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Beste Schotenaar,
2019 is bijna afgelopen en 2020 staat in
de startblokken. Vanwege het voltallige
Schotense N-VA-bestuur wens ik u
warme feestdagen en al het beste voor
het nieuwe jaar.
Ondanks de drukke feestperiode
staat de Schotense N-VA niet stil.
De gemeenteraad legt op dit eigenste
moment de laatste hand aan de
meerjarenplanning voor verschillende
gemeentelijke projecten en u zal
verderop in dit nummer merken dat
er de voorbije tijd al hard gewerkt is.
Bovendien staat er ook een nieuwe
Schotense Jong N-VA-ploeg klaar om
de komende jaren het beste van zichzelf
te geven voor de Schotense jeugd.
Verder zijn het op politiek vlak nog
steeds spannende tijden. Wilt u net als
meer dan 45 000 andere Vlamingen
deel uitmaken van de grootste politieke
partij van het land? Word dan nu lid van
de N-VA via schoten.n-va.be/word-lid.
Zo ontvangt u in de toekomst als eerste
een uitnodiging voor onze activiteiten
en blijft u steeds op de hoogte van het
laatste (politieke) nieuws uit Schoten en
daarbuiten.
Kim De Hondt
Voorzitter N-VA Schoten

A lle ledstraatlampen zullen ’s nachts blijven branden, maar voor het
comfort van de bewoners tussen 23 uur en 6 uur op halve sterkte.

Beloofd is beloofd: we doen
het licht weer aan!
Op initiatief van N-VA Schoten wordt de Schotense openbare
verlichting in samenwerking met Fluvius versneld omgevormd tot
dimbare ledverlichting. Wie in wijk Deuzeld woont of er recent
‘s avonds passeerde, zal gemerkt hebben dat de ombouw daar al
een feit is. De rest van de gemeente volgt stapsgewijs in de volgende
twaalf jaar, steeds met de nieuwste technologie.
Omwille van deze omschakeling naar led zal ook het brandregime aangepast
worden. Alle ledstraatlampen zullen ’s nachts blijven branden, maar tussen 23 uur
en 6 uur op halve sterkte. Zo wordt het comfort van de bewoners en de weggebruikers
verhoogd.

Energie-efficiënt

Maar er is meer: we realiseren zo ook stap voor stap het ambitieuze Schotense
klimaatplan. We verminderen de CO2-uitstoot van het bestuur met 40 procent
tegen 2030 en maken onze gemeente weerbaar tegen de effecten van de klimaatverandering. De technologie is veel energie-efficiënter, en bovendien is de levensduur van een ledlamp 50 000 branduren langer dan die van de vorige generatie
straatlampen.
Onze CO2-uitstoot verminderen, niet door extra milieubelastingen, maar door
de Schotenaar beter van dienst te zijn met moderne technologie. Dat noemen
we bij de N-VA ecorealisme.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Het centrum krijgt de komende jaren een grondige facelift.

Schoten-Centrum 2.1
Investeren in Schoten, dat zal de N-VA ook deze bestuursperiode volop blijven doen. De plannen voor een grondige facelift van
ons centrum, met de renovatie van het Gelmelenhof en de Forumgebouwen, worden stilaan heel concreet.
We hebben de ambitie om een geheel te creëren dat functioneel is
voor alle Schotenaren, maar waarvan ook de volgende generaties
nog de vruchten zullen plukken. Ondanks het toch niet geringe
prijskaartje zal de N-VA ook deze belofte realiseren zonder de
Schotense gemeentebelastingen te verhogen.

5,7 miljoen euro extra Vlaamse middelen

Dankzij het Vlaamse regeerakkoord krijgen de Vlaamse gemeentebesturen de komende jaren in totaal immers 1,33 miljard euro

extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Schoten
betekent dat concreet bijna 5,7 miljoen euro.

Terrasjes

Er wordt binnenkort ook een studiebureau aangesteld om de
circulatie en het parkeren in het centrum en de directe omgeving
te onderzoeken en optimalisaties voor te stellen. Het bureau zal
ook nagaan of en hoe we op de markt, in de schaduw van een nieuw
café Den Breughel, ruimte kunnen maken voor gezellige terrasjes.

Begraafplaats wordt
begraafpark

ANPR-camera’s: het
netwerk sluit zich

Wie af en toe de Schotense begraafplaats bezoekt, heeft het ongetwijfeld
al gemerkt. De begraafplaats wordt stilaan omgevormd van een klassiek
kerkhof tot een begraafpark. Door de natuur terug te brengen, creëren
we een groene oase van rust en herinnering.

ANPR-camera’s zijn intelligente camera’s die
nummerplaten kunnen herkennen. Door ze langs
de belangrijke toegangswegen te plaatsen, kan onze
politie permanent controles uitoefenen over het
ganse grondgebied.

De grindpaden worden op een natuurlijke wijze vervangen door gras.
Een aantal bijkomende plekken zullen na het aflopen van de huidige
concessies alternatief ingevuld worden met onder andere zithoekjes of
banken. Zo wordt ons begraafpark ook een mogelijke ontmoetingsplaats
voor rustzoekers.

Bomen

In de gemeenteraad van november keurden we de inrichting van een
urnenveld voor ecologisch afbreekbare urnen goed. Door het aanplanten
van bomen zal het ‘hitte-eiland’ dat nu ontstaat door de aanwezigheid van
de vele stenen zerken, deels verdwijnen.
We werken ook
aan een extra
dienstverlening, zoals de mogelijkheid
om hulp te vragen
bij het onderhoud
van graven.
 e begraafplaats
D
wordt omgevormd tot
een groene oase van
rust en herinnering.
schoten@n-va.be

De camera’s kunnen
niet alleen ingezet
worden voor trajectcontroles, ze kunnen
ook nummerplaten
herkennen van bijvoorbeeld geseinde
of gestolen wagens.
Momenteel zet onze
politiezone vooral in
op het laatste, maar
binnenkort komt er
een trajectcontrole
op de Brechtsebaan.
Op de gemeenteraad
van oktober werd
ook de aanschaf van
een mobiel inzetbare ANPR-camera
goedgekeurd.
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Maarten De Veuster:
burgemeester én
parlementslid
Dankzij uw stem zetelt uw burgemeester sinds kort ook in het Vlaams
Parlement. Daar is hij lid van de commissie voor buitenlands beleid,
Europese aangelegenheden, internationale samenwerking en toerisme
en van de belangrijke commissie voor mobiliteit en openbare werken.
Hij zal de Schotense belangen in Brussel met hand en tand verdedigen.

Welkom op onze activiteiten!
Wijkbabbel

Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 24 januari

20 tot 23 uur
Kasteel van Schoten

Zaterdag 18 januari

17 tot 20 uur - Wijk Deuzeld
Hoek Stanislas Meeuslei/Marialei

Met Europees Parlementslid Assita Kanko

Uw N-VA-bestuur

Bert Batens, Bruno Peeters, Charlotte Klima, Chris De Meurichy, Christof Victor, Coralie Claes d’Erckenteel, Diana Celis, Frank Dehaen, Gilberte Van den Abbeele,
Iefke Hendrickx, Joanna Brzozowska, John De Groote, Ilse Stockbroekx, Katelijne Peeters, Kim De Hondt, Kris Oversteyns, Lieve Wynants, Lieven De Smet,
Louis Christiaensen, Maarten De Veuster, Marc Lenaerts, Nadine Van Mol, Nick Peeters, Pascal Rottiers, Patrick Jespers, Paul De Swaef, Pieter Gielis,
Richard Bennett, Sandra Lauryssen, Tim Verresen, Kathleen Dox, Véronique d’Exelle, Walter Brat, Walter Mathys, Willy Van Camp, Wouter Rombouts,
Sigrid Helsen. Jongeren: Silke Kegeleers, Arne Vermeersch en Sven Lams.
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Matthias Diependaele
Vlaams minister van
Financiën en Begroting,
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir

Jan Jambon

Ben Weyts

Viceminister-president en Vlaams
minister van Onderwijs, Sport,
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Vlaams minister van Justitie
en Handhaving, Omgeving,
Energie en Toerisme

Bart De Wever

Minister-president en Vlaams
minister van Buitenlands Beleid,
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur,
ICT en Facilitair Management

Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter
Vlaams Parlement

