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geslaagd of ie-aa-jee?

Vlnr. Anke Fierens- Steven Dietvorst- Klaas Rubens- Lieve Struyf

Met de huidige coalitiepartner werkte CD&V in het schepencollege en de gemeenteraad aan de
12 projecten die wij u beloofden in 2006.
Aan u, lezer, om te beoordelen wat we er van gebakken hebben?
CD&V is alvast niet te beschroomd om u te vragen ons rapport in te vullen.
Lees het hier, op pagina 4!

Rubens & Rubberecht
Sebastiaan Rubberecht (35) kent als
voormalig lokaal correspondent voor Gazet
van Antwerpen de politieke situatie in Schilde
en ‘s-Gravenwezel als zijn broekzak. Onlangs
besliste hij om zélf in de gemeentepolitiek te
stappen. Onze lijsttrekker Klaas Rubens sprak
met hem.
Een interview, op pagina 7!

Geslaagd of ie-aa-jee?
Gedurende zes jaar werkte CD&V in het schepencollege en de gemeenteraad aan de 12 projecten die wij u beloofden in 2006.
Aan u, lezer, om te beoordelen wat we er van gebakken hebben?
CD&V is alvast niet te beschroomd om u te vragen ons rapport in
te vullen.
Gemaakte beloften

Score

• Speeltuin Molenerf/Molenakker

........./ 5

• Nieuwe scoutslokalen ‘s Gravenwezel              

........./ 5                                           

• Aanleg Rijsblokpark

........./ 5

• Sociale woningen Kerkelei

........./ 5

• Renovatie Dorpshuis incl. bib

........./ 5

• Opvoedingspunt met consultatie deskundige

........./ 5

• Nieuw kinderopvangcentrum ‘Wezelke’

........./ 5

• Opwaardering OCMW-site Molenstraat

........./ 5

• Fietspad Brasschaatsebaan & Koeistraat

........./ 5

• Rolstoelvriendelijke voetpaden

........./ 5

• Serviceflats senioren

......./ 10

• RUP dorpskern ter beperking grootschalige bebouwing

......./ 10
.

Attitudes
• Eerlijke communicatie & overleg

......./ 10

• Betrouwbaarheid & degelijkheid

......./ 10

• Volharding & werklust

......./ 10

TOTAAL
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........./ 100

Wij willen graag nog
eens gaan voor een volgende bestuurstermijn
Wij hebben immers nog niet alles voor
mekaar gekregen wat we graag zouden
willen. In tweede zittijd kan het immers
nog, want... over een drietal weken worden
de kaarten opnieuw geschud. Samen met
onze toekomstige coalitiepartner, willen
we realiseren wat we de afgelopen zes jaar,
ondanks volgehouden inzet, nog niet helemaal perfect voor mekaar kregen:
• Méér betaalbare woningen voor onze
jongeren.
• Definitieve verankering bescherming van
de dorpskernen.
• Nog meer zorgaanbod voor onze sterk
verouderende bevolking.
• Meer en betere ontspannings-,
ontmoetings- en sportmogelijkheden
voor senioren.
Klaas Rubens, lijsttrekker
Lieve Struyf, Steven Dietvorst,
Anke Fierens, schepenen

Orry Van de Wauwer
op 6 voor de provincie
Op 14 oktober zal
gemeenteraadslid
Orry Van de
Wauwer voor
CD&V Schilde’s-Gravenwezel
dé kandidaat zijn voor de
provincieraad.
“Als provincieraadslid wil ik een aanspreekpunt zijn op provinciaal niveau voor
onze gemeente. Ik ga me inzetten om
een time-out project uit te werken waarbij
jongeren met problemen tijdelijk uit de
klas worden gehaald en intensief begeleid
worden. Dit kan enkel door samen met de
scholengemeenschappen op bovenlokaal
niveau samen te werken.” licht Orry zijn
‘to do’-lijstje toe. Orry is masterstudent
politieke communicatie en organisatie &
management en zetelt sinds januari 2011 in
de gemeenteraad, als opvolger van Karel
De Meutter.  

Ontluikend jongerentalent bij CD&V

CD&V Schilde – ’s-Gravenwezel
trekt naar de komende verkiezingen met een sterke lijst met
zowel ervaren als nieuwe kandidaten – jong en oud. Naast fractieleider Klaas Rubens (29) als
lijsttrekker en gemeenteraadslid
Orry Van de Wauwer (24) zet
CD&V de verjonging van haar
lijst verder met nieuwe jongerenkandidaten Sally Van Gorp
(24), Aart Van Oekelen (28) en
Bart Van Eeckhoven (23).
Klaas Rubens en Orry Van de Wauwer
zijn trouwe bekenden voor CD&V
Schilde en hebben zich de voorbije
jaren met overtuiging bewezen als
actieve gemeenteraadsleden. Aart Van
Oekelen treedt  in de voetsporen van
zijn grootvader, Karel De Meutter.  
“Door mijn engagement in de chiro
en de basketbalclub ervaar ik dat er
op vlak van jeugd en sport nog veel

kan gebeuren in Schilde. Daarom heb
ik de stap gezet” stelt Aart. Sally Van
Gorp hoopt dat ze haar studies politieke communicatie voor CD&V kan
omzetten in de praktijk bij de komende
verkiezingen. Als voormalig hoofdmonitor bij de speelpleinen, groepsleider
bij chiro Gieke en gezinsbegeleider bij
jongerenwelzijn zal Bart Van Eeckhoven vooral worden uitgespeeld op de
thema’s jeugd en welzijn.
De jongeren hebben duidelijke ideeën
waar zij voor staan. “Het is belangrijk
dat jongeren en jeugdverenigingen
voldoende ruimte hebben om hun
ding te doen. Ook ouders vinden het
belangrijk dat hun kinderen veilig
kunnen spelen en uitgaan in de eigen
gemeente” aldus Sally. Naast speelruimte is er ook extra aandacht voor de
sportinfrastructuur nodig. De grootste uitdaging is uiteraard dat het voor
jongeren steeds moeilijker wordt om

in de eigen gemeente te blijven wonen.
“Veel van mijn vrienden verhuizen naar
de stad, niet alleen omdat ze het daar
leuk wonen vinden maar vooral omdat
wonen hier onbetaalbaar wordt” stelt
Bart. “Het gemeentebestuur moét extra
maatregelen nemen om betaalbare
woningen aan te bieden of in financiële
stimuli voorzien die het aantrekkelijker
maken voor jongeren om in Schilde
te blijven wonen” vult Orry aan. Als
jonge vader wil Aart ook aandacht
besteden aan jonge gezinnen. “Door
kinderopvang te voorzien, veilige
fietspaden aan te leggen en een veilige
schoolomgeving te creëren ondersteunt
de gemeente de jonge gezinnen” aldus
Aart.
Een voorstelling van alle andere
kandidaten en de speerpunten voor
de verkiezingen vindt U op onze
website http://schilde.cdenv.be
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Wij zoeken voor u de goedkoopste
energieleverancier
Op donderdag 23 augustus
organiseerden CD&V en JONG
CD&V Schilde – ’s-Gravenwezel
in het Dorpshuis een avond
rond de Vlaamse energieleveranciers.
Na de inleiding  door Jef Van den
Bergh, volksvertegenwoordiger, zochten bestuursleden van JONG -CD&V
uit welke energieleverancier voor elke
individuele aanwezige de goedkoopste zou zijn, op basis van zijn meest
recente energiefactuur.
Wij gaven uw energieverbruik op in de
zogenaamde V-test; die berekent hoeveel je het komende jaar zou betalen
indien je nu een contract afsluit met
een leverancier. Op deze manier vergeleken wij voor u of het goedkoper of

duurder zou zijn indien u van energieleverancier zou veranderen.
De V-test is ontworpen door de
VREG, de Vlaamse Regulator voor de
Energie- en de Gasmarkt. Iedereen kan
de V-test online raadplegen op
http://www.vreg.be/doe-de-v-test.
Op onze website
www.schilde.cdenv.be vindt u alle extra info over de V-test, foto’s van onze
avond in het Dorpshuis en getuigenissen van aanwezigen die dankzij CD&V
zijn overgeschakeld naar een goedkopere energieleverancier.
Orry Van de Wauwer
gemeenteraadslid &
kandidaat Provincie - plaats 6

Nieuwe serviceflatjes Molenstraat
enthousiast onthaald
“Waar sta ik op de wachtlijst?”
was dé vraag die op ieders
lippen brandde bij de bezichtiging van de modelflats die het
OCMW realiseert in de Molenstraat.
“We heben àlle de mensen die al heel
lang op onze wachtlijst staan, uitgenodigd om al een kijkje te komen nemen,” vertelt OCMW-voorzitter Lieve
Struyf.
De toewijzing gebeurt via een aantal
objectieve criteria.  “De wachtlijst zal
chronologisch worden gevolgd”, legt
Struyf uit. “De minimumleeftijd is
zeventig jaar en we geven de voorrang
aan mensen die reeds heel lang in onze
gemeente verblijven en door omstandigheden niet langer thuis kunnen
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blijven wonen.  Het is immers onze
betrachting te vermijden dat mensen op hun oude dag uit hun eigen,
vertrouwde omgeving zouden worden
weggerukt.”
Als alles naar wens verloopt, zullen
de eerste bewoners op 1 januari 2013
hun nieuwe flat kunnen betrekken. Het
enthousiasme bij de gegadigden was alvast heel groot. De flats zijn ruim, licht
en zeer comfortabel ingericht. Ook de
bewoners van de reeds bestaande flatjes kijken uit naar hun nieuwe buren,
die  met open armen zullen worden
ontvangen in de kleine, maar hechte
Molenerf-gemeenschap.
De infobrochure kan nog steeds
worden aangevraagd op het Sociaal
Huis, Turnhoutsebaan 67, waar ook
OCMW-voorzitter Lieve Struyf elke

OCMW-voorzitter Lieve Struyf geeft
uiltleg bij het domoticasysteem

voormiddag ter beschikking staat voor
uw vragen en bekommernissen.

“Natuur is geen bloempot”

Sebastiaan Rubberecht (35)
kent als voormalig lokaal correspondent voor Gazet van
Antwerpen de politieke situatie
in Schilde en ‘s-Gravenwezel als
zijn broekzak. Onlangs besliste
hij om zélf in de gemeentepolitiek te stappen. Onze lijsttrekker Klaas Rubens sprak met
hem.
Sebastiaan, waarom heb je voor de
politiek gekozen?
Sebastiaan: Ik ben opgegroeid in
Schilde en altijd enorm geïnteresseerd geweest in wat er in de gemeente
gebeurde. Daarom ook dat ik jaren
geleden plaatselijk correspondent voor
GvA ben geworden.Toen ik onlangs
de vraag kreeg om op de CD&V-lijst te
staan, vond ik dit een mooie kans om
ook actief mijn steentje bij te dragen
aan het beleid.
En waarom precies CD&V?
Sebastiaan: De vraag is gekomen uit
meerdere partijen, maar ik koos vooral
omdat de lokale CD&V een duurzaam
en toekomstgericht beleid wil voeren
met oog voor àlle inwoners. Bij andere
partijen zag ik vaak veel schone schijn
en individuele belangen. CD&V is een
partij met genoeg bestuurservaring om
te weten waarover ze spreekt.

Wat drijft je? Waar liggen je specifieke interesses?
Sebastiaan: In de jaren negentig was
ik een zeer actief lid van de gemeentelijke jeugdraad. Ik stond mee aan
de wieg van initiatieven zoals Schil
On Stage, de mega-jeugdfuiven in de
Goorstraat, jeugdontmoetingscentrum
Schilde (joS) en de uitleendienst voor
audiovisueel materiaal. Jeugd blijft
daarom een stukje nostalgie, maar ook
in milieu ben ik enorm geïnteresseerd.

en ‘s-Gravenwezel moeten blijven wat
het is: de meest groene en bosrijke
gemeente in de Antwerpse rand. De
grootste uitdaging wordt ongetwijfeld
om bosgebied De Zetten aan de Houtlaan te vrijwaren. Ook Hof Ter Linden
is ondanks alle inspanningen, oa. van
het Boscomité nog altijd niet definitief beschermd. Daarnaast moeten er
ook in de dorpskernen groene zones
bewaard blijven, maar daar zijn al heel
belangrijke troeven vergooid.

Milieu? Geen eenvoudige materie,
toch? Leg me dat eens uit?
Sebastiaan: Ik ben de zoon van twee
biologen: bossen, dieren en planten
waren nooit veraf. Ik vermoed dat
die passie voor het leefmilieu bij mijn
familie in de genen zit. Zo is ook  mijn
oom al jaren lid van de milieuraad
en ondermeer bezieler van de paddenoverzet aan de Pont. Tijdens mijn
werk voor GvA merkte ik ook hoe
nauw het groen onze inwoners aan het
hart ligt. Jammer genoeg is natuur voor
de doorsnee politieker als een bloempot die men bij Van Gastel koopt.

Je doelt natuurlijk op de appartementen naast het gemeentehuis,
waar we zo tegen hebben gestreden?
Sebastiaan: Uiteraard. Als gemaakte
afspraken met de voormalige CD&Vburgemeester zouden zijn nagekomen,
was dit domein een prachtig openbaar
park in de dorpskom geworden. Nu
staan er peperdure luxeappartementen.
Ik wil vermijden dat andere stukken
groen hetzelfde lot beschoren is. Wat
mij betreft moet er ook dringend werk
worden gemaakt om de ruimtelijke
uitvoeringsplannen te finaliseren om
voortaan de grootschalige villa-appartementen uit de dorpskernen te weren.
Enkel zo krijgen we terug ruimte voor
onze jonge gezinnen, die recht hebben
op betaalbaar wonen.

Wat wil je precies bereiken in onze
gemeente?
Sebastiaan: De laatste jaren heb ik té
veel groen in onze gemeente zien sneuvelen en deze tendens moet dringend  
een halt worden toegeroepen. Schilde

Samen moét dat lukken, Sebastiaan,
Schol!
7

Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!
Uw lokale contactpersoon
Lieve Struyf
(struyf.lieve@gmail.com)
www.schilde.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be - Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012.
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