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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 19 oktober.

Geslaagde nestkastactie van Jong N-VA Schoten (p. 3)Doe nogmaals mee aan de N-VA-zoektocht (p. 2)

N-VA blijft uw belangen verdedigen
Bij het schrijven van dit voorwoord is paars-groen 
net een feit. Tot voor enkele weken werd er nog 
onderhandeld (vermoedelijk over de ‘postjes’ en  
wie er eerste minister van dit surrealistische land 
mocht worden), maar de linkse, door Franstaligen  
gedomineerde paars-groene regering is er intussen. 

We hebben als lokale afdeling niet de gewoonte 
om federale thema’s of problematieken mee te 
nemen in dit Schotense huis-aan-huisblad, maar 
nu kunnen we (jammer genoeg) niet anders. Wij 
als afdeling – maar ook de Schotenaren in de 
straat – zijn kwaad. U mag dat gerust weten. 
Kwaad omwille van het gebrek aan voeling met 
de gemiddelde Vlaming, wiens stem én mening 
volledig wordt genegeerd bij dit jammerlijke poli-
tieke schouwspel. En mensen die niet kwaad zijn, 
neigen intussen al naar onverschilligheid. Perfect 
begrijpelijk, maar dat is zo mogelijk nog erger. 

Intussen doen wij in Schoten waar we in  
Vlaanderen goed in zijn. We doen verder. We  
werken hard. En daarnaast proberen we ook  
nog de gevolgen van de grootste naoorlogse 
sociaal-economische crisis te beperken. Wij wel. 
We kunnen immers niet anders. We besteden 
verder in dit nummer ook aandacht aan een 
aantal actuele thema’s.

Wees gerust, als verantwoordelijke beleidspartij 
zal de lokale N-VA-afdeling uw bezorgdheden en  
belangen blijven verdedigen, 
tot op alle mogelijke niveaus. 
Dat beloven we u. 

Kim De Hondt
Voorzitter N-VA Schoten

Schoten steunt Schoten
Corona heeft een enorme impact op onze samenleving. Onderstaande maat-
regelen moeten deze impact voor onze inwoners, handelaars en verenigingen 
draaglijker maken. We sloten de opmaak van dit infoblad af in het weekeinde 
waarin de horeca opnieuw op slot moest. We wensen de Schotense horeca veel 
moed en volharding, en elke Schotenaar uiteraard een goede gezondheid.

Vlaams noodfonds van 450.000 euro voor jeugd, cultuur en sport

Extra subsidie voor  
verenigingen

Aandacht voor  
cultuursector

Onze gekende (lees: gesubsidieerde) 
verenigingen ontvangen in het najaar 
eenmalig een extra subsidie van  
25 procent plus een vast bedrag  
van 250 euro per vereniging.

Het CC kan rekenen op een verhoging 
van de toelage met 25 procent. Er 
werd ook een budget uitgetrokken voor 
niet-erkende verenigingen, zaalverhuur-
ders en amateurkunstenaars. En we 
voorzien een lege-stoelen-toelage voor 
verenigingen die door de kleine omvang 
van hun zaal voorlopig geen voorstellin-
gen kunnen organiseren, of slechts voor 
een heel beperkt publiek.

Coronaveilige zomerkampen

Extra middelen voor 
Academie Schoten

Ook de jeugdbewegingen werden niet 
vergeten: we vonden het heel belang-
rijk dat de zomerkampen coronaveilig 
konden plaatsvinden.

Ten slotte komen we ook de Academie 
Schoten tegemoet met extra middelen 
om het lesgeven in kleine groepen 
mogelijk te maken.

Schoten Schenkt-bon

Door elke Schotenaar een bon te geven 
die hij lokaal kan besteden, pompen 
we 340.000 euro in de Schotense 
economie.

Kwijtschelding huur

Sportclubs, verenigingen en concessio-
narissen die getroffen werden  
door de coronamaatregelen, betalen 
samen 30.240 euro minder huur aan  
de gemeente. 

Schoten
Schenkt-bon
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schoten@n-va.be

We zijn op zoek naar bruisende projecten die gedragen worden door de buurt. Hebt u ideeën rond natuurbeleving,  
eetbare natuur, spelen en ontdekken, ontmoetingskansen, klimaatadaptatie …?  

Stuur dan voor 31 december een projectvoorstel (max. 1 A4) naar walter.brat@n-va.be.

Cogelspark krijgt een nieuw kleedje
We willen het Cogelspark opnieuw laten bruisen. Want zeker in deze tijden van 
pandemieën en klimaatsopwarming, is er nood aan een mooie, frisse omgeving 
om te spelen, te werken en te ontspannen.

De gemeente Schoten ging met architectenbureau Teema in zee voor de herin-
richting van het Cogelspark. Toegankelijkheid, nieuwe zichtassen, meer sport en 
spel, meer natuur, een veilige doorgang en een tot de verbeelding sprekende vijver 
worden de kernwoorden. Ook de befaamde piramides worden aangepakt.

 Schepenen Paul De Swaef en Walter Brat in het 
Cogelspark.

Laat ik het maar gewoon even bekennen: wat Schoten 
betreft, ben ik een buitenstaander. Ik? Ik ben Ludwig, de 
parlementaire medewerker van Maarten. En ik woon 25 
kilometer buiten Schoten.

De afspraak om deel te nemen aan de jaarlijkse 11 juli- 
activiteit van N-VA Schoten was al lang geleden gemaakt. 
Kwestie van de gemeente waar mijn baas baas is, beter te 
leren kennen. Coronaperikelen hebben toen helaas een 
domper op de organisatie gezet, maar schepen Walter Brat 
zorgde met een individueel af te leggen fiets- en wandel-
zoektocht door de gemeente voor een mooi alternatief. 
We konden dus toch – enigszins gespreid – fietsen of 
wandelen op onze Vlaamse feestdag. Het is te zeggen: 
wij wandelden, alle andere deelnemers fietsten. Maar het 
moet gezegd worden dat wij volgens Maarten de toch wel 
stevige wandeling van ruim 20 kilometer in een record-
tempo hebben afgelegd.

En wat viel ons op? Schoten is een ongelooflijk mooie en 
groene gemeente. Wilde orchideeën en tal van vlinders 
spotten: een paradijs voor natuurliefhebbers. En daar-
naast is er het Schotense erfgoed: kastelen, kerken, parken, 
villa’s … Zelfs de Schotense deelnemers hebben in eigen 
gemeente nog onbekende pareltjes kunnen ontdekken! 
Trouwens: het Cogelspark, dat ook op de route lag, wordt 
binnenkort heringericht. We zijn benieuwd! Ik kon intussen 
al enkele vrienden warm maken om deze zoektocht nog 
eens te doen. 

En misschien wilt u dat ook wel. Via bovenstaande link  
of QR-code kan u de routebeschrijving en infogids  
downloaden, én de vragenlijst. Misschien valt er ook  
nog een prijsje te verdienen.

Veel wandel- en fietsplezier!

Deze foto’s dateren van voor de verstrenging van de coronamaatregelen. 

schoten.n-va.be/fietszoektocht 

Schoten door de ogen van een bezoeker
Fiets- en wandelzoektocht
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www.n-va.be/schoten

Jong N-VA  
Schoten lanceert 
nestkastactie tegen 
processierupsen
N-VA Schoten heeft opnieuw een 
jongerenafdeling. De aftrap werd 
gegeven op 15 februari, waarbij  
burgemeester Maarten De Veuster 
een woordje uitleg gaf over het  
toekomstige beleid van N-VA Schoten 
en over de plannen van het bestuur 
voor de jeugd. We lanceerden toen 
ook onze eerste actie. 

De milde winter en het warme voorjaar 
betekenden helaas ook de terugkeer 
van de eikenprocessierups. Om deze 
diertjes op een milieuvriendelijke 
manier te bestrijden, gaf Jong N-VA 
Schoten honderd nestkastjes voor 
koolmezen weg. Door een beroep te 
doen op de natuurlijke vijand van de 

processierups, willen we de processie-
rupsenplaag in Schoten een halt toeroe-
pen. Hoewel het broedseizoen van de 
koolmees al in april begint, broedt deze 
mezensoort vaak meermaals per jaar. 
Bovendien is een nestkast in de winter 
een schuilplaats bij slecht weer.

De oproep op Facebook en Instagram 
werd door bijna tweeduizend mensen 
bekeken. Honderd van hen werden  
de gelukkige eigenaar van een  
Jong N-VA-nestkastje.

Nieuw bestuur Jong N-VA Schoten
Donderdag 15 oktober kozen de leden van 
Jong N-VA Schoten een nieuw afdelings- 
bestuur voor de volgende twee jaar. Alle leden 
konden zich kandidaat stellen voor de functie 
van voorzitter, secretaris, 
penningmeester of  
bestuurslid. Benieuwd naar 
de samenstelling van ons 
nieuwe jongerenbestuur? 
Scan de QR-code hiernaast! 

Ben jij ook gebeten door de politiek maar  
kon je niet aanwezig zijn op onze bestuurs-
verkiezing? Niet getreurd! Je kan je nog steeds 
aansluiten bij ons bestuur om met andere 
Schotense jongeren te debatteren, acties uit te 
denken, samen te werken met Jong N-VA’ers 
uit onze buurgemeenten, deel te nemen aan 
activiteiten en vormingsmomenten van Jong 
N-VA Nationaal … Maak kennis met onze 
afdeling via onze website schoten.jongnva.be 
en volg ons op Facebook en Instagram!

Welkom aan ons 450ste lid!
Onlangs werd Cathleen Simons als 450ste lid van N-VA Schoten in de pralines gezet.  
Zij engageerde zich ook meteen als nieuw bestuurslid van onze afdeling.

“De N-VA is het enige fatsoenlijke alternatief voor de traditionele partijen die de  
Vlaming in de steek hebben gelaten. De N-VA staat voor gezond verstand, en dat  
gaan we echt nodig hebben in deze crisistijden. Ik werk in de zorgsector en vind het fijn 
dat de N-VA ook oog heeft voor wie het minder makkelijk heeft, zonder te betuttelen.”

Lid worden? Actief meewerken? Neem contact op met onze  
ledenverantwoordelijke via tim.verresen@n-va.be. 

Onze activiteiten (onder voorbehoud)

 Zaterdag 14 november 2020  
Gespreksavond met Valerie Van Peel,  
Kamerlid en schepen in Kapellen.  
Een initiatief van Jong N-VA.

 Vrijdag 27 november 2020
Kaas-en-wijnavond in het parochiecentrum 
Deuzeld.

 Vrijdag 29 januari 2021
Nieuwjaarsreceptie N-VA Schoten in het 

Kasteel van Schoten.

Uiteraard moeten we rekening houden met de coronamaatregelen die op die momenten van kracht zullen zijn.  
Hou dus onze webstek in de gaten voor de meest recente info en inschrijvingen: www.n-va.be/schoten.

 Cathleen Simons kreeg haar lidkaart van leden-
verantwoordelijke Tim Verresen en communicatie-
verantwoordelijke Sandra Lauryssen.

 Sven Lams, Silke Kegeleers en Arne 
Vermeersch met burgemeester Maarten 
De Veuster.
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Samen maken we Antwerpen groener

Hebt u een
goed idee en wiltu mee de handen uitde mouwen steken? 
Mail dan naar meerbos@vlaanderen.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 

Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuur-

verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 463 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 921 hectare 

natuurreservaat toegankelijker,

• investeren we in een van onze oudste natuurgebieden, De Liereman, nadat het vorige zomer 

door een grote bosbrand getroffen werd, 

• maken we werk van een aaneengesloten grensoverschrijdend natuurgebied van 1.000 hectare 

in de vallei van ’t Merkske in Zondereigen (Baarle-Hertog),

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie Antwerpen ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.” 

“

Samen maken we Antwerpen groener


