouderen 
alleen digitaal of 

telefonisch contact.

Ik hou 1,5 meter 
afstand als ik echt 
buiten moet zijn.

“Als Vlaamse overheid roepen 
we op tot burgerzin. Als iedereen 
de richtlijnen strikt en correct 
naleeft, kunnen we samen deze 
crisis het hoofd bieden en 
kunnen we het coronavirus 
verslaan.”

Jan Jambon, 
minister-president

012095


