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De Verandering in Schoten werkt!
Alle veranderingen die de N-VA doorvoert in Schoten moeten u ten
goede komen. Nu we bijna vier jaar onderweg zijn in deze bestuursperiode, maken we daarom tijd voor een tussentijdse evaluatie.
Oordelen jullie even mee?

Nieuwjaarsreceptie
met gastspreker
Valerie Van Peel

vrijdag

27 januari
20 uur

Kasteel van

Schoten

Het bestuur van N-VA Schoten
nodigt alle sympathisanten uit voor
een hapje en een drankje op haar
nieuwjaarsreceptie. Samen met
Kamerlid Valerie Van Peel klinken
we op het nieuwe jaar.
Onze receptie vindt plaats op vrijdag
27 januari vanaf 20 uur in het Kasteel van Schoten.
Iedereen van harte welkom!

 De spaarpot die de vorige bestuursploeg
overdroeg, zal dezelfde blijven.
 De historische schuld bouwen we met1
miljoen per jaar af. We gaan geen
nieuwe schulden aan. Als we dit kunnen
verderzetten, zal Schoten einde 2025
schuldenvrij zijn.
 We investeren tijdens deze legislatuur
ruim meer dan 50 miljoen euro in Schoten. Daarmee doen we veel meer dan
eender welke andere bestuursploeg in
het verleden
En nog belangrijker: we hebben daarenboven ruimte gecreëerd om iets meer te doen
voor u! Want met een pakket maatregelen
investeren we in de Schotenaar zelf:
• Voor de Schotense burgers worden de
belastingen met 550.000 euro per jaar
verlaagd. De aanvullende personenbelasting (APB) wordt voor volgend
aanslagjaar van 6,7 % verminderd
naar 6,5 %. De opcentiemen op de
onroerende voorheffing (OOV) dalen
van 1175 naar 1150.
• We geven specifieke doelgroepen
een extra duwtje in de rug. Ook onze
jeugd en scholen geven we wat meer
armslag. Hiervoor trekken we een
bijkomend jaarlijks budget uit van
200.000 euro.
»» Ter bestrijding van de kinderarmoede nemen we bijkomende
initiatieven ten bedrage van 50.000
euro.
»» De subsidies voor schoolzwemmen
worden substantieel opgetrokken
zodat onze scholen goedkoper in
het zwembad geraken.

»»

»»

•

•

Een nieuwe subsidie wordt ingesteld om onze mantelzorgers te
ondersteunen. Ook verhogen we de
incontinentiesubsidie. En om voor
onze jonge gezinnen de 'pamperkosten' te milderen, trekken we de
geboortepremie op.
Met extra premies voorzien we
meer ruimte om vrijetijdsparticipatie bij onze jeugd te verhogen.
Wie onderneemt in Schoten, moet
binnen de gemeente één duidelijk
aanspreekpunt krijgen. We nemen een
medewerker lokale economie in dienst
voor een vlotte samenwerking tussen
ondernemers en de gemeente.
We tonen onze waardering en appreciatie voor onze medewerkers van de
gemeente en het OCMW en verhogen
voor hen de maaltijdcheques met een
halve euro per dag.

U merkt het: de N-VA zit niet stil. De
resultaten van de verandering zetten we in
voor alle Schotenaren. Dus ook voor u!

Pieter Gielis,
voorzitter
N-VA Schoten
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Nieuwe infogids en onthaalbrochures voor nieuwkomers
In oktober viel de nieuwe gemeentelijke infogids in
elke Schotense bus. Deze is terug van weg geweest en
bevat allerlei nuttige informatie over de gemeente
Schoten. Je kan op het gemeentehuis bovendien een
handige koelkastmagneet ophalen waarop alle nuttige
telefoonnummers gebundeld zijn.
De gemeente lanceert ook een aantal onthaalbrochures voor anderstalige
nieuwkomers. Deze brochure is opgemaakt in Nederlands/Frans,
Nederlands/Engels en Nederlands/Pools. Polen vormen immers de
grootste groep anderstaligen in onze gemeente.
Ook voor Nederlanders, die de grootste groep niet-Belgen vormen, is er
een aparte brochure beschikbaar. Want ook al delen we één taal en zijn
we naaste buren, toch zijn er wel wat verschillen!

Het N-VA-standpunt over de Pidpa-gronden

Natuurwaarde van domein aan
Victor Frislei blijft bewaard
De laatste tijd ontvingen we verschillende verontruste reacties
over de Pidpa-gronden aan de Victor Frislei. De wildste geruchten deden daarbij de ronde. De gemeente zou de gronden willen
gebruiken voor een wijk met paalwoningen, een motorcrossparcours, een pretpark … Tijd om even de puntjes op de i te
zetten dus.
Het N-VA-standpunt is duidelijk: deze gronden blijven voor ons
waardevol natuurgebied waarvan elke Schotenaar ook in de
toekomst moet kunnen genieten. Wij vragen dan ook aan de
Vlaamse Regering, Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos
en anderen om na te gaan of ze de gronden kunnen aankopen.
Zo wil de N-VA ervoor zorgen dat de natuurwaarde van dit domein
bewaard blijft voor huidige én toekomstige Schotenaars.

Braembibliotheek:
de laatste loodjes
De renovatiewerken aan de bibliotheek zijn opnieuw
opgestart. Verhalen over de problemen en moeilijkheden
bij deze renovatie konden jullie al uitgebreid in de pers
lezen. Hopelijk hebben we nu het ergste doorstaan en
kunnen we met een positieve instelling de laatste werken
tegemoetzien.
In het voorjaar van 2017 kunnen we dan uitpakken met
een ‘Bibliotheek van de Toekomst’. Aangepast aan de
hedendaagse normen zal de Braembibliotheek een echte
belevingsbibliotheek worden. Bovendien maakt een
panoramische lift, die uitkijkt op een kunstwerk in de
liftschacht, de verdieping ook toegankelijk voor mensen met
een beperking.
Na jarenlang stilstand zal onze bibliotheek, bij wijze van
spreken, uit zijn as herrijzen. De originele ontwerpintenties
van Braem, die de vier natuurelementen aarde, lucht, vuur
en water centraal stelde, zullen verfrissend tot hun recht
komen.
Wij kijken ongeduldig uit naar de
heropening van onze Braembilbiotheek. Hopelijk ontmoeten
we elkaar tijdens dit
feestelijke gebeuren.

Binnenkort heeft
Schoten een echte
‘bibliotheek van de
toekomst’.
Lieven De Smet, schepen
van Cultuur

schoten@n-va.be
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Jong N-VA
houdt lichtplan
tegen het licht
Jong N-VA steunt de plannen van het gemeentebestuur om de lichtvervuiling en de daar bijhorende CO2uitstoot te verminderen. Dat alle straatverlichting heel de nacht door voluit moet blijven branden, lijkt ons in
deze tijden absurd. Toch willen we het gemeentebestuur vragen om alles nog eens goed te bekijken.
Vele jongeren komen ’s avonds ook na 23 uur naar huis. Het mag nooit de bedoeling zijn dat dit op een onveilige manier moet gebeuren.
Om die reden vragen we het gemeentebestuur om bij Eandis ervoor te pleiten om dit lichtplan nog eens onder de loep te nemen. Jong
N-VA heeft alvast volgende suggesties voor een beter lichtplan:
 Zorg ervoor dat het licht op de kruispunten blijft branden.
 Kies (waar mogelijk) voor gedimde lichten in plaats van
gedoofde lichten.
 Zorg voor voldoende reflectoren op donkere en mogelijk
gevaarlijke plaatsen.

 Hou de lichten (gedeeltelijk) aan in de buurt als er feesten,
optredens of manifestaties zijn
Met deze maatregelen geven we de jongeren (en alle andere
Schotenaren) de kans om veilig en comfortabel terug thuis te
geraken.

Vlinders geven troost een plek
Burgemeester Maarten De Veuster, bevoegd voor de
begraafplaats, huldigde naast het kinderbegraafperk een
nieuwe vlinderweide in: een plek met kleurrijke vlinders
om troost te vinden en in alle rust te kunnen herdenken.
Burgemeester De Veuster dankte niet alleen schepen
Hendrickx die haar schouders onder dit nieuwe initiatief
zette. Als coördinator van alle werken op de begraafplaats
bedankte hij ook de collega’s uit het schepencollege en
de vele medewerkers van de gemeente Schoten die mee
zorgen voor de veranderingen en vernieuwingen op onze
begraafplaats.

Nieuw bestuur Jong N-VA Schoten

Donderdag 17 november kozen de leden van Jong N-VA Schoten een
nieuw bestuur. Gastspreker Matthias Diependaele, fractieleider in
het Vlaams Parlement, stak de nieuwe ploeg alvast een hart onder de
riem.
“Dat jongeren zich politiek engageren, is heel belangrijk. Ze zijn de
politici van de toekomst. Ze leveren bovendien vaak vernieuwende
ideeën”, aldus Diependaele. “Een politieke jongerenafdeling is de
ideale leerschool, maar biedt ook een plaats om samen plezier te
maken en banden te smeden”. En dat is net waar Juan Leysen, die voor
de tweede maal tot jongerenvoorzitter werd gekozen, samen met het
Jong N-VA-bestuur verder op wil blijven inzetten.
Ook burgemeester Maarten De Veuster toonde zich tevreden: “We zijn
blij dat de N-VA in Schoten kan blijven rekenen op zo’n enthousiaste
jongerenploeg. Ook dit vernieuwde Jong N-VA-bestuur krijgt
natuurlijk onze volle steun”.

www.n-va.be/schoten

De Verandering Werkt. Ook voor u!

6,7%

Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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