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Het (fiets)pad is vrij voor

Klaas Rubens!

Klaas Rubens (26), gemeenteraadslid sedert 2007, heeft zijn rol als onze enthousiaste fractieleider in de gemeenteraad de afgelopen twee jaar met verve vervuld.
CD&V Schilde- ’s Gravenwezel wil Klaas nu graag op de lijst voor de Vlaamse
verkiezingen op 7 juni.
Maak wat beter kennis met Klaas, hier op pagina 4!

Schilde-‘s Gravenwezel kreeg van minister Crevits een op- en top fietspad cadeau.
De weg tussen Schilde en ‘s Gravenwezel is daarmee weer net iets korter en ‘oranje’. CD&V staat voor daadkracht: plaatselijke en nationale CD&V-mandatarissen
nemen hun verantwoordelijkheid en pakken de projecten samen aan.
Op de website www.cdenv.be/vlaandereninbeeld geven we u graag een overzicht
van lokale realisaties die konden rekenen op de steun van de Vlaamse overheid.

Klaas waagt de sprong
Klaas Rubens (26), gemeenteraadslid sedert 2007, heeft zijn rol als onze enthousiaste fractieleider in de gemeenteraad de
afgelopen twee jaar met verve vervuld. CD&V Schilde- ’s Gravenwezel wil Klaas nu graag op de lijst voor de Vlaamse
verkiezingen op 7 juni e.k.

CD&V zet zich vol overtuiging achter Klaas Rubens

In 2006 werd Klaas Rubens met een aanzienlijk aantal voorkeurstemmen verkozen tot gemeenteraadslid. Na lang wikken
en wegen oordeelde ons partijbestuur toen
dat Klaas, hoewel ruimschoots schepenwaardig bevonden, gezien zijn jonge
leeftijd (toen 24) best eerst wat nuttige
ervaring kon opdoen als fractieleider, om
zo het klappen van de politieke zweep te
leren kennen alvorens een zware bestuurverantwoordelijkheid op zich te nemen.
Klaas Rubens(26), licentiaat in de
politieke en sociale wetenschappen en
werkzaam in de bedrijfswereld, heeft het
vertrouwen dat CD&V in hem stelt als

fractieleider, glansrijk waargemaakt.
Getuige daarvan de talrijke initiatieven
die hij ten persoonlijke titel nam om onze
groene gemeente – ook op de langere
termijn – vooruit te helpen én met het oog
op een welvarende toekomst, ook voor
latere generaties te bewaren.
Klaas nam een voortrekkersrol op zich in
het overleg met CD&V-afdelingen van
alle gemeenten rondom ons, o.m. om het
gevreesde ENA-project en de teloorgang
van De Keer door het inplanten van zware
industrie, zo mogelijk te verhinderen.
Ook de toekomst van de jongeren van
Schilde en ’s Gravenwezel ligt Klaas

nauw aan het hart. Jonge mensen de mogelijkheid bieden om in eigen gemeente te
blijven wonen, is Klaas’ drijfveer om zich
in te zetten voor projecten die betaalbaar
wonen kunnen stimuleren.
Het initiatief om jonge ouders een financieel steuntje in de rug te geven, kwam…
van Klaas.
De broodnodige, betaalbare sportfaciliteiten voorzien is voor Klaas Rubens, een
fervent voetballer, een aandachtspunt dat
hem voortdurend aanspoort om achter
de veren van de bevoegde bestuurders te
zitten.
Maar bovenal blijkt uit Klaas’ talloze
interventies in de gemeeneraad hoezeer
rechtvaardigheid, eerlijkheid en integriteit
hem aan het hart liggen; -waarden die
constant dienen bewaakt te worden temidden het politieke spel.
Vandaar dat wij, de voltallige CD&Vafdeling van Schilde én ’s Gravenwezel,
Klaas gevraagd hebben zijn kandidatuur in te dienen voor een plaatsje op de
CD&V-lijst voor de Vlaamse verkiezingen. Voor Klaas kwam dit voorstel als een
donderslag bij heldere hemel.
Voor Schilde zou het een zegen zijn opnieuw een ernstig en gedreven CD&V-er
in de hogere regionen van onze partij te
zien fungeren.
Klaas, wij duimen voor jou!
Lieve Struyf
schepen sociaal welzijn/OCMW-voorzitter
In naam van het voltallige partijbestuur CD&V
Schilde- ’s Gravenwezel

Ons fietspad!
Nu de eerste fase van het fietspad
langsheen de Brasschaatsebaan-Gillès
de Pélichylei is gerealiseerd, blijkt al
dadelijk hoe intensief dit dubbelrichtingsfietspad bereden wordt. Niet enkel door
de gebruikelijke zondagse fietstoeristen,
maar vooral door veel jongeren die de
dagelijkse verplaatsing naar school per
fiets maken. Ouders hoeven nu niet langer
hun hart vast te houden bij de gedachte
dat zoon- of dochterlief de alternatieve
fietsroute door de villawijken liever inruilt
voor de veel kortere en dus snellere route
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langsheen de gevaarlijke gewestweg, om
’s morgens netjes op tijd op school aan te
komen.
Vlaams minister voor Mobiliteit Hilde
Crevits (CD&V), engageert zich opnieuw
om op korte termijn ook de ontbrekende
schakels tot in de dorpskernen van Schilde en ’s Gravenwezel te realiseren.
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Blauw oog voor groen idee
De gemeenteraad keurde onlangs een voorstel van de milieudienst goed om aan de
Rijsblokstraat een openbaar groen park aan te leggen.Veel inwoners zijn al heel
lang vragende partij om in het centrum van Schilde een groene oase met rustbanken en speeltuigjes te realiseren.
Het gehele domein behoorde vroeger toe
aan de zusters van ’s Gravenwezel. Bij
een eventuele verkoop zou de gemeente
een voorkooprecht hebben, bedong de
voormalige CD&V-burgemeester.
Begin de jaren 2000 werd het goed
inderdaad te koop aangeboden. Jammer
genoeg besliste de gemeente toen énkel
het oostelijke gedeelte aan te kopen om
het open te stellen als openbaar parkgebied. Het westelijk gedeelte, grenzend aan
de Brasschaatsebaan werd verkocht aan
een projectontwikkelaar die er luxe-appartementen wil realiseren.
Doorheen het nieuwe parkje zal een wandel- en fietspaadje lopen, waardoor er een
verbinding ontstaat tussen het gemeentehuis en de Rijsblokstraat, zodat zwakke
weggebruikers vanaf de Turnhoutsebaan
de doorsteek kunnen maken naar het
gemeentehuis. Enkele speeltuigen en zitbanken geven het geheel het karakter van
een gezellige ontmoetingsplaats.
De prachtige en waardevolle oude beuken
in het park kunnen worden gespaard
dankzij de aanleg van een zwevend pad

dat de wortels van deze eeuwelingen
tegen erosie moet beschermen.
Dat was ook één van de voorwaarden die
het Agentschap voor Natuur en Bos de
gemeente oplegde om in aanmerking te
komen voor een speciale projectsubsidie.
‘Omwille van het unieke concept van het
geplande parkje slaagde onze milieudienst
erin een bijzondere prijs in de wacht te
slepen, die de gemeente een subsidie van
133 000 € opleverde; wat de kostprijs van
het project voor de gemeente aanzienlijk
kon drukken.’ vertelt milieuschepen Anke
Fierens (CD&V) met terechte trots en
… felicitaties van Vlaams minister Hilde
Crevits erbovenop.
Na de goedkeuring startte er een openbaar
onderzoek, zoals voorgeschreven. Bijzonder pijnlijk en betreurenswaardig is dat de
énige drie bezwaarschriften die binnenliepen, uit politieke hoek kwamen. Temeer
daar er bij de misnoegde schrijvers van
énige betrokkenheid met de buurt geen
sprake is- wat nochtans de bedoeling is
van een openbaar onderzoek.
Buurtbewoners hoeven echter niks te

vrezen. Het nieuwe parkje kan rekenen op
de goedkeuring van de ruime meerderheid
van onze bestuurders die de natuur een
warm hart toedragen.

Onze nieuwe website al bezocht?

Hou ´m in
de gaten…
www.cdenvschilde.be
Mady Haems
CD&V-Voorzitter
0495 52 12 14
Mady.haems@telenet.be
Marianne ’t Syen
Afdelingssecretaris
0486 79 98 76
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Mijn dorp in de Kempen
en hoe het voorgoed voorbij zal gaan…
Ondanks al onze gegronde argumenten tegen de inplanting van weerom een groot
appartementsgebouw in de dorpskern van Schilde, nu weer in de Kerkelei, zag
onze coalitiepartner dit blijkbaar opnieuw anders.
Het mobiliteitsprobleem, de enorme
hoogte en grootte van het gebouw en de
verdere afbouw van onze dorpskern doen
blijkbaar niet meer ter zake.
Het aangehaalde argument dat zulke
projecten de noodlijdende bouwsector
een duwtje in de rug moeten geven, is
lachwekkend, mocht het niet zo droevig
zijn…
Een modale inwoner heeft vaak meer
moeilijkheden om een vergunning voor
zijn woning te verkrijgen dan een grote
projectontwikkelaar of bouwpromotor.
Nochtans zijn er tal van kleinere, lokale
aannemers werkzaam zijn in de sector van
de middelgrote éénsgezinswoningen; aannemers die overigens wél wat steun van
de overheid kunnen gebruiken.

Het argument dat de bouwaanvraag volledig conform het geldende BPA opgesteld
werd, kan door één enkel zinnetje in dit
Bijzonde Plan van Aanleg tegengesproken
worden:
”…het gebouw moet in harmonie zijn met
de omgeving…”
Eénieder die de plannen inkijkt, hoeft
geen bouwstrateeg te zijn om vast te kunnen stellen dat dit helemaal niet het geval
is.
Nogmaals stellen we ons de vraag: Hoe
lang laat men de verstedelijking nog verder woekeren? En vooral …WAAR blijft
het beloofde GRUP ?
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat zowel de hoogte als het volume
van gebouwen aan banden kan leggen

en ervoor kan zorgen dat onze dorpskernen inderdaad, zoals beloofd door beide
partijen in de verkiezingspropaganda van
2006, groen en dorps blijven???
Marianne ’t Syen
Secretaris CD&V Schilde- ‘s Gravenwezel

Ontmoet CD&V bij pot en pint!

Meer over de realisaties met steun van
de Vlaamse overheid leest u op
www.cdenv.be/vlaandereninbeeld

Ben jij ook begaan met wat er gebeurt in
onze gemeente?
Heb je al dikwijls gedacht; “…als ze dat
nu zo eens zouden doen…” of
“…als ik het kon doen…,”?
Kom ons ontmoeten, deel je mening en
visie met ons, want politiek is van iedereen.
Elkeen die het belangrijk vindt dat de
gemeente goed bestuurd wordt, met oog
voor de mensen die er wonen, de infrastructuur, de dorpskernen en de natuur, én
ónze visie van verbondenheid en solidariteit deelt, is van harte welkom.
Wij staan voor u klaar, kom ons ontmoeten op volgende evenementen:
26 april 2009 – Babbelen en borrelen vanaf 10.00u aan de muziekacademie
7 juni 2009 – Wij stemmen Klaas Rubens op 13!
26 juni 2009 - Ontmoet CD&V op Schilde Feest! (muziekacademie)
4 juli 2009 - Oranje Jazzerie! Jazzy zomeravond in de Orangerie- SchildePark
20 september – Middagborrel in ’s Gravenwezel (L. De Vochtplein)

colofon
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