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De lichten gaan weer aan in Schoten!
Niemand verwacht dat Schoten ’s nachts 
vanop de maan zichtbaar is, maar ieder-
een verwacht wel dat Schoten aangenaam, 
leefbaar en veilig blijft. Dus in totaal gaan 
er meer dan 400 van de gedoofde lichten 
terug aan!

Jullie hebben massaal gereageerd op het 
lichtplan. Via sociale media, bij de gemeen-
te Schoten, bij onze politie en ook als reac-
tie op de vorige uitgave van dit blad waarin 
onze eigen Jong N-VA-afdeling vroeg om 
het Schotense lichtplan te herbekijken. Er 
waren positieve commentaren, maar de 
overgrote meerderheid ging over onveilige 
situaties op onze Schotense wegen. Zoals 
beloofd, hebben we dit lichtplan dan ook 
herbekeken.

Honderden lichten gaan weer aan. Op 
kruispunten, aan obstakels op de wegen, 
aan scherpe bochten en asverschuivingen 
en ook op lange, donkere trajecten worden 
lichtpunten terug aangestoken. Na goed-

keuring op de gemeenteraad van februari 
beginnen we met de uitvoering in maart. 
De wijk Deuzeld komt eerst aan de beurt en 
de rest van Schoten volgt snel. 

Merk je toch nog een onveilige situatie? 
Laat het aan de gemeente of politie weten. 
Eind dit jaar zullen we deze aanpassingen 
ook evalueren en bijsturen waar nodig.

Laat het wel duidelijk zijn: ook de gemeente 
Schoten moet inspanningen doen om de 
lichtvervuiling en onze te hoge CO2 uit-
stoot tegen te gaan. Waar het op een veilige 
manier kan verminderen we de CO2 uit-
stoot tussen 23.00 uur en 06.00 uur, maar 
het allerbelangrijkste is dat de inwoners 
van Schoten veilig en aangenaam kunnen 
wonen.

Maarten De Veuster,  
jullie burgemeester

 Meer dan 400 lichten gaan ‘s nachts weer aan in Schoten.

Voorwoord
Een uitstekende start van 2017! 
Zo valt onze nieuwjaarsrecep-
tie eind januari zonder meer te 
omschrijven. Samen met een 
volle zaal enthousiaste aanwe-
zigen blikte onze burgemeester 
 Maarten De Veuster vooruit op 
het nieuwe jaar. Ook dit jaar 
maakt de N-VA in Schoten volop 
verder werk van grote en klei-
nere veranderingen voor iedere 

Schotenaar. 

Speciale gaste van de avond 
was Kamerlid Valerie Van Peel. 
Vol overtuiging schetste zij met 
concrete voorbeelden hoe de 
N-VA ook federaal werkt aan 
verandering. Zij ontving terecht 
een warm en luid applaus van alle 
aanwezigen.

Op donderdag 26 april organi-
seren we opnieuw een boeiende 
ledenavond met Jürgen  
Constandt en Kamerlid Yoleen 
Van Camp. Wij kijken er naar uit 
dat je er weer bij bent!

Pieter Gielis,  
voorzitter

Win een N-VA  
power-bank! 

Doe mee aan de Jong-N-VA Scheldeprijs  
prijsvraag op bladzijde 3.

De 3de Schotense Scholenbeurs p.2 Superleuke speeltuin aan Sas 6! p.3
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Nieuwe fietspark aan Zeurt 
wordt uniek
Keitof nieuws voor onze jonge - en minder jonge - fietsende sportie-
velingen. Dit jaar nog zal de gemeente Schoten naast het skatepark op 
de Zeurt een nieuw en permanent fietsparcours bouwen.

Er kwamen al veel vragen om iets te doen voor de BMX-ers in onze 
gemeente. N-VA-schepen van Jeugd Wouter Rombouts en de jeugd-
dienst vonden een leuke oplossing: een ‘pumptrack’. Dat is een 
parcours waar fietsers van jong tot oud plezier aan kunnen beleven. 
De keuze voor asfalt zorgt voor een zeer origineel, duurzame en ook 
veilige inrichting. 

Fietspark de Zeurt zal net zoals het skatepark vrij toegankelijk zijn en 
is uniek in Vlaanderen. Pomp de bandjes dus maar op, binnenkort 
kan iedereen op een superleuk parcours aan de slag!

26 april

Gespreksavond met 
Jürgen Constandt en 
Yoleen van Camp
Ben je lid van de N-VA? Kom dan zeker naar onze 
gespreksavond met Jürgen Constandt, algemeen 
directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, 
en Yoleen van Camp, Kamerlid en doctor in de 
medische wetenschappen. Zij kennen elkaar al langer 
en zullen in een boeiend gesprek de sociale zekerheid 
binnenstebuiten keren.

Waarom is een eigen Vlaamse sociale zekerheid 
noodzakelijk? Is de sociale zekerheid nog te redden? 
Worden onze pensioenen onbetaalbaar? Wees er zeker 
bij, details volgen nog!

De 3de Schotense Scholenbeurs mocht je niet missen!
Was jij er ook bij? Ook dit jaar was de Schotense Scholenbeurs 
weer een voltreffer.  Schepen van Onderwijs Lieven De Smet 
wist dit jaar weer alle secundaire scholen uit Schoten samen te 
brengen in zaal De Kaekelaar. 

Zesdejaars studenten van de lagere school en hun ouders 
brachten met veel interesse een bezoek aan deze derde 
Scholenbeurs.

De Schotense scholen kunnen zich op deze beurs uitgebreid 
voorstellen. Voor de ouders en hun kinderen is het handig 
dat alles op één plaats gecentraliseerd is. Na deze eerste 
kennismaking kunnen ouders samen met hun kind(eren) een 

bezoek brengen aan een opendeurdag van een secundaire school. 
Zo helpt de gemeente ouders en studenten op weg om een 
bewuste studiekeuze te maken.

Dit initiatief ligt Lieven nauw aan het hart. Tenslotte is onze 
jeugd de toekomst van morgen. Het doet goed om te zien dat 
deze Schotense Scholenbeurs in februari een 
sterke jaarlijkse traditie aan het worden is. Een 
geslaagd initiatief, waarvoor veel dank aan alle 
betrokken scholen, ouders en studenten die 
erbij waren.

 Voorbeeld van een gelijkaardige pumptrack

 Ben je nog geen N-VA-lid? Doen! Op de laatste 
bladzijde kan je eenvoudig lid worden of mail ons op 
schoten@n-va.be

 Schepen Lieven De Smet
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Er komt weer een superleuke speeltuin aan Sas 6!
Jullie hebben het zeker gemerkt: de wijk Sas 6 kreeg zopas een grondige opwaardering met de aanleg van rioleringen en de 
vernieuwing van alle straten en bermen. De oude speeltuin moest wijken voor een bufferbekken en dus ging schepen van Openbare 
Werken en Jeugd Wouter Rombouts op zoek naar een locatie voor een nieuwe speeltuin. 

Dankzij goede contacten met de Dienst der Scheepvaart kregen we toelating om een nieuwe speeltuin te bouwen op een stuk grond 
gelegen aan de Sluiswachterswoning. In samenspraak met de bewoners, de Jeugddienst en schepen Rombouts werd er gekozen voor 
een avontuurlijke speeltuin met ‘Water en Piraten’ als thema. Deze speeltuin is het sluitstuk van een periode vol werken en hinder, 
maar ook het begin van een mooie toekomst voor deze jonge bruisende wijk.

18 maart: Kom uit je kot voor de Grote Quiz: Tom Boonen!

Kijken jullie er ook al naar uit? Bij de Fanclub Scheldeprijs 
beginnen we weer te dromen van de kasseien in de Broekstraat 
en de aankomst op onze Schotense Churchilllaan. Noteer alvast 
5 april in je agenda, de ‘schoonste koers van Vlaanderen’ eindigt 
weer in onze dorpskern. Al vijf fantastische jaren werkt de Fan-
club om onze Schotense feestdag te behouden. Wat ons betreft zal 
de Scheldeprijs ook altijd in Schoten blijven!

Dit jaar is het extra speciaal! Tom Boonen sluit zijn indrukwek-
kende wielercarrière af met de Schotense Scheldeprijs als zijn 
laatste koers op Vlaamse bodem.

Om hem te bedanken voor die fantastische jaren in Schoten 
en de mooie koersen die hij maakte, 
organiseert de fanclub dit jaar als 
startschot van hun nieuwe Scheldeprijs 
actie op 18 maart De Grote Quiz: 
Tom Boonen. 

We quizzen in de kantine van 
voetbalclub Simikos, Brechtsebaan 
451, 2900 Schoten. Inschrijven kan 
tot en met 16 maart, door een mailtje 
te sturen naar fanclubscheldeprijs@
gmail.com . Een ploeg bestaat uit 
maximaal 6 personen. De quiz 
bestaat niet enkel uit sportvragen, dus 
iedereen is welkom.

De kostprijs bedraagt 3 euro per persoon en de opbrengst van de 
quiz gaat naar een goed doel van eigen bodem.

Schrijf je dus vliegensvlug in en maak kans op ons allernieuwste 
Scheldeprijs gadget. En… de eerste 25 aanwezigen mét officiële 
fanclub-drinkbus krijgen deze eveneens gevuld aan de toog. 

Want vergeet niet, de fanclub is trots op traditie!

 Schepen Wouter Rombouts

Scheldeprijs Prijsvraag
Naar goede gewoonte is er ook deze keer weer een prijsvraag in 
dit tijdschrift. Wij geven graag 5 N-VA powerbanks kado aan 
degene die een beetje extra kracht nodig hebben en die goed de 
Scheldeprijs kunnen voorspellen.

Stuur tot en met 4 april een email naar schoten@n-va.be met 
daarin antwoord op deze vragen:
• Wie wint dit jaar de Scheldeprijs?
• Wie komt op de tweede plaats?
• Wie eindigt derde? 

Schiftingsvraag, om hoe laat komt de winnaar aan?
Laat jullie prognoses maar binnenstromen!

 Tommeke Tommeke!



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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