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Samen met Eandis stelde de gemeente Schilde een 
regiomasterplan op rond openbare verlichting. Concreet 
zullen bijna de hel�  van de 2 682 openbare lichtpunten 
worden gedoofd. Deze maatregel kadert in het 
klimaatactieplan dat de gemeente goedkeurde om de uitstoot 
van broeikasgassen te doen dalen met minstens 20 procent. 

De omschakeling gebeurde begin mei en zal twee maanden 
duren. De verlichting zal vanaf dan in de meeste woonstraten al 
uitvallen om 23 uur en pas om 6 uur in de ochtend weer aangaan. 
De gemeente bespaart zo op energiekosten en verwacht dat dit 
een vermindering van 95 ton van de jaarlijkse CO2-uitstoot zal 
opleveren. Dit is goed voor een besparing van zo’n 73 000 euro 
per jaar. 

Vanuit de oppositie kwamen er vragen rond veiligheid. “Daar 
hebben wij op voorhand uiteraard rekening mee gehouden,” 
reageert N-VA-burgemeester Dirk Bauwens. “We hebben gekozen 
voor een beleid met drie types brandregimes. Dat wil zeggen 
dat in drukke straten de verlichting niet of niet volledig wordt 
uitgedraaid. In het weekend blijven de lichten ook branden. Zo 
houden we rekening met onze uitgaande jeugd, die op vrijdag-, 

zaterdag- en zondagavond veilig met de � ets moet kunnen 
rijden.” 

Wat de inbraken betre� , benadrukt Bauwens geen te overhaaste 
verbanden te leggen. De meeste inbraken gebeuren overigens 
overdag. Speci� ek tegen de inbraken worden binnenkort extra 
slimme camera’s geplaatst. 
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Jan Jambon te gast!
Zondag 19 juni om 11 uur

Dienstencentrum, Schoolstraat 44, 2970 Schilde

Beste inwoner van Schilde – ’s-Gravenwezel,
De N-VA afdeling organiseert voor de derde keer dit jaar een ‘politieke babbel’. Ditmaal komt 
Jan Jambon als gastspreker. De vice-eerste minister en minister van Veiligheid en Binnen-
landse Zaken was de laatste maanden geregeld mediaprotagonist wanneer het ging over de 
aanpak van terrorisme en de bestrijding van de gewelddadige radicalisering. 

Jan Jambon komt graag naar Schilde – ’s-Gravenwezel om toelichting te geven bij zijn beleid 
en de achtergrond van 22 maart. 

De toegang tot dit politieke evenement is volledig gratis. U bent van harte welkom!
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Ook dit jaar organiseren we in onze gemeente verschillende activiteiten rond 11 juli, onze feestdag.

Het is ondertussen geweten dat de N-VA afdeling Schilde – ’s-Gravenwezel versterkt wordt door 
een actieve en enthousiaste Jong N-VA-ploeg. 

Wij van Jong N-VA 
zouden het natuurlijk 
enorm fijn vinden om 
de contacten met onze 
inwoners te optimalise-
ren. Daarom staan wij 
dit jaar ook op de brade-
rij, waar we gezellig een 
frisse pint (of een koude 
cola) kunnen drinken 
en elkaar beter kunnen 
leren kennen. 

Niet alleen onze Jong 
N-VA’ers zullen er zijn, 

maar ook onze manda-
tarissen en bestuursle-
den van N-VA Schilde 
– ‘s-Gravenwezel. Een 
unieke kans om eens 
over de gemeente bij te 
praten. Hopelijk mogen 
we jullie allemaal 
verwelkomen in onze 
N-VA-tent. Alvast tot 
dan!

Mats Geismar
voorzitter Jong N-VA 
Schilde-’s-Gravenwezel

We starten met een academische zit-
ting op dinsdag 5 juli in samenwer-
king met de Vlaamse Volksbeweging. 
Gastspreker van dienst is professor 
Hendrik Vuye. Hij zal spreken over 
de wensen en de mogelijkheden 
van een Vlaamse staatshervorming. 
De luisteraar mag zich verwachten 
aan een scherpe analyse en zal de 
gelegenheid krijgen om vragen te 
stellen. De avond vindt plaats in de 
kleine zaal van het dienstencentrum 
en start om 20 uur. We reiken ook de 
“Parel der Voorkempen” uit aan onze 
toneelkring Kunst Adelt voor hun 
70 jaar activiteit binnen het cultureel 
leven in ’s-Gravenwezel en Schilde.

Op zondag 10 juli f litsen we het Schildehof terug in de tijd 
van de belle époque. De wetgeving rond de zondagsrust en 
vrouw- en kinderarbeid is maar één van de vele verbeteringen 
voor Vlaanderen uit deze periode. Samen met de medewerkers 
van de dienst cultuur en het evenementenloket, waagt schepen 
van Cultuur Kathleen Krekels zich aan de modestijl in de sfeer 
van 1870-1914. Al wie verkleed komt of ten minste één acces-
soire draagt, krijgt een gratis eetbonnetje. 

Als randanimatie voorzien we onder meer een wals-initiatie, 
een draaiorgel, een kleine draaimolen, een workshop hoeden 
maken, een expo met wagens van rond 1900, een rit met een 

historische koets, een ambachtenmarkt ter hoogte van de 
rotonde, oude volksspelen, een voormalige dienstmeid die ooit 
nog op het kasteel werkte en die over deze periode heel wat 
kan vertellen, een workshop georganiseerd door de werkgroep 
Dodoenstuin, een fotosalon in Belle-Epoquestijl in de oranje-
rie… Kortom, zeker de moeite om een kijkje te komen nemen 
tussen 13 uur en 18 uur.

Tot slot leggen we op maandag 11 juli om 10.30 uur bloemen 
neer aan het beeld van Hendrik Concience. Aansluitend is er 
om 11 uur een eucharistieviering in de Sint Guibertuskerk 
gevolgd door een receptie in de kleine zaal van het diensten-
centrum.

Jong N-VA op de braderij

Vlaanderen feest!
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Op donderdag 14 april werd het startschot voor de werken in de Rijsblokstraat gegeven. Dit kleine straatje, 
dat gelegen is tussen de Turnhoutsebaan en het gemeenteplein in Schilde, lag er verouderd bij. De voetpa-
den waren te klein en helden gevaarlijk af. Bovendien werd het straatje dikwijls gebruikt als sluiproute. 

“De situatie werd stilaan onleefbaar,” zegt N-VA-schepen van 
Openbare Werken Peter Mendonck. “Daarom hebben we ge-
kozen voor een herinrichting volgens het woonerfprincipe. Dat 
moet tegemoet komen aan de zwakke weggebruiker.” 

Concreet wordt er een zone 30 geïnstalleerd. Nieuw is dat er 
nu langs één kant een voetpad komt en aan de andere kant niet 
meer. Aan de kant waar er geen voetpad meer wordt aange-
legd, worden de stenen kops gelegd zodat wel de indruk wordt 
gewekt dat het om een voetpad gaat. 

Er wordt ook een buffer gecreëerd door halve bollen te plaatsen 
naast elke voordeur om te vermijden dat het verkeer te dicht 
langs de gevels rijdt. De parkeerplaatsen worden zo aangelegd 
dat ze geen hinder vormen voor de uitritten en garages. De 
aanpassingen maken ook de toegang van de parking naar het 
winkelcentrum aangenamer en veiliger. 

Wij houden u op de hoogte!

Sinds kort kunnen de bewoners van de assistentiewoningen Het 
Molenerf gezellig vertoeven op zitbanken, die geplaatst werden 
op vraag van OCMW-voorzitter Leen Scholiers (N-VA).

De residenten van de woningen in de Molenstraat vragen al lang achter 
zitbanken. De bevoegde collega-schepen van CD&V beloofde hiervan werk 
te maken bij de realisatie van het plan van de gemeente om consequent 
vuilbakken en zitbanken aan te scha� en volgens de groene huisstijl, maar 
daarvoor moesten de bewoners nog wat geduld uitoefenen. 

Daarom nam Leen het he�  in eigen handen om in afwachting van de nieuwe 
zitbanken alvast twee oude banken uit het magazijn van de gemeente te halen 
die tijdelijk kunnen dienen als zitplaats. De senioren zullen hun voeten ook 
op een nette en droge ondergrond kunnen laten rusten want die werd met 
buitentegels voorzien van extra verharding. 

“Als de residenten tevreden zijn, ben ik dat ook,” klinkt het bij Leen Scholiers. 
“Ze kunnen nu genieten van de zon en een frisse neus halen tot de banken in 
groene huisstijl geleverd worden.”

Rijsblokstraat wordt veilige straat voor zwakke weggebruiker

Heerlijk zonnen op de banken van het Molenerf



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015
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nieuwkomers

Rechten
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+ € 1.500
per jaar in 2018
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Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


