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SCHOTEN
Dag Schotenaar

Gemeente investeert in Forumgebouwen

Het jaar rolt alweer voort in sneltreinvaart. Alle
wensen zijn uitgedeeld. De goede voornemens zijn
al veilig opgeborgen tot het volgende jaar. Maar er
is één goed voornemen dat
iedere Schotenaar niet mag
opbergen: om ook dit jaar
weer volop te genieten van
al het goede en gezellige dat
Schoten te bieden heeft.

Het gemeentebestuur heeft een overeenkomst bereikt met de kerkgemeenschap over de aankoop van zaal Forum en bijhorende gebouwen. Zowel de theaterzaal, café de Gilde, feestzaal de Poort en de vele
lokalen zullen na renovatie ter beschikking komen van de Schotense
gemeenschap en het verenigingsleven.

Willy Van Camp

kan, doe dan mee.

Schoten heeft tientallen
culturele, sportieve, jeugd- en
andere verenigingen. Allemaal organiseren ze evenementen en festiviteiten om de
Schotenaar bij hun werking
te betrekken en zich op die
manier te verjongen. Als het

V.U.:Willy Van Camp, Brechtsestraat 571, 2900 Schoten

Ook de gemeente is actief op deze vlakken. Er zijn
de cultuur-, jeugd- en sportdiensten, die ondersteunend werken, maar zelf ook evenementen organiseren.
Daarnaast is er de Bib, die hopelijk na de grote vakantie eindelijk de gerenoveerde Braembibliotheek
in gebruik kan nemen. Daar moet je zeker naar
gaan kijken!

Burgemeester Maarten De Veuster vindt de verwerving van de
Forumgebouwen een unieke kans die de gemeente niet mocht laten
liggen. ”We slaan hiermee heel wat vliegen in één klap. We gaan om
te beginnen de leegstand in het centrum tegen. Veel verenigingen
zijn voorts op zoek naar zalen voor opvoeringen en vergaderingen
omdat De Kaekelaar zo goed als altijd volzet is. Maar ook onze eigen
academie is vragende partij. Zij droomt namelijk al jaren van een
nieuw en groter auditorium.”
De gemeenteraad kreeg het dossier voorgelegd op 18 december 2014
en keurde de aankoop goed voor de prijs van 2,6 miljoen euro. Intussen werd ook het ‘compromis’, officiële belofte tot aankoop, ondertekend en kreeg het schepencollege al de sleutels van de gebouwen aan
de Markt. Op Schoten Schol, op 4 januari 2015, mocht burgemeester
Maarten De Veuster ook al een symbolische sleutel in ontvangst nemen van de vorige huisbaas, pastor Flor Stes.
De Forumgebouwen zijn bouwtechnisch nog in goede staat, maar
binnenin verouderd, zowel qua technieken als veiligheid. In 2016
hoopt de gemeente al met de aanpassingswerken te kunnen starten.
Er zal zowat 3 miljoen euro nodig zijn om de zalen te renoveren. Een
bedrag dat het Schotens gemeentebestuur zeker wil investeren.

Schuilt er een kunstenaar in jou? Dan kan je deze
talenten vleugels geven in de Academie voor
Beeldende Kunst of de Gemeentelijke Academie
voor Muziek en Woord. Wat men daar presteert, is
spectaculair en van het hoogste niveau.
Maak gebruik van het aanbod van deze diensten,
u zal er met de glimlach ontvangen en geholpen
worden door bevlogen en bekwame gemeente
medewerkers. Zij wijzen u de weg.
Profiteer van het sportieve en culturele aanbod in
onze levende gemeente en geniet telkens weer van
een deugddoende inspanning of ontspanning. En
geniet vooral van het fijnste dat Schoten te bieden
heeft: de Schotenaren zelf.

www.n-va.be/schoten

Burgemeester Maarten De Veuster krijgt de symbolische sleutel
in ontvangs van de vorige huisbaas van de Forumgebouwen ,
pastor Stes

# Jong N-VA
Scheldeprijs blijft in Schoten!
De komende vijf jaar blijft de aankomstlijn van de Scheldeprijs in Schoten. Dat vertellen de organisatie en het
gemeentebestuur. “Op een bepaald moment moet je traditie in ere durven houden”, zegt burgemeester Maarten De Veuster.
Na vele jaren worden de geruchten eindelijk de kop ingedrukt. De Scheldeprijs behoudt zijn aankomstlijn in Schoten.
Toen enkele jaren geleden de eerste geruchten opdoken vreesden de Schotenaren dat hun geliefde wielerklassieker uit hun
gemeente zou verdwijnen. Vanuit deze vrees ontstond er zelfs een fanclub, ‘Fanclub Scheldeprijs in Schoten’.
“Op een bepaald moment was er sprake van dat na de start ook de aankomst zou verhuizen naar Antwerpen. Nu is er
afgesproken met de organisatie dat deze aankomstlijn blijft waar ze al jaren thuishoort: Op de Churchilllaan in Schoten”,
aldus een fiere burgemeester. Om deze organisatie mogelijk te maken, blijft de gemeente een toelage van 50 000 euro geven
aan de organisatie van de Scheldeprijs.

Schepen aan het woord
Lieven De Smet neemt initiatief en organiseert eerste Schotense scholenbeurs,
met succes!
“Het was duidelijk een schot in de roos”, aldus schepen van Onderwijs Lieven De Smet. “Alle Schotense scholen waren
meteen enthousiast en dienden helemaal niet na te denken over hun deelname aan deze scholenbeurs.” Ouders en hun
kinderen van het zesde jaar lagere school wisten dit initiatief best wel te waarderen. De opzet was dan ook ten volle geslaagd.
Alle secundaire scholen waren present om hun school in de kijker te zetten.
Vanaf het moment dat de deuren van CC De Kaekelaar opengingen was het duidelijk dat onze schepen van Onderwijs
met het organiseren van een scholenbeurs een leemte wist te vullen. Onze Schotense scholen kunnen zich op deze manier
goed profileren en voor ouders is het handig dat alles op één plek gecentraliseerd is. Ouders en kinderen kunnen op een
scholenbeurs heel wat informatie inwinnen en op basis hiervan een doordachte keuze maken.

We beschouwen de wereld rondom ons
maar al te vaak als vanzelfsprekend.
De gemeente Schoten staat boordevol
historische gebouwen en monumenten,
maar slechts een enkeling kent de
geschiedenis achter deze blikvangers.
Bij Jong N-VA Schoten zien ze het als
hun missie de Schotenaar bewust te
maken van de prachtige gemeente
waarin hij woont. Vanuit deze filosofie
organiseerden de Schotense N-VAjongeren op zaterdag 20 december 2014
een winterwandeling doorheen het
Schotense centrum.
Om 20 uur werden de fakkels
ontstoken waarop Jong N-VAvoorzitter Juan Leysen de talrijke
aanwezigen verwelkomde. Tijdens
deze verwelkoming kon een eerste
interessant weetje niet ontbreken: de
trap die naar de trouwzaal leidt, telt
exact 22 treden. Wie zich aan de grote
stap waagt, heeft met andere woorden

19, 20 & 21 jun
i

De reacties waren in vele opzichten lovend. Op deze eerste scholenbeurs waren dan ook alleen maar enthousiaste
medewerkers van onze verschillende Schotense scholen te zien. Alle secundaire scholen hadden hun beste beentje voorgezet
om hun school positief in de kijker te zetten.

Na een reis doorheen de eeuwenlange
Schotense geschiedenis door Matthias
Van Aerde, trok het gezelschap via
de Sint-Cordulastraat richting SintCordulakerk waar pastor Flor Stes
klaarstond om de groep mee te nemen
doorheen de geschiedenis en geheimen
van deze prachtige kerk.
Na een eerste pauze waarin jenever,
glühwein, chocomelk en erwtensoep
rijkelijk vloeiden, bezocht de groep
het monument van Nassau-Corroy en
het monument ter ere van de oudstrijders alwaar Matthias vertelde
over de aanwezigheid van de Duitse
Landsturmers, de bouw van het fort en
de offers die onze gemeente bracht.
Via het gemeentepark trok de groep
vervolgens naar de kasteelsite waar

Kathleen Dox klaar stond om de
geschiedenis van deze site toe te lichten.
Hendrik II van Breda, de heren van
Schoten, Maarten van Rossem en de
Rode Ridder … het kwam allemaal
uitgebreid aan bod!
Het gezelschap trok na een tweede
korte drinkpauze in de schaduw van
het kasteel naar een van de bekendste
begrippen in Schoten: Villa Ullens. Bij
elke Schotenaar bekend, maar slechts
door enkelen gekend. Al werd daar
dankzij de vertelling van Raf Sleurs
snel verandering in gebracht.
Na een slotwoord en een rondje van
voorzitter Juan Leysen kreeg de
groep de kans om te bekomen van
de snijdende wind in De Gilde die
speciaal geopend werd door de nieuwe
uitbaters.

U bent van harte welkom
Op 19, 20 en 21 juni heet de ganse ploeg van N-VA
Schoten u van harte welkom op de 36ste editie van de
Braderij.
Wil u de mandatarissen en de vele sympathisanten
leren kennen of wilt u zich aansluiten en lid worden
van deze grote familie? Dan is dit uw kans. Zoals elk
jaar zijn wij ook deze keer present op de Markt!

Lieven De Smet is formeel: “Dit verhaal krijgt zeker een vervolg. Na grondige evaluatie zullen we kijken waar we mogelijk
dienen bij te schaven. Ik ben ervan overtuigd dat dit een sterk jaarlijks gebeuren zal worden.”
De toekomst zal uitwijzen of onze N-VA-schepen Lieven De Smet hiermee Schotense geschiedenis heeft geschreven. Wij
denken alvast van wel!

schoten@n-va.be

22 treden de tijd om zich alsnog te
bedenken.

www.n-va.be/schoten
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan

Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
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staatssecretarissen aan de nieuwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaat bovendien om belangrijke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zaken,
Financiën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.
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25 concrete verbintenissen voor de toekomst. Die ging de N-VA met u aan voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Na
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Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben
gegoten, kan je zelf nakijken op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja,
Ja, ik
ik wil
wil graag
graag lid
lid worden.
worden. Stuur
Stuur mij
mij de
de nodige
nodige informatie.
informatie.
n
n Ik
Ik wens
wens het
de kennismakingsfolder
ontvangen.
n
N-VA-programma teteontvangen.

DEE HEER
HEER
nD
n

MEVROUW
EVROUW
nM
n

NAAM
AAM::
N

VOORNAAM
OORNAAM::
V

TRAAT::
SSTRAAT

POSTCODE
OSTCODE::
P

GEMEENTE
EMEENTE::
G

TEL
EL::
T

E-MAIL
MAIL::
E-

GEBOORTEDATUM
EBOORTEDATUM::
G

/
/

/
/

Terugsturen naar:
naar: N-VA,
N-VA, Koningsstraat
Koningsstraat 47
47 bus
bus 6
6 in
in 1000
1000 Brussel
Brussel of
of faxen
faxen naar:
naar: 02
02 217
217 35
35 10
10
Terugsturen

© N-VA/ID/Frederik Beyens

N-VA levert ‘eerste burger’
V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een
Siegfried Bracke is de nieuwe Kamervoorzitter.
beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven
Daarmee is ook de ‘eerste burger van het land’
Philippe
Muyters:
Vlaams minister
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van Werk,
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Innovatie en
en Sport
Sport
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Vandeput
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Jan Jambon
een N-VA ’ er. Als Kamervoorzitter kijkt
(vicepremier
en minister
van Binnenlandse
Zaken, Veiligheid, Grote Steden en
Siegfried Bracke toe op het goede verloop
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Parlement
Jan
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Vlaams
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
van het parlementaire debat.
en Administratieve
Vereenvoudiging).
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