
Vaccinatiedorp Spoor Oost: allen daarheen!

Komt het einde van de coronacrisis in zicht? 
Laten we het hopen. Hoe moeilijk het stilaan 
ook is: door de regels te blijven volgen dragen 
we daar zelf aan bij. Maar er is meer: door 
ons te laten vaccineren maken we samen van 
onze hoop op vrijheid een echt plan. Vacci-
natie helpt wel degelijk: u beschermt uzelf, 
maar ook anderen. De vaccins zijn veilig en 
elimineren het risico op een ernstige besmet-
ting en overlijden door de ziekte. Zo komt 
het normale leven eindelijk weer in zicht. 
Want hoe meer mensen gevaccineerd zijn, 
hoe meer iedereen beschermd is.

Krachten bundelen
Om zo efficiënt en zo snel mogelijk groeps-
immuniteit te bereiken, bundelen we de 
krachten in het vaccinatiedorp Spoor Oost 
(Vaccovid) in Antwerpen. Hier werken 
we via onze eerstelijnszone samen met 
Antwerpen, Borsbeek, Stabroek en Wommel-
gem, ZNA, de Universiteit Antwerpen, de 
Vlaamse en de federale overheid. 

Aandacht voor meest kwetsbaren
Dankzij deze samenwerking slagen we erin 
om als enige zone in Vlaanderen ook onze 
meest kwetsbare inwoners, die de verplaat-
sing naar Spoor Oost écht niet kunnen 

maken, via ‘satellieten’ dicht bij de eigen 
woning te vaccineren. LDC ’t Dorp, LDC 
Cogelshof en sporthal De Zeurt worden in 
Schoten voor deze doelgroep ter beschikking 
gesteld. Niet-mobiele personen krijgen hun 
vaccin zelfs thuis van de lokale huisartsen, 
die ook bevoorraad worden vanuit het 
vaccinatiedorp. We danken alle vrijwilligers 
en professionals, niet het minst onze artsen 
uit de eerstelijnszorg, die hun steentje bij-
dragen aan deze campagne.

Wanneer u gevaccineerd wordt, hangt 
onder meer af van kwetsbaarheid, risico en 
leeftijd. Zodra u aan de beurt bent, nodigt 
de Vlaamse overheid u uit per brief en 
bijkomend via mail (opgelet, er zijn ook valse 
mails in omloop). Na ontvangst van de uit-
nodiging maakt u zelf een afspraak met het 
vaccinatiedorp. Meer info, onder meer over 
hoe u het vaccinatiedorp Spoor Oost kunt 
bereiken, vindt u op www.schoten.be/
coronavaccin en op www.vaccovid.be. 
Benieuwd hoe een bezoek 
aan Spoor Oost verloopt? 
Bekijk het fi lmpje via 
www.vaccovid.be/
je-vaccinatie of scan 
de QR-code.

Beste Schotenaren,

Mag ik zeggen dat we ‘het’ nu allemaal 
echt beu zijn? Bij het schrijven van 
dit voorwoord werd de ‘paaspauze’ 
net aangekondigd. Eenieder van ons 
(die de regels correct probeert op te 
volgen) wordt immers nog altijd zwaar 
beknot in zijn of haar vrijheid. En 
dat begint bij iedereen intussen heel 
zwaar te wegen. 

We hunkeren allemaal naar een 
warme knuffel, een fi jne avond met 
vrienden of familie, een gezellig 
terrasje en menselijk contact. De 
zorgverleners geven intussen nog 
steeds alles wat ze kunnen. Schotense 
bedrijven, winkels, horecazaken en 
evenementorganisatoren proberen 
hun rekeningen te blijven betalen en 
zien hun zuurverdiende spaarcenten 
slinken als sneeuw voor de zon.

Hou vol. Er is licht aan het einde 
van de tunnel. De vaccinatie voor de 
Schotenaar is uitermate professioneel 
georganiseerd in het vaccinatie-
centrum van Spoor Oost en zal weldra 
een versnelling hoger schakelen, 
wanneer de cruciale vaccins beschik-
baar zijn.

Ik hoop – nog steeds – samen met u 
op een échte zomer, vol plezier.

Kim De Hondt
Afdelingsvoorzitter

Burgemeesters Frank Gys (Wommelgem), Maarten De Veuster (Schoten), Bart De Wever (Ant-
werpen), schepen Fons Duchateau (Antwerpen), burgemeesters Rik Frans (Stabroek) en Dis Van 
Berckelaer (Borsbeek) bundelen de krachten.
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Nieuwe (grotere) locatie voor 
het Huis van het Kind
Een belangrijk punt in het bestuursakkoord van deze legisla-
tuur is een (ruimer) Huis van het Kind. Daarin kunnen alle 
gemeentelijke kind- en gezinsgerelateerde diensten hun aanbod 
bundelen en dit op een laagdrempelige en toegankelijke wijze. 
Voor al onze Schotense gezinnen: van in de buik tot de kinderen 
oud en wijs genoeg zijn om het nest te verlaten.

Een geschikte locatie vinden was niet evident. Tot er plots in het 
centrum tussen het gemeentehuis en het OCMW twee aanpa-
lende panden vrijkwamen, met veel parkeerruimte vlakbij. Daar 
zullen we voldoende ruimte hebben om alle betrokken diensten 
op één plek te huisvesten. Een unieke opportuniteit!

In deze twee gebouwen vindt u: Wiegwijs (de vroegere ‘weeg’), 
informatie over kinderopvang (0-3 jaar via het lokaal loket kin-
deropvang/dienst onthaalouders), informatie over onze scholen 
en voor- en naschoolse opvang basisscholen (Kios), het opvoe-

dingspunt en de jeugddienst (grabbelpas, jeugdfuiven, jongeren-
coaches …).

Nog voor de zomervakantie kunt u terecht op de nieuwe locatie 
aan het Sint-Cordulaplein. Tot dan is de gemeentelijke dienstver-
lening verzekerd via de dienst Jeugd en Gezin in het gemeente-
huis en het bestaande Huis van het Kind op de Curielaan.

Spelen in de Schijnparklaan
Wat is er leuker dan in het zonnetje spelen in een speeltuin? 
Kriebelt het om te klimmen, te glijden en te spelen? Bezoek 
dan onze fonkelnieuwe speeltuin in de Schijnparklaan, een 
investering van 25.000 euro voor onze allerkleinsten. Met 
dank aan onze dienst Jeugd en Gezin en met de hulp van 
onze Groendienst. Die maakte de haag een kopje kleiner, 
zodat de speeltuin nu veel zichtbaarder is.

Schepen van Jeugd Iefke
Hendrickx investeert 
jaarlijks 40.000 euro in het 
onderhouden en vernieu-
wen van achttien Schotense 
speeltuinen. 

Cultuur vanuit uw zetel
De technici van Cultuurcentrum Schoten schoolden zich bij in 
digitale technieken. Zo kunnen we tijdens de coronasluiting 
voorstellingen bij u thuis brengen. 

Heeft u de voorstellingen 
gemist? Zoek op YouTube 
naar ‘Cultuurcentrum Schoten’ 
en (her)bekijk ‘Studio Kuren’ 
(achter de schermen met 
Schotense artiesten) en 
enkele aperitiefconcerten.

Op 18 april om 11 uur kunt u 
het volgende digitale aperi-
tiefconcert door het Desguin 
Kwartet meebeleven. Schepen 
van Cultuur Charlotte Klima 
nodigt u alvast van harte uit 
om samen mee naar Rusland te gaan. 

Schepen Iefke Hendrickx voor de nieuwe locatie.

 Gespeeld en goedgekeurd!
 Ook De Kaekelaar straalde voor 

de actie ‘Geef cultuur groen licht’.

Geen brug te ver!
In samenwerking met de Vlaamse Waterweg NV zullen ter hoogte van Sas 6 
en Sas 8 nieuwe bruggen over de Schotense vaart geplaatst worden. De nodige 
vergunningen werden bekomen, er wordt momenteel een aannemer gezocht. 
Hopelijk kunnen we dus snel aan de slag! De bruggen zullen toegankelijk zijn 
voor voetgangers en fietsers (met fiets aan de hand). Wegens automatisatie 
kunt u de sluizen in de toekomst niet meer betreden zoals dat de voorbije 
150 jaar het geval was. Schepen Wouter Rombouts is tevreden dat met de 
bruggen aan de noden van de inwoners van wijk Zwaan tegemoetgekomen 
kan worden. Het gaat om een investering van 240.000 euro. 

 Zo steekt u straks de vaart over.

Meer spelen? Op 
www.schoten.be/speeltuinen 
vindt u een overzicht. Alle info en de concertlink vindt u via www.ccschoten.be/programma.

schoten@n-va.be
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Alternatieve nieuwjaarsreceptie
Het is een jarenlange traditie: op de laatste vrijdag van januari loopt het 
kasteel van Schoten vol voor de nieuwjaarsreceptie van N-VA Schoten.

Maar dit jaar bleef het er stil en donker, want ook daar staken de 
coronamaatregelen een stevig (kaneel)stokje voor. Als alternatief bezorgden 
we onze leden dit jaar een ‘warme tas’. Daarin zaten alle ingrediënten 
om thuis zelf een heerlijk potje glühwein klaar te maken, met een sneetje 
ambachtelijke peperkoek erbij. 

Zo werd het in heel wat Schotense huiskamers toch een gezellige doe-het-
zelfreceptie, met zonder twijfel een toost op een beter 2021.

Noteer nu al in uw 
agenda

Zondag 11 juli 2021:
Vlaamse feestdag, mét een 
Schotense N-VA-activiteit in 
openlucht. Info volgt.

Vrijdag 28 januari 2022:
Nieuwjaarsreceptie N-VA 
Schoten.

Bomen en druppelzakken
Op maar liefst 65 plaatsen in onze gemeente
worden dit jaar in totaal 208 nieuwe bomen 
aangeplant. We geven daarbij vooral voor-
rang aan onze dichtstbevolkte wijken, omdat 
daar het ‘hitte-effect’ door de klimaat-
verandering het grootst is. Het gebied van de 
Amerlolaan tot de Fluitbergstraat en van 
de Plutostraat tot de Zilvervosdreef en alles 
daartussenin komt daarom dit jaar aan 
de beurt. In de volgende jaren zullen nog 
andere straten volgen.

Duurzaam water geven
“De gemeentelijke groendienst heeft al heel 

wat knap werk verzet en ook volgend jaar 
hebben ze een drukke aanplantagenda. 
Bovendien moeten deze nieuwe bomen ge-
regeld water krijgen. En dat is erg arbeids-
intensief. Daarom hebben we gezorgd voor 
een duurzame oplossing”, zegt Walter Brat, 
schepen van Groenvoorzieningen. “Onze 
collega’s geven elke boom een ‘Treegator’, 
een druppelwaterzak die we vastmaken 
aan de jonge bomen en waaruit langzaam 
water druppelt. Dat zorgt voor een geleide-
lijke toevoer naar de wortels. Zo hebben de 
bomen meer kans om de droge zomers te 
overleven.”

Een nieuw bos in uw wijk
Binnenkort zal aan de Marsstraat in wijk Deuzeld het tweede Tiny 
Forest® ingehuldigd worden door minister Zuhal Demir en burgemeester 
Maarten De Veuster.

Een Tiny Forest® is een minibosje 
van 200 m² met 600 inheemse strui-
ken, heesters en bomen. Dankzij 
specifieke bodemtechnieken groeit 
dit bos sneller dan een reguliere 
bosaanplant, wat zorgt voor een 
hele rijke biodiversiteit op de kortst 
mogelijke termijn. Meer info op  
www.goodplanet.be/nl/tiny-forest-nl.

Buitenklas voor scholen
Het Tiny Forest® zal niet alleen een 
aangename schermfunctie hebben 
en als groene long dienstdoen voor 
de buurt, het is vooral de bedoeling 
dat dit bosje een buitenklas wordt 
voor de scholen in de wijk (of daar-
buiten). De wijkbewoners mogen er 
uiteraard ook komen wandelen. 

Het project heeft tal van sponsors: 
De Ideale Woning, Intercommunale
IGEAN, Werminval Merksem, 
Ecofence, Baeck Groenbedrijf, 7th 
Generation (Unilever), Bosgroep 
en Regionaal Landschap De Voor-
kempen.

Een derde mini-
bosje wordt bin-
nenkort gepland 
én geplant in de 
Atheneumwijk, 
aldus schepen 
van Milieu 
Walter Brat.

De uil van 
Carver Cis 

waakt over de 
Marsstraat.

 Een jonge boom met druppelzak.

Jong N-VA zit niet stil
Ook Jong N-VA Schoten bereidt zich voor op de 
vrijheid na corona. Digitaal worden volop plannen 
gesmeed. Wie graag de ploeg komt versterken, 
kan contact opnemen met jongerenvoorzitter 
Silke Kegeleers via het formulier op onze website 
schoten.jongnva.be/contacteer-ons. 

Digitale spelletjesavond van Jong N-VA.

Een ‘warme tas’ 
voor onze leden.

www.n-va.be/schoten
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Pal� jn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Maarten De Veuster, burgemeester

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
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