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Schoten Deuzeld

EERSTE BAL VAN BURGERVADER MAARTEN DE VEUSTER
Voor de eerste maal had onze eigen burgervader Maarten De Veuster de eer
jullie allen te verwelkomen op zijn ‘Bal van de Burgemeester’. Jullie
kwamen dan ook massaal genieten van een streepje muziek, een drankje en
de geweldige sfeer.
Met de opbrengst van zijn bal wil de burgemeester iets goeds doen. Daarom
heeft hij besloten om elk jaar een andere jeugdvereniging te steunen. In ruil
vraagt hij aan de jeugdvereniging een helpende hand achter de toog en in de
zaal. Dit jaar mocht Chiro Terdonck de spits afbijten. Dankzij een vlotte bediening en de grote opkomst mogen zij zeker
tevreden zijn met de
behaalde opbrengst.

Deuzeldlaan 80

Dat jullie ervan genoten
hebben, was duidelijk
zichtbaar op en naast
de dansvloer. Hopelijk
zijn jullie er volgend
jaar weer bij.

Op 29 november organiseert
N-VA Schoten zijn

7de Kaas- en Wijnavond
in het parochiecentrum.

V.U.: Nick Peeters - Priorijlaan 10 - 2900 Schoten - schoten@n-va.be

Voor deze editie hebben we Peter
de Roover uitgenodigd als gastspreker.
De inkomprijs bedraagt 15 euro.
Hiervoor kan u genieten van een
kaas- of vleesschotel met aperitief.
Wijn en andere dranken kunnen ter
plaatse besteld worden.

Op het Bal van de Burgemeester
gooiden de Schotenaren de
beentjes los.

DE VERANDERING IN BEELD
De kindergemeenteraad
onder leiding van schepen van Jeugd
Wouter Rombouts opende de
nieuwe speeltuin in het Cogelspark.

U kan bestellen bij
Gilberte van den Abbeele (tot en
met zondag 24 november):
gilberte.vandenabbeele@n-va.be
Gelieve bij uw bestelling op te
geven hoeveel kaas- en hoeveel
vleesschotels u wenst.
We hopen u talrijk te kunnen verwelkomen op deze geestrijke
avond.

www.n-va.be/schoten

Op zondag 6 oktober werd de allereerste
hondenloopzone van Schoten geopend.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

De OCMW-fractie op dreef
Onze vijfkoppige OCMW-fractie is
volop op dreef aan het komen. De
focus ligt hierbij op de kwetsbare
groepen, de kinderen en de ouderen.

ken we een dubbel effect: kwalitatieve en gevarieerde producten bezorgen aan de sociaal zwakkeren aan
sterk verminderde prijzen en deze
mensen uit hun isolement halen.

(Kinder)armoede bestrijden
Hierbij denken we aan kinderopvang
en kinderarmoede. Om de kinderarmoede in beeld te krijgen wordt
samengewerkt met onder meer scholen en jeugdverenigingen. Met het
initiatief ‘de sociale kruidenier’ berei-

Doeltreffende uitgaven
Via vrijwilligerswerk en welzijnsoverleg worden de verschillende initiatieven mogelijk gemaakt. Langs de
andere kant moeten we ons ook
wapenen tegen de verwachte stijging

van de werkingskosten. De oplopende pensioenkost is hierbij de belangrijkste oorzaak. We kijken in de
eerste plaats naar mogelijke samenwerkingen om dubbele kosten te vermijden en niet te moeten ingrijpen op
het aanbod.
Ideeën? Bedenkingen?
Geef ze gerust door aan ons
N-VA-team!

Jong N-VA Schoten neemt Belgisch immobilisme op de korrel
“Na vorig jaar met ‘een vlot in verandering’ wilden wij
opnieuw met een creatief vlot komen”, zegt Pieter Gielis,
de voorzitter van Jong N-VA Schoten. “Met dit vlot beelden we één van de kerngedachten van onze partij uit. De
koers die Vlaanderen wil varen, staat recht tegenover de
Waalse ‘rode’ richting. Verenigd op nationaal niveau werken beide elkaar alleen maar tegen. Wij zijn ervan overtuigd dat Vlaanderen welvarender zou werken zonder de
Belgische staatsstructuur.”

Tijdens de jaarlijkse ‘vlottentocht’ verraste Jong N-VA
Schoten menig omstander toen ze met een tricolore vlot
aan de start verschenen. Even opvallend was ondervoorzitter Sven Maes die als Elio Di Rupo op het rode deel
stond. Toen het startsignaal werd gegeven, roeide ‘Elio’
in een andere richting dan de Vlamingen. Om wel vlot
vooruit te komen, zat er maar één ding op: het rode stuk
losmaken van de rest.

Volgens ondervoorzitter Sven Maes “trokken ze hun
stoute schoenen aan” en gingen ze op zoek naar een actueel thema. Aan de start verschijnen met een tricolore vlot
was echt wel het laatste wat de omstanders hadden verwacht van Jong N-VA Schoten. “Waar zijn die mee
bezig?” klonk het op de berm van de Schotense vaart.
Toen uiteindelijk het startsignaal werd gegeven, werd er
veel duidelijk. Elio Di Rupo stond de andere kant uit te
roeien, de tricolore ging amper vooruit.
“De Walen en de Vlamingen hebben nood aan een zeer
verschillend sociaaleconomisch beleid. Door het rode deel
met Elio los te koppelen, maakten we dat visueel heel duidelijk .” Deze ludieke deelname aan de Schotense vlottentocht was voor Jong N-VA alvast geslaagd.

Op wandel met Jong N-VA Schoten & Brasschaat
Op 15 november slaan Jong N-VA Schoten en Brasschaat de handen in elkaar en organiseren samen een
jeneverwandeling. We vertrekken met o.a. Ralph Packet, Maarten de Veuster en Adinda Van Gerven
aan het intergemeentelijk zwembad. Onderweg laten
we ons verwennen met interessante gesprekken,
leuke tussendoortjes en (uiteraard) jenever.
Wil jij er ook bij zijn? Laat dan even iets weten aan
dominick.rediers@n-va.be. We vertrekken om 20 uur
aan de Sportoase.
Regenweer? Geen nood, wij hebben een alternatief
voorzien.

schoten@n-va.be

Schoten steunt de bijen met bloembollen
Bijen zijn levensnoodzakelijk voor
onze voedselvoorziening maar worden bedreigd in hun bestaan. N-VA
Schoten wil dit voorkomen, maar
daar hebben we u ook bij nodig.
Kom daarom naar de Halloweenmarkt op 31 oktober, waar de N-VA
gratis bloembollen zal uitdelen.

Walter Brat en Willy Van Camp
nemen de bijenproblematiek
ter harte.

De bijen verzorgen de bevruchting
van de meeste landbouwgewassen.
Dit doen ze in ruil voor nectar en pollen om hun nageslacht groot te brengen en de winter door te komen.
Indien de boeren dit bestuivingswerk
kunstmatig moeten doen, zal dit de
Europese landbouwsector en uiteindelijk de consument vele tientallen
miljarden euro’s kosten. Bovendien
zou de opbrengst én de kwaliteit van
granen, zaden, fruit en andere vruchten beduidend lager liggen.
De bijen hebben het echter moeilijk
tegenwoordig. Ze worden bedreigd

door dodelijke parasieten en verlammende pesticiden. Bijen, ook de wilde
soorten, hebben onze steun nodig
want ze zijn onmisbaar voor de voedselvoorziening.

Bijvriendelijke maatregelen
Walter Brat (N-VA-gemeenteraadslid)
vroeg dan ook aan de milieudienst
welke maatregelen de gemeente
Schoten neemt om de bijen te ondersteunen. Diensthoofd Dirk Vercammen kon hem verzekeren dat Schoten
hier het goede voorbeeld geeft en
sinds enkele jaren een biodiversiteitsbeleid voert. Dat heeft ook als doel
om de bijen te ondersteunen. En er is
de jaarlijkse ‘behaag natuurlijk’-actie,
waarbij inwoners van Schoten een
ruime keuze aan inheemse bijen- en
vogelvriendelijke haagbeplantingen
kunnen aankopen.
De omvorming van de begraafplaats
tot een begraafpark met meer natuur
ligt ter studie. Onderhoudsintensieve
gazonnetjes zullen misschien moeten
wijken voor aantrekkelijke en rijkere
bloemenweides, wat ook nog getuigt
van zuinig beheer. In het voorjaar van
2014 zal bovendien een groot bijenhotel geplaatst worden aan de ecologische vijver in het park. Het gebruik
van herbiciden zal tegen 2015 tot nul
herleid worden.

Alle beetjes helpen de bijtjes
N-VA Schoten steunt niet alleen de
reeds genomen maatregelen en initiatieven maar bekijkt ook nieuwe
ideeën en initiatieven. Als geëngageerd Schotenaar kan u ook uw
steentje bijdragen. Gebruik zo weinig
mogelijk pesticiden, koop een bijenhotel of knutsel er eentje ineen en
houd in uw tuin een plekje vrij om
het ganse jaar door wat (wilde) bloemen te laten groeien en bloeien. Dit
kan ook in een bloembak op balkon
of vensterbank.

Draag zelf uw steentje bij door
bijvoorbeeld een bijenhotel in
uw tuin te plaatsen.

N-VA Schoten wil u daarbij helpen
en biedt aan de eerste duizend bezoekers van onze stand op de Halloweenmarkt een gratis pakketje bloembolletjes en een brochure aan.
U kan de brochure ook lezen op
www.n-va.be/bijen. De bijen én onze
kinderen en kleinkinderen zullen ons
dankbaar zijn.
Willy Van Camp
fractieleider gemeenteraad
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20 uur
Zaal De Gilde
De N-VA organiseert van 31 januari tot en met 2 februari 2014 haar congres over confederalisme. Eind oktober ontvangt elk kiesgerechtigd lid van de N-VA de ontwerp-congresteksten per post. Congresvoorzitter Ben Weyts zal deze teksten in alle provincies toelichten.
In Antwerpen gebeurt dat op 8 november in zaal de Zuiderkroon.
In de dagen en weken na deze toelichting, kan elk lid amendementen indienen bij de
eigen afdeling. Over deze amendementen wordt dan gestemd tijdens een plaatselijke
openledenvergadering. Schoten zal dit doen op 20 november in zaal de Gilde.

www.n-va.be/schoten

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.
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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
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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