SCHOTEN
schoten@n-va.be I

Mobiliteit helpt ons vooruit (p.3)

www.n-va.be/schoten I mei 2019 I nr. 1

VERKIEZINGSDRUKWERK - V.U. KIM DE HONDT, ELSHOUTBAAN 11, 2900 SCHOTEN

Jonge dertigers leiden
N-VA Schoten

Beste Schotenaar,

Onze lokale bestuursverkiezingen van februari
genoten een zeer ruime belangstelling. Kim De
Hondt (31) werd onze nieuwe voorzitter, Pieter
Gielis (33) neemt de taak van ondervoorzitter op
zich. Samen met een heel uitgebreid bestuur,
dat we in een volgend nummer graag aan u
voorstellen, zetten zij de volgende drie jaar
hun schouders onder de werking van onze
afdeling. Succes!

Volg ons op Facebook

U heeft het zeker al gemerkt: de Schotense N-VA-fractie, die dankzij uw
massale steun bij de gemeenteraadsverkiezingen met zestien zetels een
absolute meerderheid vormt in de gemeenteraad, is volop aan de slag gegaan.
Op www.n-va.be/schoten stellen we onze verkozenen nog eens aan u voor.
Het gaat goed in Schoten, maar het is belangrijk dat ook op een hoger niveau
onze belangen worden behartigd. Daar gaan we voor, opnieuw met uw steun.
Geef op 26 mei uw N-VA-stem voor het Vlaams Parlement aan onze bekwame
Schotense kandidaten:

•Burgemeester Maarten De Veuster
15de plaats Vlaams Parlement
•N-VA-ondervoorzitter Pieter Gielis
11de opvolger Vlaams Parlement

N-VA Schoten
Jong N-VA Schoten

Over hun drijfveren leest u meer op pagina 2.
Veel leesplezier!
Een fiere, Vlaamse groet,
Ondervoorzitter Pieter Gielis en
voorzitter Kim De Hondt

Kim De Hondt
Voorzitter N-VA Schoten

Uw kandidaten op 26 mei
Maarten De Veuster
15de plaats
Vlaams Parlement

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Pieter Gielis

11de opvolger
Vlaams Parlement
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Maarten De Veuster en Pieter Gielis:
uw kandidaten op 26 mei
Dag Maarten, er is één vraag die we de voorbije periode vaak
gehoord hebben. Kan je ons geruststellen? Je gaat Schoten
toch niet verlaten?
Nee, natuurlijk niet. In de eerste plaats blijf ik burgemeester van
Schoten, maar ik denk dat het belangrijk is dat de Schotense
stem ook in Brussel gehoord wordt. Dat kan alleen maar
voordelen opleveren voor onze gemeente.
Vanwaar de ambitie om op de Vlaamse lijst op te komen?
Belangrijke thema’s eindigen niet aan de gemeentegrens.
Ik vertel geen geheimen als ik zeg dat er heel wat werken
gepland zijn in en rond Antwerpen. Die werken gaan onherroepelijk ook een impact hebben op de mobiliteit in onze
regio, van Stabroek over Kapellen, Brasschaat, Schoten,
Brecht, Malle, Ranst, Wijnegem en Wommelgem. Het is
belangrijk dat ook onze regio een stem heeft in dit mobiliteitsverhaal en die stem wil ik graag zijn voor de N-VA in het
Vlaams Parlement.
Pieter, jij bent opvolger op dezelfde Vlaamse lijst. Wat drijft
jou?
Tot voor kort was ik parlementair medewerker van Valerie
Van Peel, waardoor ik de werking van het Vlaams Parlement
en ook het belang ervan ken. Veiligheid en integratie zijn
speerpunten waarmee de N-VA naar de kiezer trekt en die ik
ten volle steun. Ook in Schoten blijven we waakzaam voor
grootstedelijke problematieken. Voor de N-VA telt niet waar
je vandaan komt, wél waar je naartoe wil. Een streng maar
rechtvaardig immigratiebeleid moet ervoor zorgen dat diegenen die onze hulp echt nodig hebben, ze ook kunnen krijgen.
Naast rechten zijn er ook plichten. Het is niet meer dan
normaal dat onze manier van leven overeind moet blijven.
De scheiding tussen religie en staat, de gelijkheid tussen man
en vrouw… kort samengevat de waarden van de verlichting
moeten we koesteren en beschermen.
Maarten, jij hebt twee schoolgaande kinderen. Onderwijs is
voor de N-VA – en voor jou – een belangrijk thema?
Onderwijs is een heel belangrijk thema. Met twee opgroeiende pubers word ik hier dagelijks mee geconfronteerd. Ieder
kind moet het beste onderwijs krijgen op zijn of haar niveau,
en op jonge leeftijd kunnen instappen om alle kansen te
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benutten. Ik zal mee strijden om de lat hoog te laten liggen.
De nivellering naar beneden, die op sommige plaatsen is
ingezet, is een ware bedreiging voor de toekomst. Onze
hersenen en onze kennis en kunde zijn de belangrijkste
grondstof van Vlaanderen, daar mogen we niet op inboeten.
Leerkrachten verdienen respect.
Pieter, ben jij een gele groene jongen?
(lacht) Laten we stellen dat ik een ecorealist ben, die een
gezond evenwicht tussen welvaart en welzijn vooropstelt. In
Schoten hebben we bewezen dat we stappen kunnen zetten.
Natuurgebieden worden beschermd, hernieuwbare energie
wordt gepromoot, andere vormen van mobiliteit zoals
deelwagens, deelfietsen en een waterbus werden gecreëerd
en nieuwe fietsverbindingen gerealiseerd. Maarten nam
als burgemeester mee het initiatief om de resterende, maar
zeer waardevolle groengebieden uit onze regio met elkaar te
verbinden. Het project Gruunrant (‘Groen-Kruis’) verdient
vanuit Vlaanderen extra ondersteuning, waar wij met jullie
steun in het parlement voor willen pleiten. En belangrijk:
als er een A102 moet komen, zal dit wat ons betreft niet in
een sleuf zijn, maar volledig onder de grond in een geboorde
tunnel.
Geldt dat ook voor jou, Maarten?
Zeker! Maar we mogen ook niet blind zijn voor onze lokale
economie en de werkgelegenheid in onze streek. Bedrijven
moeten de kans krijgen om te blijven investeren in onze
regio. We moeten blijven inzetten op innovatie en op bijvoorbeeld bijna klimaatneutrale bedrijvenzones, zodat er ruimte
is voor een sterk economisch weefsel dat ook de noodzakelijke
aandacht heeft voor ons klimaat.
Welke boodschap geven jullie nog graag aan de kiezer mee?
We mogen echt niet stilstaan en zullen onze overheidsstructuren blijvend moeten aanpassen om onze welvaart in
Vlaanderen te behouden.
Het is belangrijk dat ook onze regio een sterke N-VA-stem
heeft in Brussel en die stem kunnen Pieter en ik voor jullie
zijn in het Vlaams Parlement. Wij rekenen op jullie steun!

Maarten De Veuster

Pieter Gielis

15de plaats Vlaams Parlement

11de opvolger Vlaams Parlement

• Burgemeester, zelfstandig reisagent
• 46 jaar
• Gehuwd
• Twee kinderen (16 en 13 jaar)
• www.maartendeveuster.be

• Kabinetsmedewerker, ondervoorzitter
N-VA Schoten
• 33 jaar

3

Mobiliteit helpt ons vooruit
Laat ons eerlijk zijn: hier in het mooie, groene Schoten zijn we ons maar al te goed bewust van de uitdagingen die de huidige
mobiliteitssituatie met zich meebrengt. De files op de ring rond Antwerpen zijn ondertussen ook voelbaar in onze gemeente.
Bewoners, bedrijven, handelaars en bezoekers van Schoten organiseren hun activiteiten dankzij efficiënte verplaatsingen van en
naar de woning, het werk, de school, de winkel, sport- en culturele voorzieningen en van en naar een onderneming, de klant, een
vergadering, een bedrijventerrein of de haven.
Een goede bereikbaarheid geeft een sterke impuls aan activiteiten en trekt bewoners en bezoekers, pendelaars en investeerders aan
om een gezonde economische en sociale dynamiek op gang te brengen.
Als burgemeester deel ik de bezorgdheid over onze mobiliteit met onze burgers. Of het nu gaat om beslissingen die een impact
hebben op de toenemende verkeersdrukte, het openbaar vervoer, de verbreding van kanalen, de verhoging van bruggen, het creëren
van meer groene ruimte door overkappingen en zoveel meer: ik kan niet alles vanop mijn kantoor als burgemeester van Schoten
doen.
Nu meer dan ooit hebben we nood aan een stem uit de groene rand rond Antwerpen in Vlaamse dossiers. Want enkel zo creëren we
de noodzakelijke lokale impact hier in onze gemeente.

Maarten De Veuster
Burgemeester
15de plaats Vlaams Parlement

Kom bij ons langs op de braderij
Vrijdag 21 juni tot zondag 23 juni
Laat u door ons verrassen tijdens de braderij. Wij maken er graag een feest van!
Of ontmoet ons op een van de vele Schotense zomeractiviteiten.
U vindt de agenda op www.schoten.be

www.n-va.be/schoten

Jan
JAMBON

Geert
BOURGEOIS

Liesbeth
HOMANS

Bart
DE WEVER

Valerie
VAN PEEL

Voormalig vicepremier,
Kamerlid en burgemeester

Vlaams minister-president

Vlaams viceministerpresident

Nationaal voorzitter,
Kamerlid en burgemeester

Kamerlid en
schepen

Lijsttrekker
Kamer

Lijsttrekker
Europa

2de plaats
Vlaams Parlement

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

2de plaats
Kamer

Brasschaat

Antwerpen (Wilrijk)

Antwerpen (Deurne)

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen.
n-va.be/verkiezingen

Kapellen

