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Beste inwoner
Er staan ons prachtige zomermaanden te wachten. In juni is
het feest in onze dorpskernen. Eerst is ’s-Gravenwezel aan de
beurt met een dorpsdag. Een week later leeft Schilde zich uit
met een braderij op de Turnhoutsebaan. Wij zullen weer drankjes
serveren aan ons gele kraampje. Zoals altijd is iedereen van
harte welkom! In juli vieren wij onze Vlaamse feestdag. En in
augustus komen we elkaar tegen op ons Derny-weekend en op
Wezel Culinair.
Onze Schildese N-VA-afdeling koos dit voorjaar een nieuw
bestuur. Ik ben heel fier om onze ploeg, ieders met zijn onmisbare, specifieke capaciteiten, te mogen voorzitten. De sterkte bij
de N-VA in Schilde is dat onze burgemeester en schepenen de
knepen van het vak door en door kennen, en dat we bovendien
kunnen rekenen op een zeer loyale achterban. Maar naast deze
‘anciens’ zijn wij ook op zoek naar nieuw en jong talent. Lokale
politiek gaat niet enkel over een gewenst beleid uittekenen,
daarmee naar de kiezer gaan en dat dan ‘best case’ uitvoeren. Het gaat ook over impact, verbinding, gelijkgezindheid en

samenhorigheid. Wij beginnen binnenkort aan ons programma
voor 2024. Wie mee wil nadenken over de toekomst van Schil en
Wezel, mag ons altijd bellen of mailen.
Vanaf september start de N-VA haar wijkbabbels weer op. Dan
komt ons bestuur met het hap-en-tapkarretje naar uw buurt.
De bedoeling? Elkaar beter leren kennen. Wij jullie en jullie ons.
Wij willen graag weten wat jullie belangrijk vinden, waarom jullie
graag wonen in onze groene parel en wat nog beter kan. We
schenken een bubbeltje of biertje en onze burgemeester bakt
de heerlijkste wafels. Tot op heden nog niet kunnen proeven?
Stuur ons een mailtje, dan zetten we uw buurt zeker mee op ons
programma.
Valerie Michel
Voorzitter Valerie Michel
Valerie.michel@n-va.be

Ons nieuw bestuur
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Feestmarkt 2022
In mei waren wij met de N-VA aanwezig op de feestmarkt.
U kwam talrijk een versgebakken wafel eten, een vers
getapt pintje drinken en een babbeltje doen met een van
onze bestuursleden. De N-VA staat onder andere voor
samenhorigheid. Zonder u was deze middag niet zo’n groot
succes geweest. Bedankt voor uw aanwezigheid!

Kasteel Spreeuwenberg: vergane glorie herstellen, maar niet ten
koste van ons ‘groen’
Er zijn nieuwe plannen voor het kasteel Spreeuwenberg, gelegen tussen de Alfons Van de Sandelaan, de Liersebaan en de
Hovenierslaan. Het neoclassistische kasteel werd gebouwd op het einde van de twintigste eeuw maar heeft een veel oudere kern
die teruggaat tot het begin van de zestiende eeuw.
Het is een van de enige overgebleven
kastelen van Schilde en staat al enkele
jaren te verkommeren. Een tijd geleden
kreeg het een nieuwe eigenaar. Die wilde
het kasteel restaureren en omvormen tot
een wellnesshotel. Naast het kasteel wilde
hij veertien luxeflats bouwen. De buurt
steigerde en de gemeente weigerde. In de
nieuwe plannen is er gelukkig geen sprake meer van het bijbouwen van luxeflats.
Het kasteel wordt opgeknapt en verbouwd
tot privéwoning. In een latere fase zou
het evolueren naar een hotel. Het domein
blijft in privéhanden.

schilde@n-va.be

Hoe staat de N-VA daar tegenover?

Voor de N-VA is het belangrijk dat ons
erfgoed in ere hersteld wordt. Ooit stond
er in ons park Schildehof een prachtig
kasteel. Dat is zodanig vervallen geraakt
dat het gesloopt moest worden. Nu rest
er ons enkel het ponton boven de vijver.
Kastelen zijn een deel van onze geschiedenis en ons erfgoed. We moeten ze
bewaren en koesteren.
De N-VA staat achter de renovatieplannen van kasteel Spreeuwenberg zolang het
groen behouden blijft en er geen nieuwbouw in het parkgebied komt. De N-VA

wil het bouwen van appartementen enkel
toelaten op plaatsen waar er nood aan is:
in onze dorpskernen. Waar het vandaag
groen is, moet het groen blijven. Natuur
mag niet sneuvelen voor beton.

3

De N-VA redt op de valreep het komende schooljaar voor Hertebos
Voor de ouders en de leerkrachten van het wijkschooltje Hertebos was het een spannend jaar. Het bleef een heel schooljaar
onduidelijk of de school in de toekomst mag openblijven. De zusters van het Heilig Hart willen de school niet meer verderzetten.
En het was lange tijd onzeker of de gemeente een overname financieel aan kan.
Er was de laatste maanden veel politiek geduw en getrek. Is gemeentelijk
onderwijs een kerntaak van de gemeente? Is het wenselijk om het schooltje
over te nemen? Is het financieel haalbaar? Is Hertebos zelfbedruipend of
moet de gemeente investeren?

Standpunt van de N-VA
Voor de N-VA is het organiseren van gemeentelijk onderwijs geen einddoel. Wij vinden wél dat de gemeente ervoor moet
zorgen dat de vraag naar onderwijs gedekt wordt door het aanbod. Als dat
alleen kan door zelf (tijdelijk) onderwijs te organiseren, dan is dat zo. Onze
gemeente vergrijst. Als we jonge gezinnen willen aantrekken, dan is het
aanbod van kwalitatief onderwijs cruciaal. Gezinnen kiezen hun woonplaats dikwijls op basis van de nabijheid van goede scholen.
Om ons onderwijsaanbod vandaag en de komende jaren te garanderen,
moet Hertebos dus blijven. Burgemeester Dirk Bauwens en Kathleen Krekels werkten hard aan het dossier. Ze onderhandelden met de zusters over
een mogelijke aankoop en konden de coalitiepartner overtuigen van het
belang van de investering. In mei konden zij een sterk en gezond dossier op
tafel leggen en keurde de gemeenteraad het bod voor de aankoop goed.
Zo kregen de ouders op de valreep zekerheid over hun inschrijving voor
het schooljaar 2022-2023.

Kinderopvang organiseren in de nabijheid van scholen
Van de lokale impact van het Hertebos-schooltje is iedereen overtuigd, maar het belang van deze site voor kinderopvang
mag ook niet onderschat worden. Op deze site bevindt zich namelijk ook ‘t Wezelke, één van onze twee gemeentelijke
kinderopvangverblijven.
Ondanks verschillende acties van het gemeentebestuur, is er in onze gemeente nog steeds een tekort aan kinderopvangplaatsen en zijn de wachtlijsten voor een plekje lang. Gezien de voorspelde verdere verjonging in onze gemeente, zal enkel een
behoud van ‘t Wezelke niet voldoende zijn. Voor de N-VA biedt de overname van de Hertebos-site door de gemeente nu ook
de mogelijkheid tot uitbreiding van het kinderdagverblijf en een toename van de kinderopvangplaatsen in onze gemeente.
Dat brengt ons bij de wenselijkheid en efficientie van kinderopvang in de buurt van kleuter- en lagere scholen. Veel ouders
met jonge kindjes moeten tijdens de ochtend- en avondspits twee locaties aandoen. In navolging van ‘t Wezelke bij het
Hertebosje en ‘t Appeltje bij de Wonderwijzer, stellen wij een nieuwe kinderopvang voor bij de Witte Kerk, achter de hoek
van de Sint-Ludgardis Openluchtschool. Bij de invulling van de site van de Witte Kerk zullen we dat op de agenda zetten.

De gemeente moet overwegen om kinderopvang
te organiseren in een deel van de site Witte
Kerk. Die ligging – vlakbij Sint-Ludgardis en de
verkeersader Turnhoutsebaan – is ideaal!”
Valerie Michel

www.n-va.be/schilde

Rode recepten maken rode cijfers
Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering
zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien
hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie

“Zonder de federale overheid
als kredietwaardige buffer was
het Waals Gewest bankroet.
Dat is een trieste balans na
41 jaar Waalse gewestvorming,
waarvan er 35 onder de

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke

verantwoordelijkheid van een

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer

PS-regeringsleider vielen.”

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.
De Morgen, 28/05/2022

De voorstellen van de N-VA

Werk maken van werk!
Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze
welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan
het werk. En dat werk moet lonen.
De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA
gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro
netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten.

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld:
wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die
handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken
we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid.
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van
een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen.

Peter De Roover
Kamerfractievoorzitter

Annick De Ridder
Vlaams Parlementslid

