
SCHOTEN
  schoten@n-va.be I  www.n-va.be/schoten I jaargang 2018 I nr. 1 I januari

V.U.: PIETER GIELIS, TH. VAN CAUWENBERGHSLEI 77/2, SCHOTEN

Veiligheid blijft prioriteit van N-VA
Veiligheid is voor de N-VA essentieel. We 
zetten daar al enkele jaren sterk op in en 
namen recent nog het initiatief om een 
gemeenschapswachter de parken – zoals het 
gemeentepark en het Cogelspark in de wijk 
Deuzeld – in te sturen.

Ook de kanaaldijken, de omgeving van 
de E10-plas, het kerkhof en de speelplei-
nen behoren tot zijn werkgebied. Hij zal te 
herkennen zijn aan zijn paarse uniform en 
vormt een schakel tussen de gemeente en de 
bevolking. Naast preventief optreden zal hij 
toezien op het rijverbod voor bromfietsen in 
onze parken en ook GAS-boetes kunnen uit-
schrijven tegen bijvoorbeeld druggebruikers 
en vandalen.

In het kader van veiligheid zijn ook de  
ANPR-camera’s erg nuttig. Dat zijn geen  
gewone flitspalen, maar wel ‘slimme’ camera’s 
met nummerplaatherkenning. Informatie 
van gestolen voertuigen en auto’s zonder 
keuringsattest of verzekering wordt aan de 
politie doorgegeven. 

De ANPR-camera’s op de Horstebaan en de 
Calesberghdreef hebben hun nut al bewezen. 
Op dit moment worden er camera’s geplaatst 
aan de Brechtsebaan, Botermelkbaan en 
Toekomstlaan. In een volgende fase komen 
onder meer de Winkelstap, de Eethuisstraat 
en de Deuzeldlaan aan de beurt.

Ook de BIN-werking draait op volle toeren. 
Daarover lees je meer op bladzijde 2.

We doen ons uiterste best om Schoten veilig 
te houden. Merk je toch nog een onveilige  
situatie op? Laat het aan de gemeente of  
politie weten.

Beste Schotenaren

Eerst en vooral wensen we jullie 
allemaal het allerbeste voor het 
nieuwe jaar. Veel geluk en vooral 
een heel goede gezondheid  
gewenst vanwege N-VA Schoten!

We sloten 2017 feestelijk af met 
een geslaagde kaas-en-wijnavond. 
Burgemeester Maarten de Veuster 
gebruikte deze gelegenheid om 
zijn hele ploeg te bedanken voor al 
het harde werk de voorbije jaren. 
Ook in 2018 staan deze mensen 
weer voor je klaar.

We nodigen jullie van harte uit op 
onze nieuwjaarsreceptie van 26 
januari om 19 uur in het Kasteel 
van Schoten. 

Met de blik op de komende ge-
meenteraadsverkiezingen stellen 
we jullie dan graag ook enkele 
nieuwe N-VA-gezichten voor.
Iedereen van harte welkom!

Pieter Gielis
voorzitter N-VA Schoten

 Maarten De Veuster 
burgemeester

  De ANPR-camera’s in onze gemeente  
hebben hun nut al meermaals bewezen.

Nieuwjaarsreceptie

Iedereen welkom!

VRIJDAG

26 januari
19 uur

Kasteel van Schoten
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BIN-werking draait op volle toeren
Schotenaren nemen hun verantwoordelijkheid als het over veiligheid 
gaat. Er werden inmiddels al 21 buurtinformatienetwerken (BIN’s) 
voor burgers en twee BIN’s voor zelfstandige handelaars opgericht. 
We streven ernaar om zoveel mogelijk inwoners bij de BIN-comités te 
betrekken, om de veiligheid van onze gemeente te bewaren. Dankzij 
BIN’s kunnen bewoners en de politie onregelmatigheden in de buurt 
snel melden, zodat iedereen een oogje in het zeil kan houden. 

Recent vertelden de gemeentelijke 
integrale veiligheidscoördinator en zijn 
team enthousiast aan de talrijk opgekomen 
buurtbewoners van de wijk Deuzeld over 
de basisprincipes van de BIN-werking.

Naast het versterken van de sociale 
samenhang en het bewustmaken van 

het belang van preventie moeten de 
BIN’s ook de aangiftebereidheid en 
communicatie tussen burgers, politie en 
het gemeentebestuur versterken.

Bewoners werken op vrijwillige basis 
samen met de BIN-coördinatoren, die 
in rechtstreeks contact staan met de 

politie en de lokale overheid. Als burger 
kom je dus niet zelf tussen, maar kan je elk 
abnormaal gedrag of feit snel melden.

N-VA Schoten juicht het initiatief van de 
BIN’s dan ook sterk toe!

N-VA onderzoekt ondergrondse centrumparking
Er dient zich een unieke kans aan om in extra parkeerplaatsen te voorzien in ons centrum. De Sint-
Cordulaschool aan het Gelmelenpark heeft bouwplannen en wil haar bestaande schoolgebouw vervangen 
door een nieuw gebouw. Dit nieuwe project kan een kans bieden. 

“Het maakt dat we misschien een en ander kunnen 
combineren”, vertelt schepen van Openbare Werken Wouter 
Rombouts. “Het onderzoek loopt en uiteraard moet het nodige 
overleg gevoerd worden. Maar een succesvolle samenwerking 
zou een win-winsituatie betekenen voor enerzijds het project 
van de school en anderzijds onze hele gemeente.”

Extra parkeerplaatsen erg welkom
Want deze extra parkeerplaatsen zijn erg welkom in ons 
overvolle centrum. Het zou verlichting brengen voor de hoge 
parkeerdruk in de wijk en extra capaciteit bieden voor wie 
in het centrum winkelt of werkt. Een ondergrondse parking 
biedt bovendien de mogelijkheid om de parkeersituatie op het 
marktplein onder de loep te nemen. Wie weet slagen we er zo 
ook in om op het marktplein wat ruimte vrij te maken voor wat 
meer groen en/of terrasjes, zonder aan parkeergelegenheid te 
moeten inboeten. Maar ook dat maakt nog onderdeel uit van 
verder onderzoek.

  De bewoners van wijk Deuzeld kregen 
meer uitleg over de basisprincipes van 
de BIN-werking.

Ook in 2017 was er weer een leuke en 
interessante Jong N-VA-winterwande-
ling rond de parels in het centrum van 
Schoten met allerlei weetjes, lekkere 
jenevers, chocomelk en glühwein. Bij 
N-VA Schoten geven wij ook graag aan 
vrouwen en jongeren kansen om in ons 
bestuur het verschil te maken.

Vierde jaarlijkse winterwandeling Jong N-VA Schoten

 Wouter Rombouts 
schepen van Openbare Werken 

Wil je 

meer weten?  

Stuur een  

mailtje naar  

schoten@n-va.be
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N-VA ondersteunt schoolzwemmen
Kinderen moeten de kans krijgen om te leren zwemmen. Daar hecht N-VA Schoten veel belang aan. 
Scholen spelen daarbij een cruciale rol, maar staan onder meer financieel onder druk om zwemlessen te 
blijven organiseren. “Om die reden verhogen we de gemeentelijke toelage voor onze scholen die zwemmen 
stimuleren. Zij krijgen twee euro per zwembeurt, dus vier keer meer dan vroeger”, zegt schepen van 
Gelijke Kansen Iefke Hendrickx. “Vooral de kosten voor busvervoer zijn een zware last. Deze extra 
ondersteuning maakt die heel wat draaglijker. Zo stimuleren we onze scholen om te blijven investeren in het 
schoolzwemmen.”

Het nieuwe subsidiereglement trekt 35 000 euro uit. “We streven 
ernaar om het aantal zwembeurten bij de zowat 2 600 kinderen 
van onze lagere scholen op te drijven van 20 000 naar 27 000 
zwembeurten. Want kunnen zwemmen blijft een belangrijke 
vaardigheid. 

Een school krijgt van ons een verhoogde toelage als ze aan 
minstens een van de drie vereiste voorwaarden voldoet: de 
kleuters uit de derde kleuterklas minstens één semester mee 
naar het zwembad nemen, het hele schooljaar lang tweewekelijks 
gaan zwemmen of voorzien in extra begeleiding naast de 
turnleerkracht en de gewone redders van Sportoase. Alle drie 
deze doelstellingen verwezenlijken mag natuurlijk ook”, aldus 
schepen Hendrickx.

Eerste N-VA Schoten-vrouwenavond
In september vorig jaar organiseerde N-VA Schoten voor de eerste maal een vrouwenavond. Al gauw 
ontstond een gezellige drukte in Foyer De Kaekelaar. Die bood de ideale locatie voor een boeiend 
sofagesprek tussen minister Liesbeth Homans en schepen Iefke Hendrickx, met verhalen en anekdotes 
over het leven als vrouw in de wereld van de politiek.

Aansluitend was er tijd voor ontspanning. De Foyer werd 
voor de gelegenheid omgetoverd tot een wellnessruimte 
en de aanwezige vrouwen werden getrakteerd op een 
aantal verwennerijen: kleuradvies, make-upadvies, een 
kennismaking met ooracupunctuur en andullatietherapie.

Dat deze avond meteen een schot in de roos was, is onder 
meer te danken aan iedereen die deze activiteit vrijwillig 
kwam ondersteunen. Hartelijk dank daarvoor, we zien jullie 
graag bij de volgende editie weer allemaal terug.

  Met een verhoogde gemeentelijke toelage stimuleren we onze 
scholen om te blijven investeren in het schoolzwemmen.

 Iefke Hendrickx 
schepen van Gelijke Kansen



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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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