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Veilig thuis in een welvarend Schoten

Voorwoord

Niet alleen de stralende lentezon, ook 
Vlaams fractieleider Matthias Diependaele 
wist met een uitmuntende uiteenzetting 
op ons aperitiefgesprek van 22 april de 
vele aanwezigen goed op te warmen. 

Stilaan maken we ons al op voor de 
nakende zomer. Die trappen we af op de 
jaarlijkse braderij.  Van vrijdag 22 juni 
tot zondag 24 juni staat de N-VA-stand 
er zoals steeds weer voor jullie klaar. 
Breng ons zeker een bezoekje! 

De start van de zomer betekent voor heel 
Vlaanderen ook weer feestvieren. Maak 
er samen met ons een echt feest van en 
hang dus op 11 juli de Vlaamse vlag uit! 
Daarnaast hopen we jullie op een van de 
vele leuke Schotense zomeractiviteiten te 
mogen ontmoeten.  

Beste Schotenaar,
De gemeenteraadsverkiezingen in oktober komen dichterbij en traditiegetrouw 
worden we deze dagen geconfronteerd met allerhande peilingen en bevragingen. 
De ene al wat relevanter dan de andere, maar de tendens is overal dezelfde.  
De Schotenaren behoren tot de gelukkigste inwoners van de provincie. Daar zijn 
we natuurlijk best wel trots op, want we werken elke dag hard aan een gemeente 
waar het voor iedereen goed wonen, werken en leven is.  

Tijdens deze legislatuur hebben we keihard 
gewerkt voor jullie, maar het werk is zeker nog 
niet af. We rekenen op jullie steun zodat we de 
volgende 6 jaar de  uitdagingen verder kunnen 
aangaan.  We blijven nadrukkelijk inzetten op  
uw veilig heid, de netheid van onze straten,  
ons gemeenschapsleven, een nog betere en  
ruimere dienstverlening …

We zullen ook grote werken moeten doen aan 
onze waterhuishouding om voornamelijk onze 
wijk Deuzeld te beschermen tegen wateroverlast 
bij extreme regens. De modernisering van het 
Gelmelenhof en de Forumgebouwen gaan ons 
dorpscentrum een nieuwe uitstraling geven en  
de noodzakelijke werken aan de riolering en  
de waterleiding in de Paalstraat  zullen ons,  
naast de onvermijdelijke hinder, tijdens de volgende 
legislatuur ook de kans bieden om het centrum van 
Schoten klaar te stomen voor de volgende 50 jaar. 
Vanzelfsprekend gaan we dit doen samen met u, 
onze burgers en onze Schotense handelaars. 

Ons uitgangspunt is alvast duidelijk:  we willen ook 
ons Marktplein vergroenen en aangenamer maken 
en zullen blijven ijveren voor een bereikbaar 
centrum met voldoende parkeercapaciteit, zodat 

onze inwoners en bezoekers kunnen blijven 
genieten van het Schotense aanbod aan cultuur, 
evenementen en kwaliteitsvolle handelszaken. 

Als burgemeester ben ik dan ook blij en trots 
dat we met heel sterke kandidaten naar de 
verkiezingen van 14 oktober gaan. Onze N-VA-
mandatarissen stellen hun opgedane ervaring 
opnieuw ten dienste van onze gemeente. De jeugd 
krijgt de kans om zich te bewijzen en we kunnen 
rekenen op een aantal nieuwe, zeer bekwame 
en gedreven kandidaten die mee hun schouders 
willen zetten onder ons project voor een veilig en 
welvarend Schoten. 

De toekomst van Schoten ziet er alvast rooskleurig 
uit. N-VA Schoten is er klaar voor en we rekenen 
verder op jullie steun bij de volgende verkiezingen. 

Geniet eerst allemaal  
van de vakantie  
en de zomer  
in/van Schoten! 

Maarten 
DE VEUSTER
Jullie burgemeester

Pieter 
GIELIS
Voorzitter 
N-VA Schoten

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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De vijf N-VA’ers van het Schotense OCMW bouwden de voorbije periode heel wat waardevolle ervaring op en willen zich  
de komende zes jaar graag opnieuw inzetten. Lees meer over hun verwezenlijkingen en toekomstplannen op onze website. 

        Veilig thuis in een welvarend Schoten: op weg naar 14 oktober 2018 
We stellen jullie graag weer enkele van onze kandidaten voor de komende verkiezingen voor: 

Laat u door ons verrassen tijdens de braderij, wij maken er 
graag een feest van! Van vrijdag 22 juni tot zondag 24 juni 
2018. Of ontmoet ons op een van de vele Schotense zomer-
activiteiten, zie agenda op www.schoten.be

Diana Celis
 OCMW-raadslid
 Lid van LOGO Antwerpen (LOkaal GezondheidsOverleg)
 64 jaar oud
 Afgestudeerd als scheikundige
 Gehuwd met Walter Mathys
 1 dochter, 3 plusdochters, 9 kleinkinderen
 Hobby’s: reizen, politiek - vooral het sociale aspect
 Wijk St-Filippus 

Christof Victor
 OCMW-raadslid
 47 jaar oud
 Actief als zaakvoerder Ingenieursburo Victor
 Gehuwd met Lieve Geerinckx
 2 dochters
 Hobby’s: sporten en kippen houden/kweken
 Wijk Schoten Donk 

Gilberte Van den Abbeele
 Afdelingssecretaris N-VA Schoten
 OCMW-raadslid
 Kernverantwoordelijke Samana (ziekenzorg)  

O.L.V. Koningin Schoten
 68 jaar oud
 Volledige loopbaan in het onderwijs,  

op rust gegaan als adjunct-directeur in het secundair onderwijs
 2 kinderen, 2 pluskinderen, 2 (plus)kleinkinderen
 Hobby’s: zeilen, reizen en nog veel meer waar ik geen tijd voor heb
 Wijk Berkenrode

Katelijne Peeters
 Fractieleidster OCMW & OCMW-raadslid
 65 jaar oud
 38 jaar lang actief geweest in Schoten als  

zelfstandig verpleegkundige (thuisverpleging)
 Gehuwd met Louis Christiaensen
 4 kinderen, 6 kleinkinderen
 Hobby’s: sporten, koken, reizen, bridge
 Wijk Koningshof

Lieve Swennen
 OCMW-raadslid
 67 jaar oud
 Apotheker op rust
 2 kinderen, 3 kleinkinderen
 Hobby’s: zingen in verschillende koren
 Wijk Deuzeld (35 jaar lang)  

en sinds 3 maanden St-Filippus
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       Verder stellen we jullie enkele vaste waarden voor uit de huidige gemeenteraad: onze voorzitter Pieter Gielis, fractieleider Willy Van Camp, 
mobiliteitsspecialist Walter Brat en sportman Bert Batens. 

       Juan Leysen vormt de brug tussen de gemeenteraad en onze jongerenafdeling, met een engagement in beide.  
We verwelkomen ook twee nieuwe jonge krachten: Kevin Moens en Kathleen Dox. 

Pieter Gielis
 Voorzitter N-VA Schoten & oud-voorzitter Jong N-VA Schoten
 Gemeenteraadslid
 32 jaar oud - geboren in Schoten op 11 juli
 Vrijgezel, zot(te nonkel) van mijn twee petekindjes, nichtjes en 

neefjes
 Behaalde een master geschiedenis
 Actief als parlementair medewerker van Kamerlid Valerie Van Peel
 Hobby’s: oud-leider KSA Schoten, geschiedenis & politiek, fotografie. 

Verder geniet ik graag van vrije tijd in het gezelschap van familie en vrienden.
 Wijk Centrum (Hoog Stuk)

Walter Brat
 Gemeenteraadslid
 53 jaar oud
 Gehuwd met Nicole, een zoon en een dochter,  

twee stiefdochters en een kleinzoon
 Behaalde een graduaat marketing
 Actief als Coördinator bij Boost Nutrition (Bosto) in Merksem
 Hobby’s: fietsen, wandelen, tennis, skiën, muziek
 Wijk Deuzeld

Willy Van Camp
 Fractieleider gemeenteraad
 58 jaar oud
 Geboren en getogen in Schoten
 Afgestudeerd als apotheker
 Gehuwd, 1 zoon
 Actief als Kwaliteitsmanager bij Laboratoria Wolfs nv
 Hobby’s: politiek, Britse en Scandinavische detectives  

(woord en beeld), muziek beluisteren, verwonderd blijven
 Wijk Zwaan

Bert Batens
 Gemeenteraadslid
 45 jaar oud
 Sportleraar in Sint-Eduardus
 Actief in tennis- en voetbalclub Koningshof
 Wijk Deuzeld

 

Juan Leysen
 Voorzitter Jong N-VA Schoten
 Gemeenteraadslid
 25 jaar oud
 Studeerde Kwaliteitsexpert /   

PC-technieken / Informatica
 Werkt bij I-Rental nv
 Hobby’s: theater, musical, gepassioneerd hobbykok, levensgenieter
 Wijk Centrum

Kathleen Dox
 Secretaris Jong N-VA Schoten
 Kleindochter van Hilda Dox-Verschaeren, gewezen OCMW-voorzitster
 27 jaar oud
 Gehuwd met Maarten Van Genechten
 Studeerde Sociaal Werk - Maatschappelijk Werk aan de Karel de Grote Hogeschool
 Actief als gezondheidswerker
 Hobby’s: fietsen, wandelen en politiek
 Bemiddelaar, helpende hand, nieuwsgierig & vastberaden
 Wijk Liebig

  
Kevin Moens
 Penningmeester Jong N-VA Schoten
 27 jaar oud
 Volgde middelbaar onderwijs aan St.-Cordula
 Actief als verzekeringsmakelaar  

bij Apers & Co bvba in Antwerpen
 Hobby’s: skiën, wandelen, voetbal
 Wijk Sint-Filippus
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Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 verwijderen ervan.

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

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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