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Zomergesprek bij Mady

www.cdenv.be

en Walter

Ook tijdens de zomermaanden wordt er bij CD&V vastgehouden aan
het wekelijks overleg tussen voorzitter Mady Haems en ondervoorzitter
Walter Cautereels, omdat het zo gezellig is- maar vooràl om wat onze voelsprieten bij de inwoners hebben geregistreerd, te kunnen vertalen naar de
politieke agenda.

Mady: En Walter? Stilaan al wat
bekomen van de krachtinspanning die
de juni-campagne voor Lieve Struyf,
onze federale kandidaat, heeft teweeggebracht?
Walter: Dat mag je wel zeggen! Op
een paar weken een campagne uit de
grond stampen is niet niks. Maar het
resultaat mocht er zijn; 4000 stemmen voor een kandidaat die zich voor
het eerst federaal presenteert, is niet

niks. We kijken er zeer tevreden op
terug.
Mady: Maar nu, back to local business!
Walter: Klopt, ik heb mijn vakantie in Schilde doorgebracht… veel
gezien, veel gepraat met mensen, evenementen bezocht en nieuwe ideeën
opgedaan. Dus … veel huiswerk
meegekregen voor onze politieke
mandatarissen!

Mady: Inderdaad, ook bij mij kwamen er weer heel wat vragen, verzuchtingen en ideeën binnen. Laten
we even oplijsten wat er moet aangekaart worden. We hebben nog twee
jaar de tijd om de prioriteiten van de
mensen aan te kaarten bij het bestuur
en, als het kan, op de rails te zetten;
in oktober wordt immers de nieuwe
begroting opgemaakt. Wat willen de
mensen van ons? Begin jij maar.
Lees verder op pagina 4
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Walter: De grote projecten die we
onze kiezers beloofden en die in de
beleidsnota werden opgenomen, zijn
gelukkig grotendeels gerealiseerd of
zitten reeds in de lift en wachten op
realisatie. Maar ook kleinere projecten
of vragen, waar op korte termijn kan
worden ingespeeld, moeten worden
aangepakt. Ik denk vooral aan de
versnelde aanpak van de heraanleg
van voet-en fietspaden – een regelmatig weerkerende klacht van onze
inwoners.
Mady: Ja, ook de seniorenverenigingen hebben nog heel wat op hun
verlanglijstje staan: toegankelijke lokalen voor de activiteiten is een steeds
terugkerende vraag. ’t Zal nog even
op de tanden bijten zijn, maar met de
renovatie van het Dorpshuis zijn we
toch op de goede weg.
Maar ook de jonge gezinnen kijken
ongeduldig uit naar de verdere uitbouw van de gemeentelijke speeltuintjes. De nieuwe speeltuin in ’s Gravenwezel blijkt een immens succes;
komt er op aan nu snel voort te gaan
met de andere die reeds ingepland
zijn.

Walter: Ook de petanque-spelers
zitten al lang op hun honger…En een
mooie kerststal op het kerkplein in
Schilde; moet toch ook kunnen! In
vergelijking met andere uitgaven is
het echt een peulschil.
Tevredenheid over de aanleg van het
nieuwe kerkhof en de vele speelspraten, heb ik gelukkig ook opgevangen.
Mady: Mensen storen zich wel aan
het feit dat het oude KBC-gebouw er
zo lelijk bij staat in het centrum van

Schilde, zonder enig uitzicht op wat er
nu eigenlijk mee gaat gebeuren…
Walter: Laten we onze lijstjes nog
wat verder uitdiepen en op onze
volgende bestuursvergadering onze
bestuurders wat aan hun vel zitten …
én er over waken dat er gebeurt wat
de mensen belangrijk vinden, - en niet
de politiekers zélf.
Dat is toch onze rol, he Mady?
Mady: Groot gelijk, Walter! Schol, op
een vruchtbaar werkjaar!

Geen slag in het water
Leg je zwempak maar klaar en warm die spieren alvast op! Het lang
beloofde prijsakkoord met met het zwembad van Wijnegem werd zopas op
de gemeenteraad goedgekeurd.
Door deze overeenkomst krijgt u als
inwoner van Schilde en ’s Gravenwezel vanaf nu een serieuze korting op
een zwembeurt in het pas geopende,
volledig vernieuwde zwembad van
Wijnegem. Onze gemeente neemt een
deel van de toegangsprijs op zich en
dat scheelt een hele slok op de borrel.
Ook met Brasschaat en Schoten is
er een gelijkaardige korting op de
toegangsprijs afgesproken voor het
zwembad Sportoase, gelegen in het
Peerdsbos.
Laat gewoon je identiteitskaart zien
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aan de kassa van het zwembad en
je zwemt aan hetzelfde tarief als de
inwoners van Brasschaat, Schoten en
Wijnegem. De kleintjes (-12) kunnen
hun KidsID gebruiken.
Je hoeft dus niet te wachten tot het
nieuwe jaar om die goede voornemens
waar te maken. Dit jaar kan u de feestperiode in topconditie aanvatten na
enkele maanden baantjes trekken en
waterpret!
Veel zwemplezier!
Klaas Rubens
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Bouwen voor de

toekomst

In de loop van vele jaren verwierf, bouwde of kocht onze gemeente heel
wat vastgoed bij elkaar. Een indrukwekkend partimonium waar elke inwoner terecht trots op moet kunnen zijn.

Opeenvolgende gemeentebesturen hebben dit patrimonium steeds
trachten af te stemmen op de noden van de inwoners. Ook nu weer
beseffen alle partijen dat er opnieuw
moet worden geïnvesteerd om aan
de steeds toenemende vraag naar een
goede infrastuctuur voor het sport- en
verenigingsleven, de burgers en de
dienstverlening tegemoet te komen.

We leven echter niet meer in een tijd
waarin de bomen tot in de hemel
groeien. Onderhoud van bestaande
gebouwen en nieuwe realisaties
kosten handenvol geld. En hoewel
de gemeentelijke diensten dag in dag
uit in de weer zijn om onderhoud en
infrastructuur op peil te houden; kunnen we niet om het feit heen dat veel
gebouwen stilaan hun beste tijd gehad

hebben. Keuzes dringen zich dus op –
en dringend!
Kiezen we voor prachtige, nieuwe,
prestigieuze projecten, waarmee politici zich de eeuwige herinnering kunnen kopen via gouden plaketjes aan de
muren – of zetten we de euro’s die we
steeds vaker moeten omdraaien vooraleer ze worden uitgegeven in om de
bestaande infrastructuur te verbeteren
en instand te houden voor de volgende
generaties?
“Wat mij betreft moet het onderhoud
van bestaande gebouwen en de door
onze verenigingen intensief gebruikte
infrastructuur absoluut de prioriteit
krijgen. Het doet pijn om te zien hoe
het gemeentelijk patrimonium dat
tegemoet komt aan de noden van onze
senioren slechts met mondjes maat en
met beperkte budgetten wordt aangepakt. In denk daarbij ondermeer aan
de gemeentelijke seniorenwoningen.
Reeds van bij mijn aantreden voer ik
strijd om budgetten los te weken voor
de nodige aanpassingen en renovaties. De gemiddelde leeftijd van onze
senioren is ondertussen, zoals iederen
weet, fors gestegen én daarmee ook
de vereisten qua comfort en kwaliteit.” vertelt Lieve Struyf, OCMWvoorzitter en schepen sociaal welzijn.

Blijft er ook nog wat over voor ons?
Net zoals andere overheden, zal ook
onze gemeente verstandig en zuinig
moeten investeren om onze financiën
gezond te houden.
De financiële lasten zullen, volgens
verschillende prognoses, vooral hard
aankomen in gemeenten die hun bevolking gestaag zien vergrijzen.
CD&V wil als verantwoordelijke
bestuurder de waarschuwingen niet in
de wind slaan en de mogelijke keuzes
nù onder ogen zien om ook toekomstige generaties te vrijwaren van al te
hoge financiële kosten. We moeten er
jaargang 10 - nr. 5 - oktober - november 2010

nu voor zorgen dat de belastingen na
2012 niet opnieuw zullen (moeten)
stijgen. Voor CD&V is dit een topprioriteit.
Daarom moeten we af en toe op de
rem gaan staan, wanneer er al te gemakkelijk beloftes worden gedaan of
prestigieuze droomscenario’s opduiken in ambitieuze hoofden.
De juiste strategische keuzes maken
om te vermijden dat onze gemeente
verder ontgroent, moet onze allereerste prioriteit zijn. Al onze bestuurders
moeten hierin hun verantwoordelijk-

heid opnemen. Wie na ons komt, telt
ook.
Klaas Rubens
fractieleider CD&V

OP = OP. Kinneke klop!
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Nog geen lid, misschien?
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Iedereen 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 als lid.
Dan kan je meteen ook al onze bestuursvergaderingen bijwonen; niet enkel
om te luisteren, maar ook jouw bijdrage aan het debat wordt ten zeerste
op prijs gesteld.
Of misschien hebt u ook politieke ambities op lokaal vlak? Aarzel niet om
ons te contacteren.
Geef je mailadres door aan Mady.haems@telenet.be.
Wie deelneemt aan onze vergadering krijgt elke maand onze vergaderagenda en de verslagen. Zo blijf je op de hoogte van wat er reilt en
zeilt.
Info en contact: www.cdenvschilde.be
Mady Haems
CD&V-Voorzitter
0495 52 12 14

Marianne ’t Syen
Afdelingssecretaris
0486 79 98 76
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