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Beste inwoners van Schilde en
’s-Gravenwezel,
2020 loopt stilaan op zijn einde. Een jaar dat
we ons zeker zullen herinneren. Wie eind
2019 dacht dat we het coronavirus snel de
baas zouden zijn, is bedrogen uitgekomen.
Vele besmettingen, zieken en overledenen
later moeten we vaststellen dat we er nog
steeds niet vanaf zijn. Heel wat medeburgers
hebben eenzaam afscheid moeten nemen
van familie of vrienden. We wensen hen veel
sterkte om in deze duistere periode de moed
niet te verliezen.
We zijn al een héél jaar beperkt in ons doen
en laten. Dat geldt natuurlijk ook voor ons
gemeentebestuur. Onze burgemeester, schepenen en ambtenaren hadden de handen vol
om alle coronamaatregelen toe te passen en
op te volgen. De gezondheid van onze inwoners had natuurlijk voorrang op een aantal
beleidsdossiers. Het tweede jaar van de
bestuursperiode mag dan al opgeslorpt zijn
door het virus, met de vaccins die op komst
zijn, gaan we in het derde jaar een tandje
kunnen bijsteken. In uw belang ijveren onze
burgemeester en schepenen verder voor een
mooier en nóg beter Schilde-’s-Gravenwezel.
Inderdaad, het tweede jaar van de bestuursperiode is al bijna om, maar de feestdagen
komen eraan. Laat ons, ieder in zijn bubbel,
er toch het beste van maken. Wij wensen u
een mooi en zalig kerstfeest en een gezond,
vreugdevol 2021. Samen maken we er een
fantastisch jaar van. Na de crisis klinken we
daar bij gelegenheid nog wel eens op.

Hendrik Bellens
Voorzitter N-VA
Schilde-’s-Gravenwezel
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N-VA gaat voor duurzaam milieu- en
energiebeleid
De gemeente Schilde ondertekende het burgemeestersconvenant en het engagement
‘klimaatneutrale organisatie 2030’. Tegen 2030 wil onze gemeente minstens
40 procent minder CO2 uitstoten en als organisatie klimaatneutraal worden. Om
dat doel te bereiken, investeren we onder meer in energiebesparende maatregelen
en zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.
De afgelopen jaren heeft de gemeente
diverse energie- en klimaatacties
gelanceerd. Die hebben vandaag hun
succes bewezen en zijn maatschappelijk en politiek sterk ingeburgerd.
Denk maar aan investeringen in
energiezuinige maatregelen in de
eigen gebouwen, energiescans van
huizen of het sensibiliseren van de
bevolking rond energiezuinige ingrepen.

Zonnepanelen voor gemeentelijke
gebouwen

40 procent minder CO2 uitstoten tegen 2030:
dat is het doel van de gemeente Schilde.

Een van de beleidsdoelstellingen in
het N-VA-programma voor Schilde
en ‘s-Gravenwezel is het milieuvriendelijk maken van het gemeentelijk
patrimonium. Dat doen we onder
andere met energiebesparende
maatregelen en zonnepanelen op
gemeentelijke gebouwen. Onze
vertegenwoordigers in het college
hebben de gemeente ertoe verbonden
de energie-efficiëntie en het gebruik
van duurzame energiebronnen op het
grondgebied te verhogen.
Zo zijn bij het ontwerp van de nieuw
te bouwen voertuigenloods zonnepanelen voorzien via burgercoöperatieven. De loods is ondertussen
opgeleverd en in gebruik genomen.

Schepen van Patrimonium Peter Mendonck bij
de nieuwe voertuigenloods, die voorzien zal
worden van zonnepanelen.

2

Acht concrete ideeën om kinderopvangprobleem aan te pakken
De vraag naar kinderopvang stijgt al jaren en is – zeker in onze gemeente – veel groter dan het aanbod. Tegelijkertijd daalt het
aantal onthaalmoeders (gezinsopvang) en zal bijgevolg in de toekomst meer ingezet moeten worden op kinderdagverblijven
(groepsopvang). Dat stelt onze gemeente voor een enorme uitdaging, want aan dat laatste is momenteel een schrijnend tekort: er
zijn slechts drie privékinderdagverblijven, waarvan slechts één inkomensgerelateerd. Om dat tekort constructief aan te pakken,
reiken wij acht concrete ideeën aan.
Voor veel gezinnen met jonge kinderen is kinderopvang cruciaal om werk en gezin te kunnen combineren. Als we jonge gezinnen
willen aantrekken in onze gemeente, en dat willen we, is het kinderopvangbeleid prioritair.

Nood aan initiatieven die elkaar aanvullen en versterken
De gemeente stelde ondertussen al twee panden ter beschikking waarin samenwerkende onthaalouders opvang kunnen organiseren.
En momenteel wordt een externe studie ondernomen om het landschap beter in kaart te brengen. Wat we nodig hebben, zijn initiatieven die elkaar aanvullen en versterken: een concreet actieplan. We reiken acht concrete voorstellen aan die volgens ons minstens
het overwegen waard zijn.
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 timuleer privé-initiatieven: zelfstanS
dig een kinderopvang opstarten is niet
makkelijk. Starters moeten ondersteuning krijgen van de gemeente.
Bijvoorbeeld bij een omgevingsanalyse,
haalbaarheidsstudie en het financiële
luik.
 ndersteun en begeleid de bestaande
O
privé-initiatieven en onthaalouders
zoveel mogelijk. Zij zijn van onschatbare waarde. De dienst kinderopvang
kan kennis, kwaliteitshandboeken en/
of informatie delen en ondersteuning
bieden bij papierwerk.
 ontacteer proactief ondernemers in
C
de kinderopvang in omliggende
gemeenten om in Schilde of ‘s-Gravenwezel een filiaal te openen. Wie weet

is de Parel der Voorkempen nog een
blinde vlek in hun businessplan?
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 reid het kinderopvangloket uit als
B
aanspreekpunt, waar niet alleen ouders,
maar ook de huidige en toekomstige
actoren in kinderopvang terechtkunnen
met vragen en voor ondersteuning.
S timuleer eigenaars van leegstaande
panden om potentieel ruimte te bieden
aan kinderopvangactiviteiten met
zichtbare bedrijvigheid. Beter een
kinderopvang dan een verlaten huis of
winkelruimte.
 a actief op zoek naar en gebruik
G
leegstaande panden van de gemeente
om samenwerkende onthaalouders
(tijdelijk) in onder te brengen. Dit kan

voor de kinderverzorgsters een eerste
stap zijn naar een toekomstige zelfstandige activiteit.
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 et voor de gemeentelijke kinderZ
opvang Appeltje en Wezeltje in op
optimale invulling. Onder andere via
een digitaal systeem in plaats van het
huidige telefonische reservatiesysteem.
Hun capaciteit blijft jammer genoeg
onderbenut en dat is niet efficiënt naar
onder andere personeelsbezetting.
 onitor personeelsverloop en
M
ondersteun alle kinderbegeleiders
en -verzorgsters, of ze nu in gemeentelijke of privé-initiatieven tewerkgesteld
worden. Er is een tekort aan kinderverzorgsters en het verloop is momenteel helaas te hoog.

Een van de meest uitdagende projecten:
voldoende, kwalitatieve kinderopvang voorzien.”
Valerie Michel, gemeenteraadslid

Broodnodige maatregelen voor wie het moeilijk heeft tijdens coronacrisis
Met de extra federale en Vlaamse middelen zorgde voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst Pascale Gielen voor een
belangrijk aantal maatregelen ten gunste van inwoners die tijdens de coronacrisis in een sociaal kwetsbare positie stonden of kwamen.
De steun wordt verleend na een individuele analyse door de sociale dienst. Meer informatie krijgt u via info@schilde.be.
U kan tussenkomsten aanvragen voor onder andere:
huisvesting: alle kosten gerelateerd aan wonen, met uitzondering van de huurwaarborg;
energie: verbruik, inclusief sociale en budgettaire begeleiding;
schilde@n-va.be
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Waar blijft onze sporthal?

Een openhartig interview met Pascale Gielen
Meer dan 4.000 inwoners sporten wekelijks in een van de Schildense sportverenigingen. Het gemeentebestuur wil
het sportverenigingsleven blijvend stimuleren door een multifunctionele sporthal op maat van de binnensportverenigingen te bouwen. Alleen loopt het dossier serieuze vertraging op. We trokken naar onze schepen van Sport,
Pascale Gielen, voor antwoorden.

Wanneer gaan we een sporthal hebben?
“Wat mij betreft gaat de spade zo snel mogelijk in de grond.
Maar het dossier is complexer dan het lijkt. Al jarenlang
wil onze gemeente een sporthal. De sportclubs verdienen
veel beter dan de huidige sporthal. Alleen moeten we een
geschikte locatie vinden. We hadden nu al verschillende jaren
onze pijlen gericht op het terrein aan de Kasteeldreef, naast
het Atheneum. Daarvoor waren we in onderhandeling met
de eigenaars, scholengroep Invento en het gemeenschapsonderwijs GO!. Maar die onderhandelingen slepen zodanig
aan dat we nu ook nieuwe pistes onderzoeken. We zijn het
wachten beu en willen vooruit.”

U schuift de zwarte piet in deze piste door naar de
tegenpartij. Maar de gemeente hield zich ook niet aan
de afspraak. Er wordt u verweten blufpoker te spelen.
“Ik ben het daar niet mee eens. De gemeente heeft zich
steeds opgesteld als correcte en loyale partner. Wij hebben steeds eerlijk, transparant en vooral heel geduldig
onderhandeld. Invento en het GO! kwamen telkens terug
op gemaakte afspraken en schermden met andere, meer
commerciële interesse in de lap grond. Dat is erg betreurenswaardig. Ondertussen verliezen we heel veel tijd. Het
is ook jammer voor de scholieren van het GO! in Schilde
dat dit dossier blijft aanslepen: het was de bedoeling dat zij
overdag gebruik zouden maken van onze nieuwe sporthal
en de sportclubs na de schooluren. Net daarom was deze
locatie erg geschikt.”

Waarom verbrak de tegenpartij de
verkoopovereenkomst dan?
“Kijk, de afspraak was dat er binnen een bepaalde termijn
(drie jaar) een omgevingsvergunning aangevraagd moest
worden en vanaf de aanvraag had de gemeente twee jaar de
tijd om die vergunning ook effectief te bekomen. Maar de

aanvraag is niet tijdig gebeurd. Nochtans hebben we alles
in het werk gesteld om die plannen tijdig in te dienen, maar
die moesten continu nog bijgestuurd worden omdat de kostprijs dreigde op te lopen. Op basis van die vertraging besloten
Invento en GO! Scholengroep om de verkoopovereenkomst
eenzijdig te verbreken. Wij vielen uit de lucht. Nadien zijn
de onderhandelingen weer opgestart, maar het beloofde
tegenvoorstel van het GO! is tot hiertoe uitgebleven.”

Is er nu deﬁnitief een lijn getrokken onder deze piste?
“Een nieuwe overeenkomst met het GO! en Invento lijkt
niet meer aan de orde. Maar de bruggen zijn niet opgeblazen, het staat hen vrij om alsnog een voorstel te doen
natuurlijk, dat was zo afgesproken. Maar wij zien ons als
gemeente verplicht om vooruit te gaan en andere pistes
ernstig te onderzoeken.”

Er zou sprake zijn van een nieuwe locatie?
“Er is inderdaad een nieuwe opportuniteit opgedoken. We
zitten daar in een verkennende fase en willen mogelijke
partners niet onder druk zetten. Dat hebben we wel geleerd
uit de geschiedenis van dit dossier. Daarom willen we de
besprekingen ook in alle discretie voeren om op korte
termijn een positieve doorbraak te kunnen hebben.”

Onze buurgemeente Schoten plant een derde sporthal
te bouwen. Waarom is het zo moeilijk in onze gemeente?
“Schoten heeft historisch gezien
veel meer recreatiegrond in zijn
bezit. Zij moeten nu geen gronden
gaan aankopen maar hebben de luxe
om zaken te realiseren op eigen
gronden. Die luxe heeft Schilde
helaas niet.”

psychosociale hulp: kosten voor professionals erkend voor de behandeling van partnergeweld of angst en psychiatrische problemen;
gezondheid: ziekenhuisfacturen, medicijnen, aankoop van mondmaskers, gels, handschoenen ...;
digitale toegankelijkheid: om sociale contacten en schoolondersteuning te bevorderen;
financiële hulp: naar aanleiding van een daling van de inkomsten;
basisbehoeften: transportkosten, aankoop van kleding, aankoop van een bril ...;
hulp voor families in moeilijkheden in het kader van de strijd tegen kinderarmoede.
www.n-va.be/schilde
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Vlaa spect
meer re
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

