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In deze editie blikken we terug op
de zomer en komen we van onze
voorzitter te weten hoe Schilde deze
legislatuur zal schitteren. Verder
spraken we met een bewoner aan de
Brasschaatsebaan (foto) over het
nieuwe fietspad en de bijhorende
onteigeningen. Er is ook goed nieuws
voor onze senioren en tenslotte krijgt
u tips om met het nieuwe systeem
van afvalophaling te besparen in de
afvalfactuur.

ONTEIGENINGEN
FIETSPAD
BRASSCHAATSEBAAN VOLOP
BEZIG

UW AFVAL IN BALANS

Momenteel zijn de onteigeningen
voor een veilig fietspad tussen
de dorpskernen van Schilde en
’s-Gravenwezel volop bezig. Tegen
2017 zou het fietspad effectief in
gebruik moeten zijn.

DIFTAR is de afkorting van
geDIFferentieerd TARief.
DIFTAR maakt het mogelijk om de kosten voor de afvalverwerking rechtvaardig
te verdelen. Wie minder afval meegeeft, zal
minder betalen. Dit vormt een goede prikkel om de hoeveelheid afval daadwerkelijk
te beperken. Het doel van DIFTAR is immers de hoeveelheid afval verminderen, en
nog beter te sorteren zodat de hoeveelheid
restafval beperkt blijft.

Wanneer komt er eindelijk een veilig fietspad tussen Schilde en ’s-Gravenwezel ?
Deze vraag houdt waarschijnlijk menig
inwoner bezig. Nochtans heeft het bestuur
in dit dossier niet stil gezeten. Vandaag
worden de gronden die noodzakelijk zijn
voor de realisatie van dit nieuwe fietspad
onteigend.
De redactie sprak met Eduard Peeters,
wiens eigendom -net als heel wat andere
inwoners van de Brasschaatsebaan/Giles de
Pélichylei- een stukje kleiner zal worden.
“Ik moet 18 vierkante meter afstaan”, vertelt Eduard. “De houten paaltjes duiden
aan waar de perceelsgrens zal komen na de
onteigening.” Eduard is best tevreden met
de wijze waarop het onteigeningsproces
verlopen is. “We worden correct vergoed,
zowel voor de grond als voor de zaken die
erop staan”, stelt hij. “Daarnaast is het een
mooie verandering en een positieve herwaardering voor de straat.”
Ook de buurtbewoners zijn volgens Eduard opgezet met het nieuwe fietspad. “Het
enige negatieve punt dat ik gehoord heb
is dat men een tekort aan parkeerplaatsen
vreest.”
Hoe gaat het nu verder ?
Als alles volgens planning verloopt zullen
tegen het einde van het jaar de onteigeningen rond zijn. Daarna dienen de nutsleidingen te worden voorzien en zal het
fietspad worden
aangelegd. Het zal
dus waarschijnlijk
2017 zijn vooraleer de eerste fietsers tussen Schilde
en ’s-Gravenwezel
2zullen bollen.
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Al ruim 20 jaar halen we het afval gescheiden op in onze gemeente
en dat loopt goed. Om ook in de toekomst deze dienstverlening vlot te
laten verlopen en dit aan een correct tarief, stapt de gemeente over
naar een intergemeentelijke inzameling. Dit zal werken volgens een
bijdrage per kilogram, met name het DIFTAR-systeem.

Een gezin dat afval voorkomt en goed sorteert, zal een lagere afvalfactuur ontvangen. Met DIFTAR wordt iedereen nog
meer verantwoordelijk voor zijn afval en
kan iedereen zijn eigen afvalfactuur in de
hand houden. Het doel van DIFTAR is
afval beperken en kosten eerlijk verdelen.
Ook de gemeentelijke afvalfactuur zal drastisch verminderen. Door samen te werken
met meerdere gemeenten kan er ongeveer
500 000 euro worden bespaard. Dit geld
kan in de toekomst aangewend worden
voor een betere dienstverlening en infrastructuur in het belang van alle inwoners.
Samen gaan we voor minder afval!

Deze oude vuilbak
zal uit het straatbeeld verdwijnen.

Hier vindt U alvast enkele
sorteertips!
• Koop uw producten in de supermarkt
met zo weinig mogelijk verpakking. Dit
is duurder in aankoop en genereert afval.
• Indien verpakking echt noodzakelijk is
verkies een verpakking die goed gerecycleerd kan worden zoals bv glas, papier/
karton of PMD.
• Sorteer zo veel mogelijk uw groenafval.
Dit weegt namelijk door in de grijze
container. Indien mogelijk composteren
in de tuin of via de groene container. Dit
is namelijk een heel stuk goedkoper.

STRAKS SCHITTERT
SCHILDE ECHT…

SCHILDE
GAAT VOOR
DUURZAAM

Bij het begin van de lente lanceerde het gemeentebestuur de
website www.schildeschittert.be
Wie klikt, komt bij een fietsertje terecht dat vrolijk door onze gemeente fietst. Op verschillende locaties kan je doorklikken naar een huidige of toekomstige realisatie waar we
met het gemeentebestuur hard aan werken: het gemeenschapscentrum, de dorpskernen,
een sporthal, milieupark, etc.
Achter elk beeld bevindt zich een uitgebreide lijst waarin alle acties zijn opgenomen waarvoor het bestuur zich deze legislatuur heeft geëngageerd. Op zeer heldere wijze krijg je
informatie over de status van elk project: timing, aanpak, kostprijs, … én een aantal
gekleurde sterren.
En om die sterren is het CD&V voornamelijk te doen! Elke ster staat voor een waarde
of criterium waarop we focussen en het verschil willen maken. We gaan voor een solidaire (paarse ster), duurzame (groene ster), gezonde (blauwe ster), toegankelijke (gele ster)
en dynamische (rode ster) gemeente.
CD&V engageert zich om erover te waken dat alles wat we doen deze waardentoets
doorstaat.
Voor ons is het label ‘Schilde Schittert’ veel meer dan een mooie slogan of verpakking. Als
het van CD&V afhangt zal onze gemeente in 2018 een pak duurzamer, gezonder, toegankelijker, dynamischer en meer solidair zijn. Aan deze inhoudelijke kwaliteiten werken
onze schepenen en raadsleden dag na dag, voor én achter de schermen!  
Walter Cautereels,
voorzitter CD&V Schilde – ’s-Gravenwezel

Begin mei leverde Eandis op het gemeentehuis twee elekrische voertuigen af, een auto
en een motor. Het schepencollege besliste
eerder om te laten onderzoeken hoe het gemeentebestuur zijn steentje kan bijdragen
aan een milieuvriendelijkere mobiliteit.
De gemeente krijgt beide voertuigen drie
maanden gratis in bruikleen van Eandis
om ze op hun nut en prestaties te testen.
Indien we de testfase als geslaagd kunnen
beschouwen, gaat CD&V, met milieuschepen Anke Fierens op kop, resoluut voor
het milieuvriendelijke alternatief.
Begin 2015 engageerde de gemeente zich
immers via ‘het burgemeestersconvenant’
om de doelstellingen van ‘klimaatneutrale
gemeente’ te behalen tegen 2020. Een gemeentelijk elektrisch wagenpark is alvast
een mooie stap in de goede richting.
Anke Fierens
Schepen
van Milieu
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GOED NIEUWS VOOR DE SCHILDENSE SENIOREN!
Op initiatief van de CD&V-fractie in de OCMW-raad werd beslist om het huidige seniorenlokaal aan de
serviceflats ‘Molenerf’ uit te bouwen tot een volwaardig ontmoetingscentrum voor alle Schildense senioren.
Met de uitbreiding van het seniorenlokaal
in de Molenstraat willen wij een aangename ontmoetingsplaats creëren. Het wordt
een trefpunt waar alle Schildense senioren
op ongedwongen wijze met elkaar in contact kunnen komen. Nieuwe interesses en
misschien zelfs verborgen talenten kunnen
hier tot ontplooiing komen.
Bij het ontwerp werd veel belang gehecht
aan het creëren van een grote multifunctionele ruimte. Een ruim aanbod aan activiteiten zal hier in de toekomst plaatsvinden:
voordrachten, cursussen, animatie, tentoonstellingen, info-sessies, seniorengym,
muziek, dans, ...
In de cafetaria met een zonnig buitenterras
zullen onze gepensioneerden terecht kunnen voor een gezellige babbel.
Het vernieuwde en uitgebreide seniorenlokaal zal in een latere fase ook ruimte bieden
aan externe seniorenverenigingen om het
totaalaanbod van activiteiten te versterken.
Op deze manier hopen we ook nieuwe
ontmoetingen en vriendschappen tot stand
te brengen.

SUCCESVOLLE VAKANTIEWERKING

De vakantiewerking was deze zomer opnieuw een groot succes
Tijdens de zomermaanden konden de kinderen dagelijks terecht op het speelplein.
Daarnaast waren er verschillende jeugdactiviteiten : 4 voorstellingen, 14 workshops, 8
daguitstappen en natuurlijk de slotdag Jabbedabbedoe op vrijdag 28 augustus. Ook de
sportdienst zette zijn beste beentje voor en organiseerde verscheidene sportkampen die
erg gegeerd waren.
Bijna duizend kinderen namen deel aan één of meerdere van deze activiteiten. Op de
speelpleinen waren er dagelijks gemiddeld 35 kinderen.
De Jeugd & Sportdienst leidde dit alles in goede banen, maar werd daarbij geholpen door
37 animatoren en 14 hoofdanimatoren; allemaal jongeren uit de buurt.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&Vwerking in
onze gemeente? Of heeft u een suggestie
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de
conversatie aan!
Uw lokale contactpersoon:
Walter Cautereels
(Walter_cautereels@hotmail.com)
www.schilde.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/schilde.cdenv
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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
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De OCMW-raadsleden v.l.n.r.
Walter Cautereels, Marleen Struyf en Hans
Hanssen klinken op de geplande uitbreiding.

