
Er beweegt wat in Schoten
We overdrijven niet als we zeggen: 
Schoten beweegt. U kon de voorbije 
weken in de media haast niet naast 
de ambitieuze plannen kijken voor de 
herinrichting van de kern van onze 
gemeente. Het marktplein, de Paalstraat, 
omliggende straten en de publieke 
ruimten krijgen de volgende jaren een 
grondige metamorfose. Zo geven we 
Schoten meer karakter, en maken we 
onze gemeente klaar voor de toekomst.

Laat van u horen
Samen met een studiebureau hebben 
we een totaalplan uitgewerkt, maar 
uiteraard gaat het hier nog maar om een 
voorstel. U bepaalt hoe we de plannen 
uiteindelijk zullen realiseren. Hoe denkt 
u over terrasjes op ons marktplein? Op 
welk plaatsje zal Tijl Uilenspiegel in 
de toekomst prijken? En hoe gaat de 
circulatie juist verlopen? Hoezo, méér 
parkeerplaatsen? 

In dienst van u, in goede én kwade 
dagen

Beste Schotenaar,

Het Schotense gemeentebestuur – waarin
de N-VA de leidende rol heeft – heeft 
intussen al een halve bestuursperiode 
hard gewerkt. Sommige zaken zijn de 
afgelopen tijd minder zichtbaar geweest, 
maar intussen mag iedereen toegeven 
dat ‘de kracht van verandering’ écht wel 
werkt.

We maken onze verkiezingsbeloftes stuk 
voor stuk waar. De schop gaat in de 
grond. Kleinere projecten krijgen vorm. We 
verduurzamen. We ondersteunen de lokale 
economie en onze vele verenigingen. 
Belangrijke wegenwerken worden uitge-
voerd. De Forumgebouwen op de Markt 
krijgen eindelijk de noodzakelijke renovatie 
en het achtergelegen Gelmelenhof krijgt 
naast een renovatie eindelijk een geheel 
nieuwe culturele invulling. 

Verder starten in het centrum de voor-
bereidingen voor een volledige centrum-
vernieuwing. Dit alles gecombineerd met 
het grootste inspraaktraject ooit, waarbij 
we luisteren naar de wensen van de 
Schotenaar, van u dus: veel groen, 
parkeergelegenheid en gezellige hoekjes. 
Met respect voor de bewoner, winkelier en 
bezoeker. 

Corona houdt ons niet tegen om hard te 
werken aan het Schotense project dat we 
hebben uitgestippeld. U zal daar straks de 
vruchten van plukken. 
Beloofd.

Kim De Hondt
Afdelingsvoorzitter

Het nieuwe gezicht van Schoten.

Burgemeester Maarten De Veuster opent 
het raam naar de toekomst.

Schepen van 
Openbare Werken 
en Inspraak Wouter 
Rombouts licht de 
plannen toe.

Vertel het ons, kom uw vragen stellen, want samen willen we een groots project 
voor de volgende generaties realiseren:

•  Loop nog tot 20 december 2021 langs het infopunt (Gelmelenstraat 1) 
en wissel van gedachten met onze schepenen en medewerkers.
Maandag van 13 tot 15 uur
Donderdag van 17 tot 20 uur
Zaterdag van 10 tot 13 uur

•  Geef uw mening via het burgerparticipatieplatform
denkmee.schoten.be.
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Hier gebeurt het: werken in uitvoering
Geen woorden, maar daden. We investeren in voorzieningen voor jeugd, sportieve Schotenaren, cultuur, en ook onze senioren 
worden niet vergeten. Schepen Paul De Swaef gee�  graag een korte stand van zaken van de projecten die binnenkort starten.

Marktgebouwen
Marktgebouwen (Markt/
Gelmelenstraat): de 
omgevingsvergunning is 
verleend. Het dossier zit in 
de aanbestedingsfase. De 
asbestverwijdering is voor-
zien vanaf april 2022 en de 
afbraak vanaf juli 2022.

Muziekacademie
Renovatie en aanbouw Muziekacademie (Jozef Van Craenstraat/
Verbertstraat): de aannemer is bepaald en de werfvergaderingen 
zijn opgestart. Het einde van de werken is voorzien voor eind 2022.

 Schepenen Charlotte Klima en 
Paul De Swaef op de plek waar 
de aanbouw is gepland.

Bejaardenflats
Renovatie bejaardenflatjes 
(Jozef Van Craenstraat): 
de offertes worden geëva-
lueerd. De aanduiding van 
de aannemer is voorzien 
voor eind 2021. 

 De fl atjes in de Jozef Van Craenstraat 
worden onder handen genomen.

Nieuwe sporthal
Derde sporthal: de plaats is bepaald (Sport-
park de Zeurt), het voetbalveld is al verlegd 
en de offertes zijn momenteel in opmaak. De 
aanduiding van de architect en de aannemer is 
voorzien in het tweede kwartaal van 2022.

 Op de gronden achter onze fractieleidster Sandra 
Lauryssen zal straks de derde sporthal verrijzen.

Gelmelenhof
Gelmelenhof 
(Gelmelenstraat): het 
asbest is al verwijderd. 
Tot eind 2021 loopt de 
afbraakfase. De start 
van de opbouw is 
voorzien in het eerste 
kwartaal van 2022.

schoten@n-va.be
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Kubbtoernooi met 
Jong N-VA-afdelingen uit de regio
Op de vooravond van de Vlaamse feestdag organiseerde Jong N-VA 
Schoten een kubbtoernooi in het park van Schoten. We nodigden 
andere Jong N-VA-afdelingen uit de regio uit om elkaar zo beter te leren 
kennen en onze samenwerking te versterken. Van de zeven deelnemende 
jongerenafdelingen kon er op het einde van het toernooi uiteraard maar 
één winnaar zijn, en dat werd Jong N-VA Stabroek. Proficiat!

Raadslid Christof Victor in gesprek met 
wijkbewoners.

Wijkbabbels: N-VA Schoten komt naar u toe
Na een eerste succesvolle wijkbabbel 
in wijk Deuzeld vorig jaar hervat N-VA 
Schoten, na een coronaonderbreking, in 
2022 de wijkbabbels in onze Schotense 
wijken. Alle (buurt)bewoners zijn welkom 
om de lokale mandatarissen en bestuurs-
leden op een informele manier te ontmoe-
ten. Bij een hapje en drankje kunnen de 
realisaties in de buurt, komende projecten, 
maar ook ideeën besproken worden.

We komen naar u toe op zondag en 
telkens van 14 tot 16 uur:
20 februari: Centrum 
20 maart: Elshout, Sas6, Ter Heide 
10 april: Deuzeld
15 mei: Donk, Heikant, Geuzenvelden
18 september: Schotenhof, Koningshof, 
Berkenrode 

16 oktober: Bloemendaal, Zeurt 
20 november: Kasteel, Filippus, Amerloo, 
List 

Hou onze website, Facebookpagina en 
uw brievenbus in het oog voor meer 
informatie en de exacte locatie als de 
datum nadert. Tot binnenkort! 

Geslaagde kaas-en-wijnavond
Op 3 december serveerden we u opnieuw een lekkere 
kaasschotel met bijpassende wijn. Door corona kon-
den we helaas niet fysiek samenkomen, maar ook de 
afhaalformule was een succes. 

Kroegentocht Jong N-VA Schoten
Op zaterdag 2 oktober – voor de nieuwe coronapiek – hield 
Jong N-VA Schoten haar eerste kroegentocht. Met zo’n 20 enthousiaste 
jongeren trokken we van kroeg naar kroeg door Schoten en brachten 
we overal de feestsfeer 
met ons mee. Na een 
goedgevulde, maar vooral 
plezante avond kan men 
niet anders dan besluiten 
dat onze eerste kroegen-
tocht een groot succes was 
dat zonder twijfel voor 
herhaling vatbaar is.

Ook meedoen met Jong N-VA? Neem contact op met onze voorzitter Silke Kegeleers via silke.kegeleers@jongnva.be.

Welkom 

op onze 

activiteiten!

Vrijdag 28 januari van 20 tot 23 uur

Nieuwjaarsreceptie

Kasteel van Schoten
Iedereen welkom!

Onder voorbehoud van de geldende 
coronamaatregelen. De laatste info 
vindt u op www.n-va.be/schoten. 

www.n-va.be/schoten
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


