
Beste inwoners van Schilde en ‘s-Gravenwezel, 
De Schildese N-VA-afdeling draait op volle toeren. Interessante 
politieke discussies en kritische evaluaties tonen ons hoe 
groot de betrokkenheid van onze diverse bestuursleden is. 
Zij engageren zich in én naast onze afdeling om van Schilde 
en ‘s-Gravenwezel een nog betere plek te maken.

Ledenverantwoordelijke Bob Clauwaert vertegenwoordigt 
onze afdeling met veel inzet op arrondissementeel niveau. 
Zo worden ook daar de Schildese belangen behartigd. 

Onze mandatarissen zijn onder leiding van burgemeester 
Dirk Bauwens hard aan het werk. Schepen Pascale Gielen 

geeft in december de bevoegdheid sport door aan onze 
coalitiepartner, dat was zo afgesproken. Omdat ze anders 
enkel de bevoegdheid sociale dienst zou overhouden, krijgt 
ze van onze andere schepen Kathleen Krekels de bevoegd-
heden jeugd, senioren en gezinnen doorgeschoven.

Het jaareinde nadert, de feestdagen komen eraan. Ik wens u 
een mooi en zalig kerstfeest en een voorspoedig, vreugdevol 
en vredig 2022. Wij wensen u gezondheid, welzijn en geluk 
binnen de eigen familie- en vriendenkring.

Hendrik Bellens, afdelingsvoorzitter

Word nu lid van N-VA Schilde-’s-Gravenwezel

Bent u politiek geïnspireerd, wil u mee nadenken over de visie op onze gemeente en wil 
u bijdragen aan het succes van onze N-VA-afdeling? Wil u uw mening delen of feedback 
geven over ons beleid? 

Neem contact op met onze ledenverantwoordelijke Bob Clauwaert via bob@clauwaert.be.

Noteer nu al in uw agenda 
Zondag 23 januari: nieuwjaarsreceptie

Traditioneel klinken we op een zondagvoormiddag in januari samen met 
een partijboegbeeld op het nieuwe jaar. Maar dit jaar bleef de kleine zaal 
van Werf44 stil en donker, want ook daar staken de coronamaatregelen een 
stevig stokje voor. Als alternatief bezorgden we onze leden dit jaar een fl es 
bubbels. Zo werd er in heel wat Schildese huiskamers toch het glas geheven 
op onze gezondheid. Dit jaar kunnen we (hopelijk) wel weer samen komen.

www.n-va.be/word-lid
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Een beheersplan voor ons funerair erfgoed werd opgemaakt en goedgekeurd. 
De komende jaren wordt onze begraafplaats stevig opgeknapt.

De onverharde straten van het Kotsbos 
werden bij de minste regenbui herschapen 

in één grote modderpoel. Zelfs bij droog 
weer was het haast niet te doen om er met 
de wagen of de fiets door te rijden zonder 

brokken te maken. Schepen Peter Mendonck 
zocht en vond een oplossing en zo kon het 

wegdek van de Vijverlaan en Vraagheideweg 
eindelijk geasfalteerd worden.

Er werd geïnvesteerd in 
talrijke picknickbanken 

en speelpleintjes waar 
gezinnen elkaar kunnen 
ontmoeten. Voor ouders 

met kleine kinderen richt-
ten we de speelbabbels in. 
Ook via het Huis van het 

Kind organiseren we ont-
moetingen voor gezinnen 

en brengen we mensen 
rond bepaalde thema’s 
met elkaar in contact. 

Gemeenteraadslid Valerie Michel 
legde de urgentie van de kinder-

opvangproblematiek op tafel en deed 
acht concrete voorstellen om die aan 

te pakken. De gemeente schoot in 
actie en liet een onafhankelijke studie 

uitvoeren. Ondertussen werden 
enkele knopen ontward, de occassi-
onele opvang werd hervormd en er 
werden vaste plaatsen bijgecreëerd. 

De vele kinderopvangactoren 
worden betrokken bij het beleid.

De honden van Schilde kregen 
een gigantische losloopzone ter 
beschikking om hun poten te 
strekken. Mede op initiatief van 
gemeenteraadslid Micheline 
Duysens werd namelijk op de 
hoek van de Moerhoflaan en de 
Dennenlaan een weide ingericht 
als hondenlosloopzone.

We zetten enorm hard in op 
het mentale welzijn van de 

jeugd. Er is een aanbod van 
hulplijnen, psychologische 

bijstand via 1gezin1plan, 
kruispuntbank en CAW. 

Schepen Kathleen Krekels 
opende een eerste Warme 

William-huis, een plek waar 
jongeren terechtkunnen 

voor een losse babbel of een 
luisterend oor. Ze vinden er 

steun en hulp wanneer ze 
even het spoor bijster zijn of 

gewoon ergens mee zitten.

Sportschepen Pascale Gielen 
trapte het geblokkeerde sporthal-
dossier weer op gang. Ze werkte 
hard om schot in de zaak te 
krijgen voor ze de bevoegdheid 
zou doorgeven. 

Onze fit-o-meters in Schildehof en 
Catersbos werden volledig vernieuwd. 
De oude toestellen werden afgebroken 
en er werden nieuwe geplaatst. De 
infobordjes en het startbord kregen een 
nieuw jasje. 

We proberen de appartementisering 
in onze gemeente in te perken met 
behulp van een nieuwe beleidsnota 
dorpskernen. Daarmee moet rekening 
gehouden worden bij de aanvraag van 
omgevingsvergunningen voor meer-
gezinswoningen. Kandidaat-bouwheren 
weten nu wat verwacht en gewenst 
wordt door de gemeente. Wie
momenteel een aanvraag indient, wordt 
getoetst aan veel strengere en vooral 
objectievere criteria dan voorheen. 
We kunnen niet alle projecten tegen-
houden, maar we kunnen wél voor-
waarden opleggen, verstrengingen 
inbouwen en zo aan banden leggen 
dat overal in woongebied eender wat 
gebouwd mag worden. En dat willen 
we nog verder aanscherpen. 

We lanceerden de vernieuwde website schilde.be 
en werf44.be. De nieuwe websites zijn klantvrien-
delijk, gemakkelijk en duidelijk. Er wordt sterk 
ingezet op digitale dienstverlening met bijvoor-
beeld een online afsprakensysteem voor de dienst 
burgerzaken. Ook voor het gemeenschapscentrum 
van Schilde, Werf44, centraliseerden we alle info 
over de diensten en mogelijkheden.

Na jaren van stilstand investeert de gemeente de komende 
jaren grondig in haar wat verwaarloosde park Schildehof. 
We willen niet raken aan het natuurlijke karakter van het 
park, maar spel en ontmoeten moeten mogelijk blijven. 
Ook het erfgoed krijgt een nodige opknapbeurt.

Daadkrachtig beleid voor álle Schildenaren: 
wat de N-VA voor u heeft gedaan de voorbije drie jaar

41,3 procent van de inwoners van Schilde en ’s-Gravenwezel stemde in 2018 voor de N-VA. Zo behaalde onze partij 12 van de 25 zetels in de gemeenteraad. Van de 12 verkozenen vaardigden we er 4 af naar het schepencollege,
onder wie onze burgemeester Dirk Bauwens. Onze uitvoerende mandatarissen hebben deze en de voorbije bestuursperiode veel in beweging gezet en verandering gebracht. Zeker voor noodzakelijke projecten die soms al 
jaren sluimerden of geblokkeerd zaten. Er werd op ons aansturen een visie ontwikkeld voor dossiers die al jarenlang in het slop zaten. Ook onze raadsleden dragen constructief een steentje bij aan het beleid van de gemeente.

De spade ging in de grond voor het fietspad 
op de Gillès de Pélichylei. 40 jaar moest onze 
gemeente wachten op een fietspad tussen de 
dorpskern in Schilde en die in ’s-Gravenwezel. 
De basis van deze verwezenlijking ligt in de 
verbinding tussen de Vlaamse minister en het 
lokale niveau.

Onze burgemeester Dirk Bauwens loodste 
onze gemeente als een ervaren gids door 
een loodzware coronacrisis. Onze schepenen 
en ambtenaren belden 75-plussers op en de 
sociale dienst hielp kwetsbare gezinnen. 
Onze gemeente werkte actief aan steun-
maatregelen voor de meest getroffen groepen.

www.n-va.be/schildeschilde@n-va.be



Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


