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Karel De Meutter uitgewuifd!
Met vlag en wimpel wint Karel De Meutter de eer van de langste politieke
carrière ooit in het Schildese gemeentebestuur. Bijna 40 jaar in de gemeenteraad, twaalf jaar schepen en nog zes jaar OCMW-voorzitter erbovenop,
maken van hem één van onze meest gewaardeerde CD&V-persoonlijkheden.
Lieve Struyf ging hem thuis opzoeken voor een gesprek.

www.cdenv.be

heeft je steeds zéér nauw aan het hart
gelegen, niet?
Karel: Dat klopt; omdat ik me steeds
heb willen inzetten voor een sociaal
beleid in onze gemeente. Tijdens mijn
voorzitterschap bouwden we seniorenwoningen, serviceflatjes en de appartementen voor jonge gezinnen, allemaal verwezenlijkingen waar ik nog
steeds met trots op terugkijk. Ik geloof
dat er nog steeds geen énkele andere
partij is waar solidariteit, menselijke
waardigheid, bekommernis voor de
zwaksten, intermenselijke relaties
en trouw aan een gegeven woord, zo
duidelijk aanwezig is. En ik geloof dat
het dààr in het leven écht om draait.
In mijn lange leven, waarin ik ook een
aantal harde tegenslagen heb moeten
incasseren, is dat een wijsheid, die
ik graag zou willen doorgeven. Ook
politiek.
Lieve: Nochtans krijgt men vaak het
beeld dat politiek een harde stiel is,
zonder meededogen, waar eigenbelang en ambitie vaak op het voorplan
komen?

Lieve: Karel, als politieker kennen we
je als een gedreven en onvermoeibaar
man met een ongeziene inzet voor de
mensen. Wat heeft je doen besluiten
om er nu toch een punt achter te zetten?
Karel: In 1968 stond ik mee aan de
wieg van onze partij, toen CVP. Ik ben
nu 82; en hoewel ik er nog steeds heel
veel zin in heb, vind ik dat het tijd is
om plaats te ruimen voor jong talent.
CD&V telt heel wat jongeren. Ik vind
dat zij nu kansen moeten krijgen en
ervaring moeten opdoen om over twee
jaar goed voorbereid naar de verkie-

zingen te kunnen gaan.
Lieve: Had je dan iemand speciaal in
gedachten, misschien?
Karel: Inderdaad. Onze jonge partijgenoot Orry Van De Wauwer, staat nu
al te trappelen. In hem zie ik zeker een
waardevolle opvolger. Een getalenteerde jongeman die reeds zijn strepen
verdiende bij de CD&V-jongeren;
zelfs op nationaal niveau via de christendemocratische studentenbeweging.
Lieve: Onze partij, de christendemocratie, eerst CVP en nu CD&V,

Karel: Net daarom! Al wie dit beeld
kan bijstellen; ieder die het ànders
en vooral beter en menselijker wil;
MOET zich daarom met de politiek
bemoeien. Want politiek is de énige
mogelijkheid om de wereld te veranderen, hem beter te maken voor
wie na ons komt. Bedachtzaamheid,
degelijkheid, gematigdheid en volharding overwinnen uiteindelijk altijd op
de blitse, hippe waan van het moment
en op de politieke hypes, die prettig
overkomen. Compromissen sluiten,
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vele ideeën en stijlen aan bod laten
komen, en trachten verschillende
werelden te verzoenen, is de moeilijkste, vaak niet de meest gewaardeerde;
maar toch de meest respectabele manier om aan politiek te doen en vooruitgang te boeken- zo heb ik geleerd.
Lieve: Dat lijkt mij een prachtige
boodschap om mee afscheid te nemen
én een bemoedigend woord voor al
het jonge talent dat in jouw voetsporen zal treden. Wij moeten er nu voor
zorgen dat politiekers dit goed in hun
oren knopen.

“In naam van gans CD&V wens ik Karel De Meutter van harte dank voor al de
kansen die hij mij en onze partij heeft geboden en nog biedt. Karel De Meutter
kan een onwaarschijnlijke lijst van verwezenlijkingen voorleggen. Denken we
maar aan zijn jarenlange inzet voor de senioren, de realisatie van seniorenwoningen, flats en accommodatie; waar reeds zovele generaties van konden genieten. Maar ook de jongerenverenigingen, oa de Chiro ea, hebben heel wat aan
hem te danken. Een waardige opvolger zijn, is daarom een opdracht die niet
min is. Ik begin er alvast aan met heel veel enthousiasme!” aldus Orry Van De
Wauwer, die op de eerste gemeenteraad van 2011 de eed van gemeenteraadslid
zal afleggen voor CD&V.

Karel: Jazeker! En wees gerust: ik
blijf van op afstand volgen. En als er
al eens hier of daar moet worden bijgestuurd; zal ik best nog wel van mij
laten horen, daar kan je van op aan!
Lieve: Bedankt, Karel, ik ben er zeker van dat jij niet licht vergeten zult
worden.
Lieve Struyf
OCMW-voorzitter/schepen sociaal welzijn

Fietspad Koeistraat
Een verhaal van putten, kuilen en holes …
De provincie Antwerpen telt duizenden kilometers recreatieve fietsroutes.
In 2000 startte Toerisme Provincie
Antwerpen met het uitwerken van het
fietsknooppuntennetwerk. Ook onze
gemeente ligt bezaaid met tientallen
knooppunten, die de recreatieve en
sportieve fietser langs de mooiste en
rustigste groene plekjes voert.

te verstane boodschap, die onze schepen Steven Dietvorst op het schepencollege verdedigde.
En zie! Het is zover. De diensten
Mobiliteit en Openbare Werken sloe-

gen de handen in mekaar en weldra
zullen we kunnen genieten we van
een gloednieuw, verhard fietspad dat
zich ondermeer slingert doorheen het
golfdomein Rinkven.

Via ‘de routedokter’ werd onze
gemeente erop gewezen dat de
Koeistraat, die de St.-Jobsesteenweg
(knooppunt 42) met de Bethaniëlei
(knooppunt 44) verbindt, er erg verwaarloosd, slijkerig en onberijdbaar
bijlag; door de vele kuilen en putten in
het onverharde pad.
‘Onmiddellijk actie!’ was de niet mis
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Via Pia? Mama-mia!
“Na een diepgaande en degelijk uitgevoerde studie om een zicht te krijgen
op de financiële aspecten en de haalbaarheid van verschillende scenario’s,
krijgen ook inhoudelijke ideëen stilaan vorm.” vertelt onze schepen voor
cultuur Steven Dietvorst. “Onafgezien
van de grootse verhuisoperaties die
het project onvermijdelijk met zich
mee zal brengen, moeten er nog heel
wat hordes worden genomen om tot
een gedragen visie op dit belangrijke
toekomstproject te komen.”

Al gehoord van PIA? PIA staat voor
Patrimonium in Aanbouw. Sedert
de aankoop van het oude KBCgebouw, palend aan het gemeenteparkje op de Turnhoutsebaan, heeft
het gemeentebestuur een grootschalig plan opgevat om de invulling van
diverse gemeentelijke gebouwen te
optimaliseren en uit te breiden.

Het nieuwe fietstraject Koeistraat, tussen de knooppunten 42 en 44, maakt
een heerlijke groene verbinding tussen
de groene gordel langsheen de antitankgracht en de toegangswegen tot
de Vraagheide in Brecht.
In het voorjaar fietst u niet meer door
putten of kuilen, maar zijn er enkel
nog holes in de greens te bewonderen
langsheen de Koeistraat. Veel fietsplezier gewenst!
Bent u ook een fan van het Fietsknooppuntennetwerk?
Ontdek je een probleempje tijdens je
trip? Of is er een bordje verdwenen,
beklad of uitgerukt?
Contacteer routedokter@tpa.be
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CD&V heeft zich van bij het begin
uitvoerig over een visie beraden.
Al onze bestuursleden hebben het
afgelopen jaar bij onze inwoners en
via het verenigingsleven hun oren
te luisteren gelegd om te weten te
komen wat onze inwoners belangrijk
vinden bij de realisatie van dit nieuwe
project.
Voor CD&V is het van het allergrootste belang dat een dergelijk project met een aanzienlijk kostenplaatje,
kan rekenen op de brede steun van
onze inwoners die uiteindelijk de centen hiervoor hebben bijeengebracht.
Gedurende vele maanden van overleg
en heel wat besprekingen op onze
bestuursvergaderingen en andere
partij-overlegorganen, heeft CD&V
een klare visie ontwikkeld op het hele
PIA-gebeuren:
1. Het nieuwe Gemeenschapscentrum (Dienstencentrum) moet worden
aangepast aan de noden van deze tijd.
Daarbij hoort een multifunctionele
feestzaal, die tevens geschikt is om
concerten, dans, toneel en filmvoorstellingen te laten plaatsvinden.
Prioritair moet het nieuwe Gemeenschapscentrum een ontmoetingsplek
worden waar de verschillende verenigingen waar onze gemeente zo rijk
aan is (senioren, muziekacademie,…
e.a.), hun activiteiten kunnen ontplooien.

Om het geheel helemaal af te maken,
kiezen we voor een centrale cafetaria
of foyer waar iedereen elke dag van de
week kan binnenlopen voor een babbel of biljartpartijtje bij een koffietje
of een fris pintje.
2. De site van het oude gemeentehuis
met park en het oude KBC-gebouw
aan de Turnhoutsebaan moet voor
CD&V een centrale, groene oase in
het centrum blijven.
We opteren voor het behoud van het
oude gemeentehuis als dorpsgezicht;
met een sociale en publieke functie en
toegankelijk voor elke burger.
Het park kan worden uitgebreid met
de grote tuin van het KBC-gebouw.
Mits een ander concept kan er eindelijk plek worden gecreëerd voor de
langverwachte speeltuin; eventueel
aangevuld met petanquebanen voor
onze senioren.
CD&V wil ook het oude idee van de
muziekkiosk in het parkje nieuw leven
inblazen;
Een commercieel uitgebate functie
met terrasjes en horeca, op de plaats
van het oude KBC-gebouw; kan meehelpen om het financiële evenwicht te
ondersteunen.
Zo wil CD&V het geheel omtoveren
tot een levendige, gezellige ontmoetingsplaats voor jong en oud, centraal
in onze gemeente.
Met deze visie geeft CD&V alvast een
schot voor de boeg! Wie volgt?
Elvire Meeûs
gemeenteraadslid CD&V
Mady Haems
CD&V- voorzitter
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OCMW en Milieudienst
samen voor zuinig energiegebruik
De energiesnoeiers van Goed Wonen helpen om energie en water te besparen. Gemeente en OCMW ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst, waardoor de Energiesnoeiers van de vzw. Goed Wonen gratis aan
huis komen om een energiescan uit te voeren.

Omdat steeds meer gezinnen het almaar moeilijker krijgen om de energiefacturen onder controle te krijgen,
werkte de provincie een initiatief uit
om samen met het OCMW op zoek te
gaan naar de energieverslinders in uw
huis.
Een energiesnoeier is iemand die
speciaal werd opgeleid om nutteloos
energieverbruik in een privéwoning op
te sporen. Hij geeft GRATIS nuttige
tips om onmiddellijk energie te besparen en kan ook, indien gewenst, zélf
een aantal kleine ingrepen doen in uw
woning, die een onmiddellijk energiebesparend effect hebben.
Gloeilampen worden vervangen door
de juiste spaarlampen, warmwaterbuizen worden geïsoleerd, achter radiatoren wordt reflecterende folie aangebracht en uw douche kan worden
uitgerust met een spaardouchekop.
Via het OCMW kunnen de energiesnoeiers de werken deels GRATIS en
deels aan sociale prijzen uitvoeren.
Lieve Struyf, OCMW-voorzitter/

Nog geen lid, misschien?

schepen sociaal welzijn.
Anke Fierens, schepen Leefmilieu.

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 Voorzitter CD&V Schilde
0495 52 12 14

Marianne ’t Syen Secretaris CD&V Schlde
0486 79 98 76
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