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SCHOTEN

Korte krachtlijnen
N-VA draagt zorg voor een
toegankelijk Schoten voor
iedereen
Burgemeester Maarten De Veuster en schepen Iefke Hendrickx:
gemeentelijk patrimonium moet
voor iedereen toegankelijk zijn.
P2
N-VA investeert in onze
jeugdverenigingen
Schepen Wouter Rombouts: extra
steun voor infrastructuur- en
veiligheidswerken.
P2
N-VA heeft een warm hart voor
Schoten én voor cultuur
Schepen Lieven De Smet: een
cultureel bruisend Schoten.

V.U. Willy Van Camp, Brechtsebaan 571, 2900 Schoten

P3
Jong N-VA Schoten bestaat vijf
jaar
… en doet daar graag nog vele
jaartjes bij!
P3
Ook het milieu verdient onze
aandacht: initiatief N-VA Schoten krijgt navolging in Vlaanderen
P3

www.n-va.be/schoten

Vernieuwd bestuur voor N-VA Schoten
Recent hield N-VA Schoten haar driejaarlijkse bestuursverkiezing. Naast een
reeks vertrouwde gezichten mag het
N-VA-bestuur ook deze keer weer rekenen op een aantal nieuwe bestuursleden.
Gemotiveerde mensen die graag mee
hun schouders zetten onder de verdere
uitbouw van N-VA Schoten en die mee
willen werken aan een krachtig, efficiënt
bestuur van onze gemeente.
Ook onze Jong N-VA’ers vinden opnieuw hun stek in ons bestuur. Dat
jonge mensen binnen N-VA Schoten
steevast kansen en vertrouwen krijgen,
kan ik – als voormalige voorzitter van
Jong N-VA Schoten – alleen maar ten
volle toejuichen.
Samen met alle N-VA-mandatarissen in
de gemeente en het OCMW vormt het
nieuwe N-VA-bestuur een gezonde mix

van jong en (iets) oud(er), van de nodige
ervaring en frisse ideeën. Zij durven,
denken en doen opdat Schoten – nu en
in de toekomst – een gezonde, aangename en bruisende gemeente blijft. Ik
wil hen alvast graag danken voor hun
engagement en inzet.
Ook u wil ik uitnodigen: denk samen
met ons na over de toekomst van onze
gemeente, durf ons aan te spreken. En
bent u geïnteresseerd
om met ons mee te
doen? Dan bent u
uiteraard van harte
welkom!
In naam van het Schotense N-VA-bestuur.
Een warme, Vlaamse
groet

Pieter Gielis
Voorzitter

Subsidies voor jeugdlokalen verhoogd

Wij willen jou!

Onder impuls van schepen Wouter
Rombouts worden de subsidies
voor verbouwingswerken aan
jeugdlokalen sterk verhoogd.
Samen met de jeugdraad en de
jeugddienst werkte onze schepen
een nieuw subsidiereglement uit,
dat recent door de gemeenteraad
werd goedgekeurd.

Jong N-VA Schoten viert haar vijfde verjaardag.
De V van Vlaanderen, Vooruitgang, Verandering,
Vrijheid en Vrede is dit jaar dus ook een beetje de
V van VIJF. Onder de noemer ‘Project-V’ plannen
we een jaar vol feestelijke activiteiten en innovatieve
politieke ideeën voor een (nog) beter Schoten.

“Voor grote verbouwingswerken
trekken we het bedrag op van
maximum 50 000 euro naar

70 000 euro. Kleine werken
kunnen nu jaarlijks voor 7 500
euro gesubsidieerd worden”, aldus
Rombouts. “We focussen daarbij
op veiligheid en duurzaamheid.
Daarom kunnen jeugdbewegingen
naast financiële middelen ook
rekenen op professioneel advies
vanuit de gemeente. Een veilige
omgeving voor onze jongeren, nu
en in de toekomst. Daar investeren
wij graag in.”

Toegankelijk Schoten

Gemeente vol cultuur

Op de internationale dag voor personen met een handicap
kreeg Sporthal De Zeurt het ‘Toegankelijkheidslabel’
van de Schotense Raad voor personen met een handicap
toegekend.
N-VA Schoten hecht veel belang aan een toegankelijk
Schoten voor iedereen. Burgemeester Maarten De Veuster
en schepen Iefke Hendrickx namen dus graag het label in
ontvangst!

Met ‘De klok slaat bier’, onze eerste en meteen
succesvolle activiteit van dit jaar, openden we alvast de
festiviteiten Jong N-VA’ers en sympathisanten zakten
massaal af naar café Breughel en klonken met maar
liefst 125 gratis consumpties op de afgelopen vijf jaar
en op de verdere toekomst van onze afdeling. Hou
zeker onze Facebookpagina in de gaten om op de
hoogte te blijven, want er volgt dus nog meer!
Wil jij graag mee je schouders zetten onder Jong N-VA
Schoten? Heb je interesse in de (Schotense) politiek en
ben jij tussen de 16 en 30 jaar?

Dan willen wij jou er graag bij!
Stuur dan zeker een mailtje naar
secretariaat.schoten@jongnva.be of zend ons een
Facebook-bericht! We nodigen je vervolgens graag uit
op één van onze bijeenkomsten.

Schotense visie over
heliumballonen krijgt
vervolg op Vlaams
niveau

Schepen van Cultuur Lieven De Smet kondigde samen
met de overkoepelende cultuurraad weer een reeks
prachtige culturele evenementen en acties aan. Ook
in 2016 ondersteunt de N-VA dus volop een cultureel
bruisend Schoten. Wij kijken alvast uit naar de
komende evenementen!

Onder impuls van raadslid Walter Brat
bande eerst N-VA Schoten en vervolgens
ook de gemeente Schoten het gebruik van
heliumballonnen op activiteiten.
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De beslissing kon op heel wat positieve reacties rekenen,
onder meer zelfs vanuit Finland en Denemarken. Niet
alleen wordt helium erg schaars, het afval van die
ballonnen richt enorme schade aan in de natuur.

MNM in december al het oplaten van 10 000 ballonnen.
Nu heeft ook de VRT algemeen beslist om geen acties
meer te ondernemen waarin massaal heliumballonnen
worden opgelaten.

Volgend op het Schotense voorbeeld komt er ook in
de rest van Vlaanderen steeds meer aandacht voor
de problematiek. Op aandringen van onder meer
Vogelbescherming Vlaanderen schrapte radiozender

Of hoe een lokaal initiatief ook buiten de
gemeentegrenzen een positieve impact heeft.

www.n-va.be/schoten

Proficiat Walter!

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.
In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en spor t uit te voeren.

Liesbeth Homans

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.

Luk Lemmens,
gedeputeerde
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Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd.
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen,
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld.
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Jan De Haes,
fractievoorzitter
provincieraad

Bruno Peeters,
gedeputeerde

Vlaanderen

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft:
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de
provinciale hervorming.”

“Antwerpen investeert in
fietsveiligheid en cultuur.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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