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SCHOTEN
BESTE MEDEBURGERS VAN SCHOTEN,

Kaas- en
wijnavond

Dit voorwoord wordt geschreven de dag dat de herfst officieel haar intrede
heeft gedaan.

Op vrijdag 28 november organiseert N-VA
Schoten zijn achtste kaas- en wijnavond, in
het parochiecentrum Schoten Deuzeld
(naast de Heilig-Hartkerk in de Deuzeldlaan).

Aperitief vanaf
19.30 uur!

V.U.: Nick Peeters - Priorijlaan 1 - 2900 Schoten - schoten@n-va.be

Voor deze editie hebben we Annick De
Ridder uitgenodigd
als gastspreker.
U betaalt net als vorig
jaar 15 euro (kinderen
tot 12 10 euro). Hiervoor kan u genieten van
een kaas- of vleesschotel met aperitief. Wijn
en andere dranken kunnen ter plaatse besteld worden.
U kan reserveren bij onze secretaris
Gilberte Van den Abbeele
(gilberte.vandenabbeele@n-va.be) tot en
met zondag 23 november. Gelieve bij uw
bestelling op te geven hoeveel kaas- en hoeveel vleesschotels u wenst.

Een onbekende Duitse auteur heeft eens geschreven dat uit de dromen van de
lente in de herfst jam wordt gemaakt. Vorige lente droomden velen in het zicht
van de verkiezingen van mei van verandering, van een breuk met het PS-beleid
dat jaar na jaar de welvaart heeft aangetast ten koste van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
Hoewel de N-VA cijfermatig niet onmisbaar was in de coalities zowel op
Vlaams als op federaal niveau, zijn onze onderhandelaars er alvast in geslaagd
om een Vlaamse regering te vormen met niet minder dan vier N-VA-ministers
en voor het eerst in de geschiedenis een Vlaams-nationalistische minister-president aan het hoofd.

OPGEMERKT
In Schoten zitten onze mandatarissen en bestuursleden evenmin stil. Ondanks
de lange en drukke verkiezingscampagne zijn we er dit voorjaar nog in
geslaagd om enkele activiteiten te organiseren. Zo zijn onder andere onze
Valentijnsactie in februari en onze aanwezigheid op de braderij in juni niet
onopgemerkt voorbij gegaan.
Verderop in dit blad zet onze schepen van Burgerzaken Iefke Hendrickx haar
plannen uiteen rond de digitalisering van documenten op de dienst burgerzaken, de vernieuwing van de website van de gemeente en de invoering van een
klantenbegeleidingssysteem. Deze plannen kaderen volledig in het streven van
de N-VA naar een efficiëntere overheid met een betere dienstverlening aan de
burger.

GOEDE TIP

Om alles vlot te laten verlopen vragen we
om uw inschrijving te bevestigen door
vooraf te storten op de rekening
BE76 9790 7182 7895 van N-VA Schoten
met vermelding van de kaas- en wijnavond
en uw naam.

N-VA Schoten werkt tevens rond lokale thema’s als mobiliteit en milieu. Ons gemeenteraadslid Walter Brat
geeft daarover toelichting in de volgende bladzijden.
Voor diegenen onder u die interesse hebben in dit thema
heb ik een goede tip: kom naar onze kaas- en wijnavond
op 28 november. Dan komt kersvers N-VA-parlementslid Annick De Ridder haar visie op het Antwerpse mobiliteitsvraagstuk toelichten.

We hopen u talrijk te kunnen verwelkomen
op deze geestrijke avond.

Tot slot wens ik jullie allemaal een fijne herfst, vol
warme momenten met familie en vrienden.

www.n-va.be/schoten

NICK PEETERS
Voorzitter
N-VA Schoten

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Raadslid Walter Brat kiest voor biodiversiteit en mobiliteit
Twee beleidsdomeinen die raadslid
Walter Brat nauw aan het hart liggen zijn milieu en mobiliteit. Het
hoeft geen betoog dat het onderwerpen zijn waar elke Schotenaar dagelijks mee wordt geconfronteerd.

Op vlak van de verbetering van de
biodiversiteit onderhoudt hij dan ook
stevige contacten met de verantwoordelijken van de gemeentelijke milieu-

dienst om hen te ondersteunen hun
initiatieven verder uit te werken. De
ontwikkeling van diverse bloemenweiden op onder andere het kerkhof
zijn daar reeds een eerste aanzet toe.
“De bonte kleuren van de bloemen
waaronder de papaver zijn een lust
voor het oog , maar nog meer voor de
bijen. Met die papavers werd tevens
de link gelegd met wat we de komende periode in Schoten nog te verwachten hebben aan initiatieven voor
de herdenking van de ‘Groote’ oorlog”, aldus Walter.
Als het over mobiliteit gaat focust hij
zich als Deuzeldnaar vooral op de
zwakke weggebruiker. Met meer dan
gewone belangstelling volgt hij
nauwgezet de plannen die verschillende instanties momenteel in de steigers zetten om de Metropoolstraat te

voorzien van een veilig fietspad. “Al
jaren moet ik lijdzaam toezien hoe de
fietser tussen de Kruiningenstraat en
de Vaartkaai volledig aan zijn lot
wordt overgelaten. Maar ik heb er
goede hoop op dat er binnen afzienbare tijd schot in de zaak komt.
Getuige daarvan zijn de eerste werkzaamheden met het verwijderen van
de overbodige sporen”, zegt een tevreden Walter.

De verandering in Schoten
Na onze verkiezingsbelofte in 2012
volgden er vooral veel onzichtbare
veranderingen, nu komen er ook
zichtbare veranderingen aan.

Digitaliseren van documenten
Sinds dit jaar zijn we gestart met het
digitaliseren van huwelijks- en
geboorteaktes. Dat betekent dat we
stelselmatig deze documenten
inscannen zodat we deze in de nabije
toekomst digitaal aan onze burgers
kunnen bezorgen.

Nieuwe gemeentelijke website
Achter de schermen wordt er hard
gewerkt aan de voorbereidingen van
een nieuwe gemeentelijke website.
De online bevraging over onze bestaande website leverde zeer nuttige
informatie op. Bedoeling van de
nieuwe website is dat je van thuis uit
online documenten kan aanvragen en
deze dan digitaal bezorgd worden.
We starten met enkele documenten
zoals bewijs van woonst en breiden
dan stilletjes aan uit. De nieuwe website zal ook goed leesbaar zijn op tablet en smartphone. De gemeentelijke

schoten@n-va.be

website blijft absoluut een belangrijke
bron van nuttige informatie.

Wachtzaal
Moet u dan toch een uitje maken naar
het gemeentehuis? Wacht dan rustig
in onze wachtzaal op de dienst bevolking. U vindt er
leesvoer, een
leuke speelhoek
voor de kinderen
en je kan er surfen op je tablet of
smartphone,
dankzij de gratis
hotspot van de
gemeente.

Klantenbegeleidingssysteem
Niemand wacht graag (zelfs niet in
een leuke wachtzaal). Vanaf december verwachten we in het gemeentehuis op de diensten Bevolking,
Burgerlijke stand en Vreemdelingen
een nieuw klantenbegeleidingssysteem. Dat betekent: geen nummertje
meer trekken bij het binnenkomen
maar gericht aangeven waarvoor je
komt via de zuil in de inkomhal.

Iefke Hendrickx, schepen van bevolking, Inspraak,
Communicatie, Ontwikkelingssamenwerking,
Toegankelijkheid en Gelijke Kansen

Hierdoor worden mensen die snel
iets komen afhalen sneller geholpen.
Moet u nog bij een andere dienst zijn?
Geen nood, u hoeft u niet opnieuw
aan te melden en weer te wachten.
Op korte termijn kan u ook via dit
systeem kenbaar maken dat u aangekomen bent voor uw afspraak met
een van onze diensten. Een hele vooruitgang! Snellere bediening en een
aangenamere werkomgeving voor
onze ambtenaren. Hoe dit juist werkt,
kan u binnenkort bekijken in een kort
instructiefilmpje op de website.

Gebeten door politiek?
Met andere Schotense jongeren debatteren en acties uitdenken, samenwerken met
Jong N-VA’ers uit onze buurgemeenten, deelnemen aan activiteiten en vormingsmomenten van Jong N-VA Nationaal, … je vindt het allemaal bij Jong N-VA Schoten.
Voor onze sterke
lokale werking
ontvingen we dit
jaar van het nationale Jong N-VAbestuur de
‘Welpennest’, een
prijs die uitgereikt
wordt aan de
meest verdienstelijke afdelingen.
Denk je ook wel
wat te willen doen voor Jong N-VA en durf jij je ook actief inzetten? Kom dan zeker naar onze bestuursverkiezingen op 5 november, maak kennis met onze afdeling
en stel je kandidaat voor ons bestuur!
Kijk binnenkort op www.jongnva.be/schoten of www.facebook.com/jongnvaschoten voor verdere info.

N-VA Schoten op straat

www.n-va.be/schoten

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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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n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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