Veilig thuis in een
welvarend Schoten
(p. 2 en 3)

SCHOTEN
  schoten@n-va.be I

www.n-va.be/schoten I jaargang 2018 I nr. 2 I april

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

Voorwoord
N-VA Schoten heeft 2018 ijzersterk
ingezet met een aantal succesvolle en
druk bijgewoonde activiteiten.
Met het einde van de legislatuur in zicht
zet N-VA Schoten nog een stevige eindsprint in. Onze ploeg en kopman verkeren
na vijf jaar hard werken nog steeds in
bloedvorm! Je leest er meer over in het
woordje van onze burgemeester.
Dat de N-VA-ploeg ook buiten Schoten
over sterke mensen beschikt, bewijst
onder meer Vlaams fractievoorzitter
Matthias Diependaele. Hem hebben we
te gast tijdens ons aperitiefgesprek op
zondag 22 april om 11 uur in De Gilde.
Iedereen van harte welkom!
Pieter GIELIS
voorzitter
N-VA Schoten

Beste Schotenaar,
Een half jaar scheidt ons van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober, die
dan ook steeds meer aandacht zullen
krijgen. Ook de N-VA maakt zich op voor
de verkiezingsstrijd en dat doen we met
vertrouwen, want we kunnen jullie recht
in de ogen kijken.
Van wat we in 2012 beloofd hebben, is
al heel wat gerealiseerd of lopende. We
investeerden een historisch hoog bedrag in
onze straten, pleinen, voet- en fietspaden
en riolen. Jeugd-, sport- en cultuurverenigingen kregen onze welverdiende steun.
De dienstverlening werd al grotendeels
gemoderniseerd en ook het project om
intelligente veiligheidscamera’s in Schoten
te plaatsen, loopt volgens schema.
De aankoop en geplande verbouwing van
de marktgebouwen zullen ons centrum
een nieuwe impuls geven. De vele
activiteiten die op de Schotense agenda
staan, zoals de zomer van Schoten, doen
onze gemeente dag in dag uit leven. De
gemeentelijke financiën zijn meer dan
onder controle, zodat we de volgende
jaren kunnen blijven investeren in Schoten.
Is alles perfect? Nee, natuurlijk niet. We
zullen hard moeten blijven werken. Zo

bezorgt onze mobiliteit ons nog elke dag
kopzorgen. Ondanks de ruimere financiële
middelen die we aan ons OCMW gaven,
blijven we te hoog scoren in statistieken
rond bijvoorbeeld kinderarmoede. We
moeten nog meer middelen inzetten
om onze straten en pleinen proper en
onkruidvrij te houden. Er is dus nog heel
wat werk aan de winkel, maar wij zijn er
klaar voor.
Jullie verdienen geëngageerde mensen op
wie je elke dag kunt rekenen. Onze mandatarissen (de schepenen, de gemeente- en
OCMW-raadsleden en ikzelf), samen
met een aantal nieuwe gemotiveerde en
bekwame mensen, zullen ook de komende
zes jaar blijven ijveren voor een veilig en
welvarend Schoten waar het aangenaam is
om te wonen, te werken en te leven.
Wij rekenen ook nu weer op jullie steun.

Maarten
DE VEUSTER
Burgemeester

Speeltuin voor alle kinderen
Deze zomer wordt in het gemeentepark een inclusieve speeltuin geopend. De
bestaande speeltuin wordt uitgebreid met een aantal toestellen, speciaal voor
kinderen in een rolstoel of met een beperking. Er komt onder meer een in de grond
verankerde trampoline, waarop ook kinderen in een rolstoel zich kunnen uitleven.
Nu de damhertjes uit het park een nieuwe woonst hebben gekregen, nemen we hun
vorige locatie onder handen. Er komt een nieuwe ren met de overblijvende dieren,
die het gezelschap krijgen van nieuwe exemplaren. De ren krijgt een nieuwe indeling en zal ook af en toe toegankelijk zijn voor bezoekers, met en zonder beperking.
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Iefke HENDRICKX
Schepen van Gelijke Kansen en Toegankelijkheid
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Veilig thuis in een welvarend Schoten: op weg naar 14 oktober 2018
Jullie N-VA-ploeg is momenteel in de eerste plaats bezig met het besturen van de gemeente, en dat willen we ook na 14 oktober blijven doen.
Daarom stellen we je alvast enkele van onze kandidaten voor de komende verkiezingen voor.
1 Maarten DE VEUSTER
Op één staat onze burgemeester, Maarten De Veuster, die de
gemeente de afgelopen vijf jaar
in goede banen heeft geleid. Hij
is bijzonder gemotiveerd om dat
ook de komende jaren te blijven
doen.
 45 jaar
 Gehuwd
 Wijk Schotenhof
 Twee kinderen
 Burgemeester, zelfstandig reisagent

Als eerste vrouwelijke kandidate
vinden we op de tweede plaats
Iefke Hendrickx terug, schepen bevoegd voor burgerzaken,
communicatie, ontwikkelingssamenwerking, inspraak, gelijke
kansen en toegankelijkheid en
waarnemend burgemeester.
 41 jaar
 Samenwonend
 Kasteelwijk
 Twee zonen
 Voltijds schepen

Joanna BRZOZOWSKA, gemeenteraadslid, wijk Centrum

Ilse Stockbroekx is een actieve, sportieve huismoeder die houdt van sporten, tuinieren en koken.
Ze wil zich met haar ervaring in de gemeenteraad blijven inzetten voor een groene en aangename
gemeente.

Ilse STOCKBROEKX, gemeenteraadslid, wijk Schotenhof

Al heel wat sympathisanten hebben hun hulp aangeboden
in de aanloop naar de verkiezingen. Zo willen ze een affiche
aan het raam hangen, mee helpen bussen, naar N-VA-activiteiten komen en natuurlijk ook voor de N-VA stemmen!
Vele handen maken licht werk! Wil jij ook jouw steentje
bijdragen voor een veilig en welvarend Schoten? Bel
dan naar onze secretaris Gilberte Van den Abbeele op
0496 50 34 76 of stuur een e-mail naar schoten@n-va.be

Op de derde plaats prijkt de
jongste schepen van onze
gemeente, Wouter Rombouts,
bevoegd voor openbare werken,
lokale economie, tewerkstelling,
toerisme, jeugd en coördinatie
diensten vrije tijd.
 35 jaar
 Samenwonend
 Wijk Donk
 Eén jonge dochter
 Voltijds schepen

Zondag 22 april - 11 uur
Cafe De Gilde
Markt 15, Schoten

N-VA Schoten
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Aperitiefgesprek met Matthias
Diependaele

Meer weten over N-VA Schoten?
schoten@n-va.be

 54 jaar
 Samenwonend
 Wijk Bloemendaal
 Twee volwassen kinderen
 Schepen, opvoeder

Ook jij kunt meewerken aan
een welvarend, solidair en
veilig Schoten

3 Wouter ROMBOUTS

De afgelopen vijf jaar zetelden er in de Schotense gemeenteraad ook een paar
sterke N-VA-dames die we graag even voor het voetlicht brengen.
Joanna Brzozowska is de trotse moeder van Nellie en zaakvoerster van een aantal kinderdagverblijven. Ze vindt dat je altijd moet blijven dromen. Joanna is actief als vrijwilligster bij Appel & Ei
en Babbelplus, coacht graag mensen en is ook bezig met filosofie en meditatie.

Lieven DE SMET

Gemeenteraadslid
Louis De Keersmaeker
samen met schepen
Iefke Hendrickx.

2 Iefke HENDRICKX
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De twee lijstduwers van dienst zijn Lieven De Smet,
schepen bevoegd voor cultuur en erfgoed, onderwijs,
gezin, seniorenbeleid en kinderopvang, en Louis De
Keersmaeker, gemeenteraadslid en natuurlijk ook bekend
als voormalig Schotens bakker en gevierd acteur in de
Slisseploeg.

Op zondag 22 april komt Matthias
Diependaele, fractievoorzitter van het
Vlaams Parlement, de politieke actualiteit in Vlaanderen met ons
bespreken. Wij kijken er alvast naar uit jullie daar te begroeten.
Iedereen is welkom!

Nadine Van Mol houdt van reizen, skiën, lezen en lekker eten. Ze is getrouwd en heeft een dochter en twee
honden. Als vastgoedadviseur heeft ze veel contact met Schotenaren en hoort ze wat er bij hen leeft. Ze wil
er mee voor zorgen dat Schoten een gemeente blijft waar het goed wonen is voor jong en oud.

Nadine VAN MOL, gemeenteraadslid, wijk Elshout

Op de nieuwjaarsreceptie stelde de burgemeester tot slot ook nog drie nieuwe dames voor die de ploeg enthousiast komen
versterken.
Charlotte Klima woont naast de Braembib, studeerde piano, werkte op de dienst verslaggeving van het Brussels Parlement en
is actief als zelfstandig beëdigd vertaler. Ze is zich bewust van de uitdagingen op het vlak van mobiliteit in de gemeente, vindt
veiligheid erg belangrijk en wil ook graag bijdragen aan een sterk
integratiebeleid voor nieuwkomers.
Véronique d’Exelle woont in wijk Berkenrode, werkt als salesmanager
en is actief als bestuurslid van het cultuurcentrum. Ze gaat graag naar
het theater en speelt ook zelf toneel. Hoog op haar agenda staan het
bestrijden van armoede, het bevorderen van sociale integratie, het
beschermen van het groene karakter van de gemeente, het stimuleren van
jonge ondernemers en het handhaven van een veelzijdig cultuuraanbod.
Sandra Lauryssen woont in wijk Deuzeld, werkt als aankoopster in de
nutssector, leest graag en is voorzitter van de ouderraad van de secundaire school van haar zoon. Ze is als vrijwilligster actief als taalbuddy
voor cursisten Nederlands. Projecten als de uitbreiding van de schoolcapaciteit in het lager onderwijs, het dossier A102 en het verplaatsen van
de Hoogmolenbrug liggen haar na aan het hart.
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 harlotte Klima, Véronique d’Exelle en Sandra
C
Lauryssen.
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De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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