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SCHOTEN
2014 werd met
een knal ingezet!

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

In Schoten werd het nieuwe jaar
ingezet samen met voorzitter Nick
Peeters en burgemeester Maarten
de Veuster. Onze leden kregen te
horen hoe de toekomst voor Schoten eruit ziet. De N-VA heeft namelijk grootse plannen voor Schoten.

N-VA
Schoten
wenst
iedereen
een
warm
2014 toe

BESTE MEDE-SCHOTENAREN,
2014 is alweer een tijdje ingezet. Dat we een belangrijk
jaar hebben aangesneden, daar zal ik u niet van moeten
overtuigen.
Op 25 mei hebben de Vlamingen hun toekomst in eigen
handen. Als te veel Vlamingen hun vertrouwen geven aan
de traditionele partijen, krijgen Di Rupo en zijn medeplichtigen vijf lange jaren vrij spel om hun beleid verder te zetten. Een beleid dat slecht is voor wie werkt, spaart of/en
onderneemt. Bovenal slecht voor onze kinderen, die worden
opgezadeld met een steeds aanzwellende staatsschuld.

NICK PEETERS,
voorzitter

De N-VA wil dan ook op federaal én Vlaams niveau voor de broodnodige verandering zorgen. Geen verandering om de verandering, maar verandering voor vooruitgang. Verandering om onze welvaart en toekomst veilig te stellen.
Het lijdt geen twijfel dat de traditionale partijen alles liever bij het oude laten om
hun bevoorrechte posities veilig te stellen, en de N-VA dus bij voorkeur links zullen
laten liggen na de volgende verkiezingen.
U kan dat vermijden: door mensen in uw omgeving te overtuigen van onze boodschap, door u actief te engageren in de verkiezingscampagne, door uw aanwezigheid op onze evenementen.
Intussen zit onze afdeling allerminst stil.

560 euro
voor
Haiyan
21-21
De
Schotense
afdeling van
De N-VA besliste om 560 euro te
schenken aan de actie Haiyan 21-21
van het Belgisch Consortium voor
Noodhulpsituaties. De actie werd
opgezet om de slachtoffers van de
tyfoon Haiyan op een zo effectief
mogelijke manier te helpen.

www.n-va.be/schoten

Op 29 november hadden we onze traditionele kaas- en wijnavond. Gastspreker
Peter De Roover, voormalig redacteur van Doorbraak en nu voor de N-VA op de
derde plaats van de Antwerpse lijst voor de Kamer, legde in een boeiende uiteenzetting uit waarom N-VA-kandidaten, -bestuursleden en -militanten als een bedreiging
worden ervaren door de behoudsgezinde krachten: samengevat, omdat ze niet handelen uit eigenbelang maar voor dat van 6 miljoen Vlamingen.
Op 21 december waren we zichtbaar aanwezig op de markt waar mandatarissen,
bestuursleden en militanten eindejaarswensen namens de N-VA uitdeelden aan de
voorbijgangers.
Op 24 januari hadden we onze nieuwjaarsreceptie in zaal De Poort. Meer dan 160
Schotenaren waren aanwezig. De vastberadenheid om met zijn allen een steen te
verleggen in de rivier van de Belgische politiek op 25 mei, de onderlinge verbondenheid en de “fundamentele vrolijkheid” waren tastbaar aanwezig in de zaal.
Omstreeks 14 februari zal u ons opnieuw ontmoeten in de Schotense winkelstraten
met onze Valentijnsactie.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Jong N-VA Schoten gaat er in 2014 voor
Een jaar vol verandering. Bij de start van het nieuwe jaar
is dat de wens van de N-VA voor ons allemaal. De noodzakelijke veranderingen nu doorvoeren om huidige problemen aan te pakken. Maar minstens even belangrijk is
die verandering die ook denkt aan de toekomst. Die van
de huidige generaties maar ook van degene die na ons
komen. “De toekomst van onze kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen”, zoals onze voorzitter en onze burgemeester het verwoordden op de nieuwjaarsreceptie van
N-VA Schoten. Het is dan ook absoluut noodzakelijk jongeren te betrekken bij het beleid dat vandaag gevoerd
wordt. Om die jongeren te laten nadenken over hoe die
toekomst er best uitziet. En ze tegelijk de kans te geven
om die toekomst mee actief vorm te geven. Denken maar
ook doen!
N-VA Schoten heeft daar een sterke traditie in. Jonge mensen ondersteunen en kansen geven actief aan politiek te
doen. Jonge mensen die de stap durven zetten en zich in
de politieke arena werpen. Zo zette onze burgemeester op
zijn 28 jaar die stap en werd hij vijf jaar later voor het
eerst schepen, toen begeleid door een N-VA-bestuur
onder leiding van een jonge voorzitster, Iefke Hendrickx,
nu ook schepen.

Zo startten een aantal jongeren in
2011 Jong N-VA Schoten, dat in
2013 een schepen en twee raadsleden kon leveren, die dag in, dag
uit actief mee beleid vormen in
onze gemeente. Zo debatteert
Jong N-VA Schoten op
regelmatige basis met andere
Jong N-VA’ers uit de omgeving
en denken ze samen acties uit.

PIETER
Voorzitter
Jong N-VA Schoten

Jonge mensen die zich durven inzetten om ervoor te zorgen dat onze
omgeving, onze wereld, onze toekomst aangenaam om te
leven is. Ook zin om actief te denken en te doen? Durf jij
ook?
Contacteer ons via:
@JongNVASchoten
www.facebook.com/JongNVASchoten

Fanclub Scheldeprijs in Schoten
De voorbij jaren kwam de fanclub “Scheldeprijs in Schoten” met een actie naar buiten. Om het grootse succes van de voorbije jaren te evenaren zal Jong N-VA Schoten
met een prachtidee naar voren moeten komen. Jammer genoeg mogen wij dit jaar
onze actie niet herhalen. De federale wetgeving omtrent de sperperiode staat dit niet toe. Daarom zijn
wij genoodzaakt onze actie een
jaartje uit te stellen. Laat dat niet in
de weg staan van alweer een
prachtige Scheldeprijs in Schoten!

Wist-je-dat?

Al van de eerste editie was Schepen van
sport Ludo Van Campenhout mee fan.

Vorig jaar deelde de fanclub
8.000 biervieltjes uit.

… er onder het N-VA-gemeentebestuur historisch veel geïnvesteerd zal worden?
… ongeveer 30 procent van Schoten bestaat uit bosgebied?
… Schoten ook een voormalige gemeente in Noord-Holland is die in 1927 is opgegaan in Haarlem?
… de vlaggen van Schoten, Breda en Bergen-op-zoom identiek zijn?
… Maarten de Veuster de 12de burgemeester is van de gemeente Schoten?
… Schoten deel uitmaakt van het Economisch Netwerk Albertkanaal?
… er door Schoten maar liefst 8 lijnbussen rijden?
… Schoten bestaat uit 51 procent vrouwen en 48 procent mannen?
… het bevolkingsaantal sinds 1806 maar liefst 29 keer is gegroeid?

schoten@n-va.be

Ook in Schoten is de verandering gestart
Schoten blijft ﬁnancieel gezond
In 2013 gebeurde er heel wat werk
achter de schermen. Intensief werd er
door zowel het bestuur als onze gemeentelijke diensten gewerkt aan de
meerjarenplanning. De financiën ook
de komende zes jaren onder controle
houden was de hoofdopdracht in
2013. En ik kan u, met de nodige
trots, vertellen dat Schoten
financieel gezond is én blijft.
We blijven in deze tijden heel voorzichtig. Daarom pasten we enkele
tarieven aan de index aan. Toch
slaagden we erin om onze voornaamste belastingtarieven gelijk te houden.
Bovendien gaan we de komende
jaren historisch veel investeren. De
plannen zijn gesmeed, de uitvoering
volgt, Schoten zal op het einde van
deze legislatuur behoren tot de
absolute top op het gebied van de
gemeentelijke financiën.
Er ligt heel wat werk op de plank:
Schoten werd door de hogere overheid verplicht om haar afvalbeleid
kostendekkend te maken. Ons containerpark zal vanaf februari deels betalend zijn. Niet alleen zorgt dit voor
een aantal logistieke problemen en
onvoorziene kosten. Ook zorgt dit
voor onvrede want noch de burger
noch de Schotense politiek was hier
vragende partij voor. We gaan er
samen door.

Ingrijpende werken
Naast de grote inspanningen die zullen gebeuren aan onze riolen, voet-,
fietspaden en straten en pleinen zal
ons Schotens patrimonium als een
rode draad door deze bestuursperiode lopen. We hebben in Schoten een
uitgebreid, doch sterk verouderd
patrimonium. Ingrijpende werken
dringen zich op om ons patrimonium
in stand te houden.
De opwaardering van ons oud stort
tot KMO-zone, de hierboven reeds
aangehaalde herinrichting van ons

www.n-va.be/schoten

containerpark, de verhuis van onze
dienst der werken en de ontwikkeling van een nieuwe woonzone op de
oude site van deze dienst zullen de
nodige aandacht krijgen.

Uitbreiden dienstverlening
Verder zullen we onze dienstverlening blijven moderniseren zodat de
Schotense burgers sneller en eenvoudiger toegang krijgen tot de gemeentelijke diensten. Openingsuren
werden op donderdagavond al met
een uur uitgebreid. En nieuwe technieken zoals een modern klantenbegeleidingssysteem en een uitbreiding
van de mogelijkheden om van thuis
uit gemeentelijke stukken te verkrijgen zullen een meerwaarde bieden
aan onze Schotense burgers.
En vanzelfsprekend blijven we het
Schotens verenigingsleven, onze
sportclubs,de jeugd-, senioren, socio
en culturele verenigingen enthousiast
ondersteunen.

Eveneens in het park gaf de gemeente de toestemming
om tijdens de wintermaanden een schaatspiste aan te
leggen. Dit zorgde voor uren schaatsplezier en gezellig
samenzijn voor heel wat Schotenaren.

een nuttige hulp zijn in het bestrijden
van criminaliteit. In samenwerking
met de ons omringende gemeenten,
staat er ook een cameranetwerk in de
steigers.
Ook onze mobiliteit en bereikbaarheid zullen de volgende jaren geregeld de revue passeren.
Voor vele ander belangrijke plannen
en beleidsdomeinen is de ruimte in
dit pamflet te beperkt. Zij komen
zeker nog aan bod.
Wordt vervolgd …
Eén ding is alvast zeker. De plannen
liggen klaar. Het zal niet gemakkelijk
zijn, maar de doelstelling is duidelijk.
Schoten zal blijven wat het is: Een
prachtige gemeente om in te wonen,

Zo zorgde de grote zomertent in het Gemeentelijk Park
ervoor dat activiteiten zoals Hello Schoten en onze Park
Happening een degelijk onderkomen vonden. Tegelijkertijd is de druk op ons park verminderd door maar 1
maal op te bouwen en af te breken en als kers op de
taart kunnen we zo deze prachtige organisaties hun
voortbestaan waarborgen.

Ook de dotatie die ons OCMW vanuit de gemeente krijgt, stijgt substantieel de komende jaren zodat er ook
daar initiatieven kunnen zijn, om al
wie het even moeilijk krijgt, terug
vooruit te helpen.

Investeren in veiligheid
Verder blijven we investeren in veiligheid. Politie en brandweer zijn belangrijke schakels en ook BIN’s zullen

MAARTEN
DE VEUSTER,
burgemeester

Het nieuwe bestuur ging
met één schepen minder
van start, dit om alvast het goede voorbeeld
te geven. En er gebeurde heel wat in de
gemeente Schoten.

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
plaatsvond.
• 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.

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

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

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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