
site één of andere ontmoetingsfunctie 
zouden kunnen realiseren die de sociale 
cohesie bevordert en generaties dichter bij 
elkaar zou kunnen brengen. Sport-annex 
senioren? Bib- annex zwembad? Museum-
annex tekenacademie? Droomt u even mee? 
Maar... onze vrijwillige brandweermannen 
hebben ook recht op een degelijke, 
comfortabele en centrale stek. Zij wachten al 
veel te lang op een oplossing? Wij willen hen 
daar in steunen. CD&V is er voorstander van 
om onze inwoners inspraak te geven bij de 
invulling van deze centrale parel. Wij willen 
geen voorafnames, vooraleer de aankoop 
gerealiseerd is. Wij verkopen geen vel voor de 
beer geschoten is! Dorpelingen.. watch out 

Wie herinnert zich nog hoe twintig jaar geleden heel Schilde in rep en roer stond omdat Sint 
Wijbrecht plannen maakte om het oude schoolgebouw langsheen de Schoolstraat af te breken. 
Facebook-oproer of 'Red-de-school'-websites bestonden nog niet, maar er werd van deur tot 
deur gegaan met petities om de afbraak tegen te gaan en nieuwe ontwikkelingen te 
verhinderen. Intussentijd schreed het verval verder en nu staat de hele Sint Wijbrechtsite te 
koop. De school realiseerde zijn broodnodige uitbreiding op de vroegere Mariadalsite aan de 
Kerkelei. Een buitenkans! Zo'n centrale plek in het hart van ons dorp biedt enorme 
opportuniteiten om ons dorp aantrekkelijk, 
levendig en mooier te maken. CD&V is dus grote 
voorstander van de aankoop van de 
Wijbrechtsite, die bij uitstek geschikt is om er 
gemeenschapsvoorzieningen in onder te 
brengen; wat ook strookt met de bestemming 
in het GRS. Uit literatuur betreffende 
stedenbouw en kernversterkend beleid, leren 
we dat de schaarse centrale plekken in dorpen 
en steden  bij uitstek benut dienen te worden 
voor een functie die  publiek uit de buurt kan 
aantrekken dat zich per fiets of te voet 
verplaatst. Zodoende dat deze functies geen 
nieuwe mobiliteitsstromen met zich mee 
zouden brengen. CD&V houdt  het immers graag 
rustig qua mobiliteit. Toegegeven, we 
schrokken ons een hoedje toen burgemeester 
Bauwens in de krant liet optekenen dat hij het 
zonehoofdkwartier van de brandweer  op deze 
site wel zag zitten?? Niet onmiddellijk wat CD&V 
in gedachten had!? Volgens ons, zou ons dorp er 
zoveel gezelliger uitzien als we op deze centrale 

WIJ-BRECHT

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 nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Hans Hanssen
(h_hanssen_h@hotmail.com)
www.schilde.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/CD&V Schilde - 
's-Gravenwezel

in SCHILDE - 'S-GRAVENWEZEL
schilde.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Schilde - 's-Gravenwezel Januari 2018

Hans Hanssen is lijsttrekker voor CD&V-
Schilde - 's-Gravenwezel voor de 
gemeenteraads-verkiezingen van 
zondag 14 oktober 2018!
 
CD&V wenst onze inwoners tevens een 
dikke proficiat met de behaalde 
resultaten! Wie dacht dat de 'groene 
gedachte' in Schilde en 's-Gravenwezel 
op een laag pitje stond, vergist zich 
schromelijk. "Wij zijn vooral blij dat we 
we voet bij stuk hebben gehouden. 
Milieu én portemonnee varen er wel bij!

Meer info op pagina 3!
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Hans Hanssen & Lieve Struyf  



het OCMW kantelt in de gemeente om de 
dienstverlening te versterken! Op 1 januari 
2019 is het zover: OCMW en gemeente 
vormen één bestuurlijk geheel. Tot zover de 
theorie, want in de praktijk blijven OCMW en 
gemeente hun bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden behouden. We 
streven naar zoveel mogelijk samenwerking 
om de efficiëntie te garanderen én,   als het 
van CD&V afhangt, een breed gedragen en 
socialer beleid te kunnen voeren. In de 
toekomst kunnen we ook gaan dromen van 
één loket waar onze inwoners voor elke 
dienstverlening terechtkunnen. Maar ... 
koken kost geld! Deze hervormingsoperatie 
mag geen geldverslindend project worden 
waar de inwoners van Schilde - jong en oud - 

geen boodschap aan hebben. 
CD&V zal er ook strikt op toezien dat het 
huidige aanbod van de dienstverlening zoals 
de thuisdiensten, de seniorenvoorzieningen 
en de kinderopvang gegarandeerd blijft. 
Hiervoor mag u op ons rekenen!

Exact twee jaar geleden schakelden we over 
op het Diftar-systeem.  Vroeger betaalden de 
inwoners per leeggemaakte afvalcontainer, 
vandaag wordt er nauwkeurig afgerekend 
per aangeboden gewicht. Uit de cijfers van 
omliggende gemeenten wisten we al dat het 
Diftarsysteem op een besparing zou 
neerkomen. Er werd immers vanuit gegaan 
dat de mensen meer inspanningen zouden 
doen. 
De oppositie schreewde echter moord en 
brand! Dit zou neerkomen op een verdoken 
belasting, alles ging duurder worden, ...Veel 
hebben we ons daar niet van aangetrokken. 
Na vijf jaar zijn we intussen al wat gewoon. 

Nu, twee jaar later, kunnen we aantonen aan 
de hand van cijfers dat de afvalfactuur voor 
de mensen die inspanningen leveren, er 
effectief heel wat gunstiger uitziet. 
Gemiddeld genomen wordt er 20% minder 
restafval opgehaald. De échte 
sorteerkrakken halen zelfs een prijsreductie 
tot 50%. En wie om medische redenen of 
kinderluiers moelijker kon besparen, kan 
rekenen op een tussenkomst. 
Maar ... de echte winst voor ons allemaal 
samen, zit hem natuurlijk in de milieuwinst: 
meer sorteren, maakt een schonere en 
leefbare wereld. En daar is het ons in de eerste 
plaats om te doen!

Ze rijzen tegenwoordig als 
paddenstoelen uit de grond: de grijze, 
groene, of anderskleurige 
kledingcontainers. Hét alternatief voor 
de vroegere kledingophalers aan huis. 
Maar... heb je er al eens bij stil gestaan 
dat er een hemelsbreed verschil is 
tussen de organisaties aan wie jij 
gratis je gedragen spullen schenkt?

Organisaties als WereldMissieHulp (rode 
containers) of Oxfam zorgen ervoor dat uw 
schenking naar het goede doel gaat. WMH 
zoekt zorgvuldig uit welke kledingstukken 
nog draagbaar zijn om weg te schenken aan 
kansarmen. Het overgrote restdeel wordt 
verkocht en met de opbrengst worden 
kleinschalige projecten ondersteund die 
inspelen op de noden van kansarmen. Net 
zoals Oxfam, ondersteunt WMH non-profit 
organisaties die gericht zijn op 
duurzaamheid, sociale tewerkstelling en 
ethische doelstellingen. Controle gebeurt 
door Forum Ethibel en het label Solid'R 
garandeert dat uw schenking het goede doel 
dient.

Maar... er zijn kapers op de kust! De opgang 
van de recyclage-industrie heeft de prijs van 
oud textiel danig de hoogte in gejaagd. Goed 
zo, denkt u nu? Daar profiteren de goede 
doelen van? Nee dus! De commerciële 

kledingophalers hebben geld geroken en 
schieten intussen als paddenstoelen uit de 
grond. Zij gaan soms zeer driest te werk. 
Supermarkten worden betaald om 
containers op hun parking te zetten, of ... 
zonder (verplichte) aanvraag worden de 
containers neergepoot op het openbaar 
domein. Sommigen deinzen er zelfs niet voor 
terug om hun organisaties namen te geven 
die u 'onbewust' laten geloven dat de 
opbrengst naar een goed doel gaat, zoals bijv. 
Curitas ea. 

De GROS (Gemeentelijke Raad voor 
OntwikkelingsSamenwerking) heeft zich tot 
doel gesteld om de strijd aan te gaan met de 
commerciële initiatieven die gebruik maken 
van ùw kledij om zichzelf te verrijken ten koste 
van de goede doelen.

Helpt u mee? 
Deponeer voortaan uw oude kleren en textiel 
of schoenen in de rode WMH-containers of de 
groene Oxfamcontainers. U helpt er 
kansarmen mee vooruit!

Meer info: www.wereldmissiehulp.be

Lieve Struyf, 
schepen voor ontwikkelingssamenwerking.

TEXTIELOPHALERS OF 
VODDENVENTEN...

GROS Schilde 
gaat voor 
eerlijke 
recyclage 
van oude 
kleding-
stukken
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 Suggesties of vragen? Wij horen ze graag!

 Mail ze gerust naar h_hanssen_h@hotmail.com

DE VERVUILER BETAALT ... 

én de sorteerder bespaart!

Kantelt het OCMW om? Neen, hoor :

HANS HANSSEN WORDT 
LIJSTTREKKER CD&V SCHILDE - 's-
GRAVENWEZEL!

Als fractieleider in de gemeenteraad, 
OCMW-raadslid en lid van 
verschillende Schildense 
verenigingen weet Hans wat leeft in 
Schilde. 
Wij stellen Hans nog graag even aan 
u voor :
Hans is kinesist met een praktijk in 
Schilde en actief in verschillende 
Schildense verenigingen.
Hans is 46 jaar, gehuwd met Sofie en 
papa van Maurane, Simon, Manon en 
Viktor.
Samen met onze ganse ploeg gaat 
Hans voluit voor onze lokale CD&V-
topics: het groene karakter van onze 
gemeente, jonge gezinnen, sociale 
voorzieningen en spel- en 
sportmogelijkheden voor klein en 
groot, met bijzondere aandacht voor 
het sociaal weefsel via onze 
verenigingen.
"Verkeersveiligheid is een belangrijk 
speerpunt", zegt Hans. Daarom wil hij 
het fietspad tussen Schilde en 's-
Gravenwezel graag afgewerkt zien.
Ook het gemeenschapsgevoel is heel 
belangrijk en verdient alle aandacht! 
Daarom wil Hans de verenigingen 
meer ondersteunen en sociale 
contacten aanmoedigen door de 
ontmoetingsplaatsen uit te breiden. 
"Hierin moet ook een sporthal een 
plaats krijgen!"
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Marleen Struyf & Walter Cautereels, ocmw-

raadsleden




