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Prettige feestdagen 
vanwege N-VA Schoten

Tempus fugit. De tijd vliegt.
Bijna een jaar geleden stond hier in Schoten een nieuwe bestuurs-
ploeg aan de startlijn. Met een comfortabele meerderheid en een 
enthousiaste ploeg bestuurders. Na de normale inloopperiode zijn we 
nu klaar met een ambitieus plan. En dat was nodig. Dankzij Paars, 
Dexia en Di Rupo I hebben de gemeenten op enkele jaren tijd héél 
wat financiële speelruimte verloren.  Lasten werden doorgeschoven 
naar de gemeenten (politiehervorming, pensioenen), dividenden 
gingen verloren (Dexia) en federale belastingen worden niet tijdig 
doorgestort aan de gemeenten.
Dit bestuur, onder leiding van N-VA, heeft voor Schoten een veilige 
koers uitgestippeld tussen al deze financiële draaikolken.
Eerst is er in nauwe samenwerking met de leidinggevende ambte-
naren gekeken naar mogelijke besparingen en duurzame efficiën-
tiewinsten. Dan werd de kostprijs van een aantal specifieke dienst-
verleningen vergeleken met de tarieven in omliggende gemeenten. 
Een aantal retributies en lokale belastingen, die soms al bijna 25 jaar 
ongewijzigd bleven, worden dus aangepast aan de stijging van de 
levensduurte en in sommige gevallen aan de reële kostprijs.
De belangrijkste belastingen (de aanvullende personenbelasting en 
de opcentiemen op de onroerende voorheffing) blijven echter op 
hetzelfde niveau als de voorbije jaren.
Daarnaast wordt de Schotense schuld verder afgebouwd. De financi-
ele ademruimte die hierdoor ontstaat kan, maar moet niet, gebruikt 
worden om nieuwe leningen aan te gaan. De spaarpot van de ge-
meente blijft op een hoog niveau gehandhaafd.
Ook dat is vooruitzien. Je weet immers nooit wat er nog op ons af 
komt. Toch zal ook het sociale en culturele leven in Schoten blijven 
bruisen en blijven we meer dan ooit volop investeren in riolering en 
heraanleg van straten.Deze inspanningen van het gemeentebestuur, 
de administratie en de Schotense burger zullen ervoor zorgen dat 
Schoten ook de volgende jaren financieel sterk staat en dat we voor 
onze kinderen en kleinkinderen geen diepe financiële putten achter-
laten.
 
Dit bestuur creëert toekomstperspectief 
voor Schoten. Denken, durven, doen.
Dat hadden we in 2012 aan u beloofd. En 
belofte maakt schuld.

Willy Van Camp
Ondervoorzitter
Fractievoorzitter Gemeenteraad

Vrijdag
24 januari 2014

zaal 
De Poort, 
Markt 17 

te Schoten.

Uitnodiging 
nieuwjaarsreceptie
Op 24 januari 
nodigen we jul-
lie allemaal uit 
op onze nieuw-
jaarreceptie. 
Omdat wij zo 
van tradities 
houden, hebben 
we ook dit jaar 
een spreker van 
formaat voor-
zien. Kom dus samen met ons, en Siegfried 
Bracke, 2015 feestelijk inzetten in zaal De 
Poort, Markt 17 te Schoten.



Op het bureel van onze schepen voor 
Toegankelijkheid, Iefke Hendrickx, prijkt 
sinds kort een bijzondere trofee: een 
gouden wc-ontstopper. Een erkenning van 
S-Plus, de seniorenwerking van zieken-
fonds De Voorzorg, die Schoten uitriep tot 
meest toiletvriendelijke gemeente. Aan de 
basis ligt een folder die de gemeente vorig 
jaar uitgaf en waarop niet alleen alle par-
keerplaatsen voor personen met een han-
dicap, maar ook alle toegankelijke toiletten 

opgelijst staan. Initiatiefnemer van deze 
folder was de Raad voor Personen met een 
Handicap, met Toon Daems en Willem 
Willems als trekkende krachten.

schoten@n-va.be

Opbrengst Bal van de Burge-
meester voor Chiro Terdonck

N-VA Schoten deelt 
bloembollen uit

Gemeente Schoten wint …

Burgemeester De Veuster overhandigde de welver-
diende cheque van 4.000 euro aan Chiro Terdonck 
voor hun hulp tijdens het “Bal van de Burgemeester”.

Met N-VA Schoten deelden we 1.000 bloembollen uit.

Antwerpse toiletprijs!

Op wandel met Jong N-VA Brasschaat en Schoten

Goede samenwerking over de ge-
meentegrenzen heen is heel be-
langrijk! Daarom organiseerden 
Jong N-VA Brasschaat en Jong N-VA 
Schoten op vrijdag 15 november een 
gezamenlijke jeneverwandeling. 
Gestart werd op het plein voor het 
gezamenlijke zwembad van beide 
gemeenten. Onderweg sprak burge-

meester Maarten De Veuster vanuit 
eigen ervaring waarom de inzet van 
jongeren in de lokale politiek zo be-
langrijk is. Nationaal jongerensecreta-
ris Lawrence Vancraeyenest vulde als 
tweede spreker aan en gaf meer uitleg 
over jongeren en politiek op nationaal 
niveau en bij uitbreiding het belang 
van de algemene maatschappelijke 

inzet van onze jeugd. Tijdens het 
wandelen was er ruimte voor discus-
sie, een gezellige babbel of natuurlijk 
een lekker glaasje jenever. Deze eerste 
editie werd door de aanwezigen – 
zowel letterlijk als figuurlijk – heel 
goed gesmaakt! Mogen we ook u de 
volgende keer verwelkomen?



www.n-va.be/schoten 

Schoten is cultureel gezien een 
bruisende gemeente.  N-VA Schoten, 
met in eigen rangen de Schepen voor 
Cultuur,  zet hier zeker verder op 
in.  Als gemeentelijk bestuursniveau 
bevinden we ons het dichtst bij de 
gemeenschap en dus het best ge-
plaatst om lokale culturele dynamiek 
en creativiteit op te pikken, deze te 
stimuleren en te ondersteunen.

Iedereen inbegrepen
Een zo ruim mogelijke deelname 
van onze inwoners aan het culturele 
leven is belangrijk voor de gemeen-
schapsvorming en het versterken van 
de eigen identiteit.  Een uitgebreid 
cultuuraanbod, met ook ruime aan-
dacht voor cultuur van eigen bodem, 
is voor N-VA Schoten een belangrijke 
doelstelling.

“Cultuur is bewegen, het is 
dus  van essentieel belang  een 
gemeente en een gemeenschap 
kansen te geven om te groeien 
en te evolueren.”

Het gemeenschapsvormende aspect 
verdient onze bijzondere aandacht, 
want het brengt mensen samen en 
draagt bij tot hun verbondenheid.  
N-VA Schoten wil daarom oog heb-
ben voor zowel het klassiek georga-
niseerde culturele verenigingsleven, 
als voor nieuwe vormen van gemeen-
schapsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld 
buurt- en straatfeesten.

Hoe zien we dat concreet? 
N-VA Schoten zal in zijn beleid de 
Vlaamse initiatieven van het 11-
juli Comité, Vlaanderen Feest, tal-
rijke culturele zomerevenementen, 
Parkhappening, Hello Schoten, … 
blijven ondersteunen.  De herdenking 
van ‘De Groote Oorlog 1914-1918’ laten 
we ook in Schoten zeker niet onge-
merkt voorbijgaan.

Het  Cultuurcentrum ‘De Kaekelaar’ 
is voor N-VA Schoten van on-
schatbare waarde. Tevens zal de 
Braembibliotheek, na renovatie aange-
past aan de hedendaagse behoeften, 
een echte belevingsbibliotheek wor-
den. Verdere optimale werking met 

onze Gemeentelijke Academie voor 
Muziek en Woord en de Academie 
Beeldende Kunst is uiteraard ook aan 
de orde. En wat kwatongen of doem-
denkers ook mogen beweren, N-VA 
Schoten neemt geen afstand van het 
“Kasteel van Schoten”. De huisvesting 
van socio-culturele verenigingen blijft 
gewaarborgd, net zoals de beschik-
king over diverse lokalen als verga-
derruimtes voor onze verenigingen.
Meer nog : we kunnen zelfs met ze-
kerheid stellen dat er zich een nieuwe 
uitbater voor foyer ‘De Kelder’ heeft 
aangediend.  Weldra terug MEER 
leven in en rond ‘Het Kasteel’.
 
Laat, samen met N-VA Schoten, het 
cultureel leven hoogtij vieren.
 
Lieven De Smet
N-VA - Schepen voor Cultuur-
Onderwijs

Cultuur … 
het cement van onze samenleving !



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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

� De heer  � Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

� Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

� Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  


