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INTRO
Beste lezer

Ons programma is tot stand gekomen door de inzet van velen. Mensen met een actief
engagement in de partij en de gemeentepolitiek, maar evengoed vrijwilligers actief in het
verenigingsleven die hun visie en kennis graag met ons deelden.
Mijn oprechte dank gaat dan ook uit naar iedereen die dit programma mee
ontworpen heeft en deze campagne mee mogelijk heeft gemaakt.
CD&V schuift deze verkiezing “ademruimte” naar voor als centraal begrip. We willen u
als kiezer prikkelen om na te denken over de fysieke én sociale ruimte rondom u. Zee of
Nee, de keuze is aan U!
Veel meer dan vroeger zijn we bezig met de fysieke ruimte rondom ons en de
veranderingen die we gezien hebben. Groene zones komen onder druk te staan, de
woonkernen worden volgebouwd met appartementen. Belangrijke keuzes dringen zich nu
op.
Ook de sociale ruimte verdient al onze aandacht. Een hechte gemeenschap met
voorzieningen voor jong en oud ontstaat door te luisteren naar elkaar en elkaars noden
te begrijpen. Welke voorzieningen treffen we om de groeiende groep senioren op te
vangen? Hoe zorgen we ervoor dat jonge gezinnen opnieuw in Schilde – ’s-Gravenwezel
kunnen komen wonen? De besluitvorming moet sneller om accurater in te spelen op de
behoefte van u als inwoner.
CD&V Schilde – ’s-Gravenwezel bewees in het verleden dat we garant staan voor
kwaliteit. Met 25 kandidaten die verantwoordelijkheid dragen in het gemeentebestuur en
verschillende verenigingen, maak ik me sterk dat we een krachtdadige ploeg hebben.
Een volledig overzicht van onze kandidaten met telkens een individuele fiche, kan U
raadplegen op onze website http://schilde.cdenv.be/mensen
In naam van de hele groep, hoop ik dan ook dat we op uw stem kunnen rekenen.

Klaas Rubens
Lijsttrekker
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SPEERPUNTEN
{ZEE VAN GROENE RUIMTE}
CD&V koestert onze groene omgeving. Wij willen blijvend zorg dragen voor de
bescherming van onze natuurgebieden, bossen, beekvalleien, parken en landschappelijk
waardevolle gebieden. Waardevolle natuur opofferen voor doeleinden die niet van
openbaar nut zijn, kan niet.

{ZEE VAN KLANTVRIENDELIJKHEID}
Naast de fysieke dienstverlening willen het online loket van de gemeente verder
uitbouwen. We willen de openingsuren van de gemeentelijke diensten beter afstemmen
op de noden van onze inwoners.

{ZEE VAN CULTURELE ONTPLOOIING}
De sites van de voormalige jongensschool Sint-Wijbrecht en het nieuwe
gemeenschapscentrum in de Schoolstraat willen we samen uitgebouwen tot een
bruisende cluster. Deze locatie wordt zo het kloppende hart van het socio-culturele leven
in Schilde.

{ZEE VAN HANDELSRUIMTE}
CD&V kiest voluit voor een kernversterkend beleid op vlak van lokale economie. Winkels
moeten geconcentreerd worden in de dorpskernen en wij verkiezen kleinschalige handel
door zelfstandige ondernemers.
Het RUP Turnhoutsebaan Oost (Schilmart) moet zorgen voor ruimte om te ondernemen
in een kwaliteitsvolle omgeving, verbetering van de leefkwaliteit voor de omwonenden,
minder sluipverkeer en veilige verkeersinfrastructuur.

{ZEE VAN SENIORENZORG}
CD&V wil dat er werk gemaakt wordt van een heus seniorenbeleid. Een voltijds
seniorenconsulent moet een participatief beleid uitstippelen en in samenspraak met de
seniorenverenigingen uitvoering geven aan het seniorenbeleid. Het Lokaal
Dienstencentrum moet de motor zijn voor het seniorenbeleid.

{ZEE VAN VERKEERSVEILIGHEID}
De aanleg van veilige fietspaden blijft een prioriteit. Zwakke weggebruikers hebben altijd
voorrang op het gemotoriseerd verkeer. Naast sensibilisering rond snelheidsbeperkingen
pleit CD&V voor onbemande, verplaatsbare controles over gans het grondgebied van de
politiezone. De doortochten in Schilde en ’s-Gravenwezel worden volledig vernieuwd.

{ZEE VAN BETAALBARE WONINGEN VOOR JONG EN OUD}
Jonge gezinnen moeten een bescheiden woning met tuin vinden in de dorpskern. Om hen
aan te trekken voorzien we een eenmalige premie van 10 000€. Prioriteit wordt gegeven
aan het RUP dorpskernen. Het blijft één van de belangrijkste betrachtingen voor CD&V is
om senioren zo lang als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te laten blijven
wonen. Comfort en betaalbaar staan voorop.

4

COMMUNICATIE, INSPRAAK ÉN KLANTVRIENDELIJKHEID
Gestructureerd & innovatief communicatiebeleid
Een uitgewerkt en regelmatig geactualiseerd communicatiebeleidsplan met o.m. oog voor
specifieke doelgroepen (jongeren, senioren, ouders, sporters, …) vormt de basis voor
een effectief communicatiebeleid. Dit vereist ook een actieve betrokkenheid van alle
gemeentelijke diensten, verenigingen en inwoners.
Daarnaast willen wij nieuwe communicatiekanalen integreren indien deze een bijdrage
kunnen leveren tot een betere communicatie met onze inwoners.
Alle communicatie uitingen moeten politiek en commercieel neutraal zijn met
uitzondering van 2970 Wegwijs.
We zullen ook bewaken dat alle inwoners bereikt worden, ook diegene die geen of
beperkt toegang hebben tot digitale media.

Actieve dienstverlening en communicatie
Onze gemeente biedt heel wat diensten en voordelen aan onze inwoners. Vaak is dit
aanbod echter passief, de rechthebbende moet zelf ontdekken waarvoor hij in
aanmerking en komt en vervolgens aanvragen. De gemeente kan (zoals nu reeds
gebeurt m.b.t. de gezinsristorno) op basis van de door haar gekende persoonsgegevens
en/of gezinsprofiel spontaan informeren en vragen of de inwoner gebruik wil maken van
deze dienst.
Ook willen we actiever informeren over college- en gemeenteraadsbesluiten. Dit gebeurt
nu wel voor individuele dossiers (bouwvergunning, kapvergunning, …) maar nog te
weinig als een groep (een buurt, verenigingen, …) betrokken is. Een goed voorbeeld uit
de huidige praktijk is het communicatietraject ‘minder hinder’ bij mobiliteitsprojecten.
Deze gestructureerde aanpak moet uitgebreid worden naar andere beleidsinitiatieven
met een impact op een brede groep inwoners.
Inwoners die zich met een specifieke vraag of klacht tot het bestuur wenden zullen online
de verdere behandeling hiervan kunnen volgen en weten dus steeds wanneer zij een
actie of antwoord mogen verwachten.
De gemeente neemt zo zelf meer het initiatief, de inwoner moet minder zijn weg zoeken
in de gemeentelijke organisatie en dit werkt uiteraard drempelverlagend.

Verdere verbetering van de dienstverlening & ruimere openingsuren
CD&V wil zo snel mogelijk de fysieke dienstverlening in het gemeentehuis organiseren
volgende het principe van front office/back office. Dit houdt onder meer in dat de
inwoners zich voor de meeste courante vragen kunnen richten tot het centraal onthaal.
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Indien de vraag hier niet kan beantwoordt wordt, verwijst het onthaal op een gerichte
manier door naar de ‘specialistische’ dienst. Indien geen onmiddellijke doorverwijzing
mogelijk is, wordt er een afspraak gemaakt.
De openingsuren van de gemeentelijke diensten willen we ook beter afstemmen op de
noden van onze inwoners. Dit gebeurt op basis van de bewonersenquête.

Oprichting ‘Digitale regio’
We willen deze doelstellingen realiseren door o.m. het intensief inzetten op
samenwerking en ICT: we willen een samenwerking tot stand brengen tussen onze
gemeente en meerdere andere gemeenten (buurgemeenten, gemeenten met gelijkaardig
profiel, schaalgrootte, …) waarbij we gezamenlijk een digitale ruimte laten ontwikkelen
die elke gemeente afzonderlijk kan gebruiken. Vele gemeenten hebben immers
gelijkaardige noden op het vlak van e-government, website, reserveringsmodules (zalen,
materiaal, activiteiten, …), enz. Door de krachten te bundelen zullen we binnen het
huidige budget een grote sprong voorwaarts kunnen maken op het vlak van digitale
performantie.
Dit moet o.m. leiden tot:
 een nieuwe website: intuïtiever, interactiever en gebruiksvriendelijker (volgens
het Web 2.0-principe)
 e-loket: onderdeel van de website waarin elektronische transacties worden
mogelijk gemaakt
 de ontwikkeling van nuttige applicaties (Apps) met het oog op de huidige mobiele,
digitale revolutie
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CULTUUR
Wij kiezen voluit voor een breed gedragen cultuurbeleid in onze gemeente, dat niemand
uitsluit en door alle lagen van de bevolking kan omarmd worden.
CD&V wil er voor zorgen dat alle verenigingen en cultuurparticipanten, aanbieders en
gebruikers, zich goed voelen en zich gestimuleerd en gewaardeerd weten. Het
gemeentebestuur vervult hierbij een sturende en ondersteunende rol onder meer via
cultuur-, vrije tijd-, en communicatiedienst. Maar wij beseffen ook dat de lokale
vrijwilligers, in de vele verenigingen die de gemeente rijk is, een niet te onderschatten
bijdrage leveren.

Cultuurraad
We beschouwen de cultuurraad als onze bevoorrechte partner als het gaat om het
cultuurbeleid en zullen hun betrekken bij alle aspecten van het cultuurbeleid. Ideeën die
aangebracht worden vanuit de raad zullen op hun haalbaarheid getoetst worden en
indien zij een toegevoegde waarde bieden, zal de gemeente deze ondersteunen.

De cultuurverenigingen
Moeten gerespecteerd worden in hun eigenheid. CD&V wil hen ondersteunen bij hun
huisvesting en werking. Niet alleen via subsidies maar ook door een actief lokalenbeleid
en materiaalvoorzieningen.

Cultuurbeleidsplan
Bij de aanvang van de nieuwe legislatuur moet er, na een grondige evaluatie van het
vorige beleidsplan, een nieuw cultuurbeleidsplan opgemaakt worden door gemeente,
cultuurraad, vertegenwoordigers van de verenigingen en geïnteresseerde inwoners. In
samenspraak met de Cultuurraad en vrijwilligers zal het cultuurbeleidsplan steeds actueel
gehouden worden. Het overleg zowel intern in de cultuurraad, als extern naar de andere
gemeentelijke adviesraden en naar de gemeenteraad moet nog sterker onderbouwd
gebeuren. Samenwerking tussen gemeente en verenigingen en tussen verenigingen
onderling moet een tweede natuur worden.

De cultuurdienst en evenementenloket
De zichtbaarheid van de cultuur- en vrije tijdsdienst moet verhogen zodat deze diensten
toegankelijker wordt voor iedereen, ook voor de niet-georganiseerde cultuurgebruiker.
Deze diensten moet dan ook onderdak krijgen in de nieuwe socio-culturele cluster (zie
verder).
Het evenementenloket, dat nu in de steigers staat, moet uitgroeien tot een echte
facilitaire dienst voor alle verenigingen en inwoners, waarbij men via 1 contactpunt
(zowel fysiek als online) ruimtes en materialen kan reserveren, waar men ook terecht
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kan voor advies en wegwijs wordt gemaakt in administratieve en wettelijke procedures.
Ook zal men via deze dienst kunnen reserveren voor alle activiteiten georganiseerd door
o.m. cultuur-, jeugd-, senioren- en sportdienst.
De site rond het nieuwe gemeenschapscentrum moet uitgroeien tot een echte socioculturele cluster
De site van de voormalige jongensschool Sint-Wijbrecht en de site van het nieuwe
gemeenschapscentrum in de Schoolstraat moeten samen uitgebouwd worden tot een
bruisende cluster en zo het kloppende hart worden van het socio-culturele leven in
Schilde.
Hier zullen alle opleidingen, zoals de teken-, muziek-, en woordacademie hun stek
vinden. Kunstverenigingen, in welke vorm dan ook, individuele amateurkunstenaars en
allerhande muziekgroepen krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van aangepaste
leslokalen en ateliers voor diverse kunstvormen. Uitvoeringen kunnen plaatsvinden in
aangepaste zalen.
Ook de integratie van een lokaal dienstencentrum voor senioren, moet hier bestudeerd
worden.
De cultuurdienst en het evenementenloket moeten hier ook gehuisvest worden. Samen
met een aangepaste horecafunctie moet deze cluster uitgroeien tot de lokale
ontmoetingsruimte bij uitstek voor alle inwoners van de gemeente en daarbij streven
naar een zo ruim mogelijk aanbod met zo ruim mogelijke openingsuren.

Musea
In de gemeente zijn er twee musea, het Albert Van Dijckmuseum en het heemkundig
museum van de HK. De Drie Rozen. Musea zijn belangrijk in een gemeentelijk
cultuurbeleid en moeten dan ook de nodige aandacht krijgen, zowel op het vlak van
personeelsomkadering als financieel. De werkgroep museum moet nieuwe stimuli krijgen
en zo willen we meer belangstelling losweken voor zowel de vaste collectie als voor de
tijdelijke tentoonstellingen.

Erfgoed
Er moet eindelijk werk gemaakt worden van een echt archiefbeleid met een totaalvisie op
het vlak van inventarisering, conservering en ontsluiting, zowel voor het gemeentelijke
als voor het verenigingsarchief of van andere instanties en individuen.
In het straatbeeld moet er meer en duurzame informatie komen ivm. geklasseerde
monumenten en landschappen, waardevolle maar niet-geklasseerde bouwwerken, trage
wegen, historische personen. De inventarisatie van het waardevolle erfgoed mag in de
toekomst niet alleen steunen op het werk van vrijwilligers.
Het recente erfgoedplan Schildehof, dat zeer positief onthaald wordt door instanties zoals
de dienst Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap voor Natuur en
Bos, … moet de basis worden voor een ambitieuze herwaardering van deze unieke site.
Alle verdere stappen moeten gezet worden m.b.t. de opmaak van een RUP (Ruimtelijk
Uitvoeringsplan) en het indienen van subsidiedossiers. Zo kunnen we de huidige cultuur-
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en natuurwaarde versterken met behoud van de huidige functies op vlak van zachte
recreatie.

Bibliotheek
De bibliotheek moet de ruimte en de middelen krijgen die ze verdient. Na de voltooiing
van het nieuwe gemeenschapscentrum krijgt zij de volledige bovenverdieping van het
gemeentehuis. Er moet meer aandacht komen voor de lezers en voor andere vormen van
cultuurgebruikers. Dit vraagt een grotere participatie met wat er leeft op het vlak van
cultuur in de gemeente en daar ook regelmatig op inspelen met aparte boekenstanden,
themamomenten, en zelfs voordrachten, filmavonden enz. Een bib-bezoek moet een fijne
belevenis worden, de bibliotheek moet meer zijn dan een ‘take-away’, het moet een plek
zijn waar men graag vertoeft.
Toerisme
Het toerisme biedt veel meer mogelijkheden dan er tot nu toe benut worden. Op dit
moment draait deze dienst op de enorme inzet van één vrijwilliger. Maar dit is niet lang
meer houdbaar. Het eendagstoerisme biedt extra mogelijkheden voor zowel het lokale
cultuurgebeuren, de parken, musea en de lokale horeca. Schilde is te mooi om zomaar
door te fietsen of te wandelen. De extra troeven blijven onderbelicht. De
overnachtingsmogelijkheden zijn miniem en zouden ook meer stimulansen kunnen
gebruiken. Ook hier is extra overleg nodig tussen de verschillende werkgroepen, diensten
en raden.

Samenwerking met andere organisaties
De gemeente Schilde heeft een lange traditie in samenwerking met externe organisaties
die een belangrijke bijdrage leveren tot de beleving en culturele waarde van onze
gemeente. We denken hierbij onder meer aan het Festival der Voorkempen, Carrousel,
Wezel Culinair, het feestjaar ‘Hendrik Conscience’, enz, …
De bestaande, succesvolle initiatieven willen wij blijven ondersteunen, nieuwe
interessante voorstellen moeten kansen krijgen.

Scilla & 3 Rozen
Het heemhuis ‘De 3 Rozen’ wordt, conform de afspraak die het huidige gemeentebestuur
gemaakt heeft met het bestuur van de heemkring, gerenoveerd.
Het heemhuis Scilla wordt, na het verkrijgen van de aangevraagde bouwvergunning,
gerenoveerd.

Buurtfeesten
CD&V wil dit blijven promoten en de bestaande logistieke en financiële ondersteuning
behouden.
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LOKALE ECONOMIE
CD&V kiest voluit voor een kernversterkend beleid op vlak van lokale economie. Winkels
moeten geconcentreerd worden in de dorpskernen en wij verkiezen kleinschalige handel
door zelfstandige ondernemers. De ruimtelijke uitvoeringsplannen die worden opgemaakt
moeten hiervoor het gepaste wettelijke kader creëren.
Een uitzondering hierop vormt het gebied ten oosten van de dorpskom (onder meer
Schilmart). Hier moet verder gewerkt worden aan het RUP Turnhoutsebaan Oost. Dit RUP
moet zorgen voor ruimte om te ondernemen in een kwaliteitsvolle omgeving, verbetering
van de leefkwaliteit voor de omwonenden, minder sluipverkeer en veilige
verkeersinfrastructuur.
De Gemeentelijke KMO- en Vrije Beroepenraad en de twee middenstandsverenigingen
beschouwen wij als bevoorrechte partners als het gaat om lokale economie en zullen
worden betrokken bij alle aspecten van dit beleid.

Volledige herinrichting en verfraaiing van Turnhoutsebaan en Kerkstraat
In onze gemeente hebben we twee bloeiende winkelassen, de TurnhoutsebaanSchoolstraat en de Wijnegemsteenweg-Kerkstraat. Er is echter werk aan de winkel.
I.s.m. het Vlaams Gewest is een ontwerpplan opgemaakt en bekrachtigd door de
Provinciale Auditcommissie (PAC). Zo gauw de werken zijn ingeschreven in de
meerjarenbegroting van het Vlaams Gewest, kan dit project gerealiseerd worden.
Hiervoor moet alle mogelijke inspanningen geleverd worden.
De voet- en fietspaden op de winkelas Turnhoutsebaan werden recent gerenoveerd. Maar
ook hier dringt volledige vernieuwing zich op. Het Vlaams Gewest voorziet in zijn
begroting een budget voor de opmaak van een streefbeeldstudie. Het gemeentebestuur
zal deze studie nauwgezet opvolgen in het belang van onze lokale ondernemers.
De lokale ondernemers zullen nauw bij de vormgeving én de uitvoering van deze project
en betrokken worden. Zo kunnen we de groei en bloei van de lokale middenstand sterk
ondersteunen. Winkelen in onze gemeente moet nog meer een plezier worden.
Het parkeerbeleid, in het bijzonder het respecteren van de blauwe zone in de
handelskernen, zal eindelijk grondig worden aangepakt.

Bruisende handelskernen
De beide middenstandsverenigingen zullen op onze steun kunnen rekenen en wij zullen
nieuwe en kwaliteitsvolle initiatieven van deze verenigingen materieel en financieel
ondersteunen.

Afvalbeleid
We onderzoeken de mogelijkheid om de lokale ondernemers toegang te geven tot het
containerpark, mits aanrekening van de effectieve kostprijs. De gemeente zal acties
opzetten om ook ondernemers milieubewuster te maken
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FINANCIËN
Een behoorlijk bestuur vergt een gezond financieel beleid. Dat is duidelijk.
De gemeente Schilde - ‘s-Gravenwezel staat reeds vele jaren in de top vijf van de meest
fiscaal vriendelijke gemeenten van het land. Wat ons betreft moet dat zo blijven.
Met inkomsten ( belastingen, retributies, gemeentefonds, dividenden,...) moet verder
zorgvuldig omgesprongen worden. Alle investeringen (riolen, fietspaden,
infrastructuur,...) dienen doelbewust te worden gepland en mogen niet leiden tot een
huizenhoge schuldenberg. Door de schuldenlast van onze gemeente laag te houden,
blijven we in de mogelijkheid om grotere investeringen te verrichten.
De verdere vergrijzing van onze inwoners zal leiden tot een verhoogde kost voor
zorgvoorzieningen en een vermindering van inkomsten uit de personenbelasting.
Ondanks deze evolutie wenst CD&V de belastingen op gelijke voet te houden in de
komende bestuursperiode. We willen ervoor zorgen dat de gemeente meer inkomsten
krijgt uit de personenbelasting door jonge gezinnen aan te trekken.
Jonge gezinnen die zich vestigen in onze dorpskernen willen we een eenmalige premie
toekennen van 10 000€. We verdienen dit bedrag terug door de personenbelasting en
kunnen tegelijk onze bevolkingspiramide rechter trekken. Schildenaren zijn immers trots
op hun gemeente. Ze zijn zeer gehecht aan de groene omgeving. Wie in de dorpskom
woont, zal geneigd zijn een grotere woning in woonparkgebied aan te kopen op latere
leeftijd indien mogelijk.
De mogelijke kost die de brandweerhervorming met zich meebrengt is een factor die op
dit moment bijzonder moeilijk in te schatten is.
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GEZINNEN
Voor CD&V verdienen gezinnen onze ondersteuning en respect. Ze zijn de bouwstenen
van onze samenleving en zijn dus de beste garantie voor een voorspoedige toekomst en
een evenwichtige samenleving. Wij hebben op een evenwaardige manier respect voor
alle stabiele gezinsvormen. Tevens willen we blijven tegemoetkomen aan de nood om
werk en gezin beter te kunnen combineren. Daarbij moet de aandacht zeker ook worden
gericht naar eenoudergezinnen en andere gezinsvormen waar deze problematiek zich nog
dringender stelt. Wij zijn ons ook bewust dat heel wat mensen, gewild of ongewild, alleen
wonen. Ook voor hun noden hebben wij oor.

Betaalbaar wonen
De leefbaarheid van onze gemeente kan slechts gegarandeerd worden als jonge gezinnen
hier een betaalbare woning vinden. Er moeten actieve impulsen worden gegeven om
jonge gezinnen aan een betaalbare woning te helpen.
Dit kan op verschillende manieren worden aangepakt:














Het toekennen van een premie van €10.000 in geval van renovatie of nieuwbouw
van grondgebonden eengezinswoningen door jonge gezinnen in de dorpskernen.
Het sterk stimuleren van inbreiding met grondgebonden eengezinswoningen
(woningen met tuin) in de dorpskernen (via opmaak Ruimtelijk Structuurplan
(RUP)).
Het tegengaan van de speculatie, waarbij eengezinswoningen in de dorpskernen
worden vervangen door appartementen (idem).
De gemeente wil actief een coördinerende rol spelen op de huisvestingsmarkt via
een woonbeleidsplan (i.s.m. de Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid Regio
Midden (IVLW Midden)).
het recent opgestarte wooninfopunt: hier kunnen (toekomstige) bewoners terecht
voor informatie, advies en ondersteuning over de aanvraag van premies, energie
en duurzaamheid, sociale huur- en koopwoningen, sociaal lenen, aanpasbaar
wonen en over woningkwaliteit.
Zoveel mogelijk kansen te benutten om samen met private en officiële partners
gronden of woningen aan te kopen en/of te ontwikkelen en deze aan te bieden
aan jonge gezinnen (bijv. RUP Moerhoflaan en Moerstraat)
Het reserveren van percelen voor sociale woningbouw, eventueel gekoppeld aan
een erfpachtsysteem, waarbij een jaarlijkse gebruiksvergoeding wordt gevraagd
aan jonge kandidaat kopers/bouwers.
het stimuleren van kangoeroewonen in de ruime betekenis van het woord:
bestaande, grote huizen aanpassen en verdelen in twee of meer wooneenheden,
elk met eigen voordeur, met inachtname van een mix aan bewoners, nl. jong en
oud.
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Betaalbare en toegankelijke kinderopvang in beide deelgemeenten
Kinderopvang vinden wij een basisvoorziening die kwalitatief en kwantitatief uitgebreid
dient te worden door gemeente en OCMW. Buitenschoolse opvang willen wij
ondersteunen; tijdens het schooljaar zien wij de scholen als onze bevoorrechte partners.
Wij willen hen helpen deze dienstverlening kwalitatief te versterken. De jaarlijkse
subsidie van €10.000 die hiervoor in het verleden reeds werd voorzien moet worden
opgetrokken. Tijdens de vakantieperiodes moet de jeugddienst, samen met OCMW, deze
opvang (Kadee) blijven organiseren.

Opvoedingsondersteuning blijven aanbieden
Al te vaak krijgen ouders op één of ander moment in hun lange loopbaan als
verantwoordelijke ouder, het gevoel er alléén voor te staan. Oude en ruimere
familieverbanden zijn verdwenen en tijdsdruk en toenemend materialisme maken de
opvoedingstaak vaak erg zwaar. De opvoedingswinkel- en contactpunten zijn een plek
waar je terecht kan, met kleine of grote vragen over de opvoeding van kinderen en
jongeren. Het opvoedingspunt in het Sociale Huis moet behouden blijven.
CD&V wil ook sensibiliseren rond overmatige schuldenlast, (over)-consumptiegedrag,
duurzaamheid en hoge energiefacturen en gezinnen die hiermee worstelen ondersteunen.
Daarnaast willen wij ook blijvende aandacht voor buitenspeelmogelijkheden
(speelpleinen, speelstraten, speelbossen, …), drugs- en alcoholpreventie,
weekendongevallen en ontspanning en uitgaan in eigen regio, in veilige omstandigheden.
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JEUGD & JONGEREN
In onze gemeente werd reeds meerdere legislaturen geïnvesteerd in een duurzaam
jeugdbeleid en dat heeft geloond. Maar we bereiken nog te weinig de individuele
jongeren (die geen lid zijn van een jeugdvereniging) en spijtig genoeg moeten de meeste
jongeren, eens ze op eigen benen staan, tegen hun zin onze gemeente verlaten.
CD&V wil een positieve betrokkenheid uitstralen naar alle jonge mensen. Wij willen er
voor zorgen dat alle jeugdverenigingen en jongeren zich goed voelen en zich
gestimuleerd en gewaardeerd weten. Het gemeentebestuur vervult hierbij een sturende
en ondersteunende rol onder meer via de jeugddienst. En eens te meer beseffen wij dat
de lokale vrijwilligers, in de vele jeugdverenigingen die de gemeente rijk is, een niet te
onderschatten bijdrage leveren.

Jeugdraad
We beschouwen de jeugdraad als onze bevoorrechte partner als het gaat om het
cultuurbeleid en zullen hun betrekken bij alle aspecten van het jeugdbeleid. We willen
alle jongeren stimuleren om door hun actieve betrokkenheid de jeugdraad in eigen
handen te nemen. Jongeren moeten op een laagdrempelige manier kunnen kritiek uiten
en mogen zelf oplossingen aanbrengen.

De jeugdverenigingen
Moeten gerespecteerd worden in hun eigenheid. CD&V wil hen ondersteunen bij hun
huisvesting en werking. Niet alleen via subsidies maar ook door een actief lokalenbeleid
en materiaalvoorzieningen.

Het Jeugdbeleidsplan (JBP)
CD&V erkent het JBP als een volwaardig en participatief beleidsinstrument dat geen dode
letter mag blijven m.a.w. wij willen het beleid vormgeven en uitvoeren in samenspraak
samen met alle jongeren. Wij engageren ons ertoe de doelstellingen die geformuleerd
worden in het nieuwe Jeugdbeleidsplan te realiseren.

Gemeentelijke jeugddienst en jeugdwerk
Het huidige succes van Grabbelpas, Kadee, speelplein-, kleuterwerking en lummelhoek
moet bestendigd worden. We blijven als gemeente dan ook investeren in onze
jeugddienst en de vakantiewerking.
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Het evenementenloket
Naast de jeugddienst moet dit loket ook uitgroeien tot een echte facilitaire dienst voor
alle jeugdverenigingen en jongeren, waarbij men via 1 contactpunt (zowel fysiek als
online) ruimtes en materialen kan reserveren, waar men ook terecht kan voor advies en
wegwijs wordt gemaakt in administratieve en wettelijke procedures. Ook zal men via
deze dienst kunnen reserveren voor alle activiteiten georganiseerd door de jeugddienst.
Dit moet leiden tot administratieve vereenvoudiging, een snelle afhandeling van alle
aanvragen en betere communicatie en samenwerking met het gemeentebestuur.

Investeren in infrastructuur voor jeugdverenigingen
Wij willen binnen de 3 jaar zorgen voor een nieuw dak boven het hoofd van de
Chirojongens. We zullen er met alle middelen voor zorgen dat de scouts van SchildeBergen op hun vertrouwde plek kunnen blijven en we zullen ook investeren in hun
lokalen. Wij zullen hierover onderhandelen met de eigenaar van hun terrein, de paters
Dominicanen.
We zorgen ook voor een structurele oplossing voor De Liebaert. Ofwel verwerven we dit
gebouw en investeren we in een veilige en geluidsarme infrastructuur die openstaat voor
alle verenigingen én met oog op het welzijn van de buurtbewoners of we zoeken een
alternatieve locatie.
Wij willen het jeugdcentrum uitbreiden om zo onder meer onderdak te bieden aan de
gemeentelijke uitleendienst.

Ruimte om te spelen, te ontmoeten en te fuiven
Op basis van de demografische situatie willen wij de bestaande speelterreinen renoveren.
Binnen de dorpskommen willen wij speelplekken creëren naar het model van het nieuwe
speelterrein in de Molenstraat. Maar ook buiten de dorpskommen willen de open
speelruimten in stand houden en verzorgen. Het systeem van speelstraten tijdens de
zomervakanties wordt verder gepromoot en ondersteund.
Jongeren moeten elkaar kunnen ontmoeten in veilige omstandigheden in een aangepaste
infrastructuur. Daarnaast moet deze infrastructuur zodanig ontworpen zijn, dat een
mogelijke (geluids)overlast naar de buurt tot een minimum herleid wordt.
In samenspraak met jongeren en buurt willen wij zowel in het centrum van ’sGravenwezel en Schilde een skateterrein realiseren.
Naast een skateterrein wil CD&V ook te voorzien in buurtpleintjes waar recreatief gesport
kan worden. Voorbeelden zijn basketbal- of minivoetbalterreinen.
Fuiven is plezant, bevordert het gemeenschapsgevoel en is veel veiliger in eigen
gemeente. Daarom garanderen wij dat jongeren acht keer per jaar kunnen fuiven in
zowel het Gemeenschapscentrum als in De Wip en twaalf keer per jaar in De Liebaert of
de alternatieve locatie. Enkele keren per jaar laten wij een grote tentfuif toe, mits
duidelijke afspraken met gemeente, omwonenden en politie. Deze afspraken moeten
strikt nageleefd worden.
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Preventie op het vlak van drugs- en drankmisbruik
Zonder dat we jongeren willen stigmatiseren willen we toch meer aandacht hebben voor
drank- en drugsmisbruik. We willen onze kop niet in het zand steken en in overleg met
jongeren een actief preventiebeleid gaan voeren.
We willen een meersporenbeleid voeren via scholen, jeugdverenigingen, jeugddienst en
horeca. We beschouwen de dienst Jeugd & Welzijn hier als trekker.
Daarnaast kan het nuttig zijn om ‘over het muurtje te kijken’ en te leren uit de
ervaringen van andere gemeentebesturen op dat vlak (bijv. Time-out project in Beveren)
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MILIEU

Milieubeleidsplan
Een nieuw milieubeleidsplan moet voor CD&V de grondslag voor een duurzaam lokaal
milieubeleid vormen. Dit beleid moet steunen op een zo breed mogelijk maatschappelijk
draagvlak. Daarom moet het beleidsplan tot stand komen in participatie met inwoners,
verenigingen al dan niet actief in milieumateries, land-, tuinbouw- en andere bedrijven.
De gezondheid van onze inwoners staat centraal en vormt het uitgangspunt voor het te
voeren milieubeleid: zuivere lucht, zuiver water, zuivere bodem.
Er kan enkel een geloofwaardig milieubeleid gevoerd worden als ons gemeentebestuur
zijn voorbeeldfunctie ter harte neemt: zuinig omspringen met natuurlijke bronnen,
milieuverantwoorde aankopen, zélf een preventief en selectief afvalbeleid voeren, ...
Via de gemeentelijke webstek moet er permanent worden gesensibiliseerd en
geïnformeerd over natuur- en milieu-initiatieven en educatie.

De Milieuraad
Wij beschouwen de Milieuraad als bevoorrechte partner als het gaat om milieubeleid. Wij
zullen hen consulteren over alle aspecten van het milieubeleid.

Duurzaamheid
Duurzaamheid moet een vast criterium zijn bij alle aspecten van het gemeentelijk beleid
(infrastructuur, aankopen, bestekken, investeringen…).
Vele bestaande gemeentelijke gebouwen zijn op vlak van duurzaamheid en
energiezuinigheid voor sterke verbetering vatbaar. Er moet een grondige screening
komen van alle gebouwen en vervolgens een doorgedreven investeringsbeleid om deze
gebouwen te optimaliseren.

Uitbreiding rioleringsnet
Het verder afwerken van het rioleringsnetwerk blijft een prioriteit en dit in de eerste
plaats in de wijken Steynhoeve en Hof ter Linden.
Naast de klassieke rioleringsprojecten kunnen kleinschalige waterzuiveringssystemen
worden ontwikkeld, bijvoorbeeld voor de weekendzones. Tevens dient er te worden
nagegaan hoe de afvoer van rioolwater in de landelijke zones kan worden aangepakt,
eventueel via persleidingen.
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Openbaar, privaat groen en oog voor biodiversiteit
Het gemeentelijk milieubeleid dient het groene karakter van deze gemeente verder te
versterken, zowel op publiek als privaat domein.
Daarom willen we het openbaar groen blijvend versterken met een plangerichte aanpak
(cfr. ‘groene huisstijl’): inheemse plantensoorten promoten, plantsoenen en pleinen op
duurzame wijze verfraaien en het gebruik van bestrijdingsmiddelen beperken. Daarnaast
moeten in gemeentelijke aanplantingen bloemen en planten voorzien worden die ook
later op het jaar bloeien. Dit ter ondersteuning van de bijenpopulatie.

De natuur is er voor iedereen, een kostbaar bezit dat we moeten koesteren
Wij willen blijvend zorg dragen voor de bescherming van onze natuurgebieden, bossen,
beekvalleien, parken en landschappelijk waardevolle gebieden. CD&V wil niet dat
waardevolle natuur wordt opgeofferd voor doeleinden die niet van openbaar nut zijn.
Wij willen elk jaar een bedrag van €25.000 in de begroting inschrijven dat toelaat
waardevol bos- en natuurgebied aan te kopen.
Erfdienstbaarheden die onrechtmatig door de eigenaars worden genegeerd en/of
afgesloten, moeten onverwijld in ere worden hersteld zodat de toegankelijkheid opnieuw
gewaarborgd is.

Afvalbeleid
De uitbreiding en herinrichting van het milieupark is de eerste prioriteit.
De vervuiler betaalt wordt het motto van CD&V. Tot op heden is het zo dat éénzelfde
tarief gehanteerd wordt ongeacht de hoeveelheid men stort. Het is logica zelf dat mensen
die één vuilzak naar het containerpark brengen, minder moeten betalen dan mensen die
met een volle aanhangwagen arriveren.

Waterbeleid
Grote delen van onze gemeente zijn overstromingsgevoelig. Daarom wil CD&V veel
aandacht voor een doordacht waterbeleid. De bestaande grachten moet nauwgezet
onderhouden worden, waar de grachten door particuliere ingrepen verdwenen zijn
moeten deze hersteld worden, waar mogelijk moet het grachtenstelsel uitgebreid en op
het gemeentelijke grondgebied moeten er zones voor waterbuffering worden voorzien.
Beken en grachten zullen o.m. door een juist oeverbeheer bijdragen tot een grotere
biodiversiteit.

18

Composteren
Inwoners, die over een tuin beschikken, wil CD&V stimuleren tot thuiscomposteren en
het houden van kippen om het aantal groene containers gevoelig terug te drijven. Een
eventuele stimulans kan zijn dat mensen die hun groene container binnen brengen
belonen met een compostvat of twee kippen.

Opruimacties
De buurtbewoners van het Picardiebos en de Wildbeheerseenheid Schijnvallei nemen één
keer per jaar het initiatief voor een opruimactie. Een schitterend voorbeeld, dat wij willen
uitbreiden. We willen deze groene wijkopruimacties promoten en logistiek ondersteunen.
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MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID
Voor CD&V betekent duurzame mobiliteit het verhogen van de verkeersveiligheid, ruimte
voor de zachte weggebruikers, maar ook aandacht voor bereikbaarheid. De zorg en het
herstel van de leefbaarheid van de woonkernen en het verminderen van de
milieuvervuiling zijn daarbij essentiële doelstellingen.
Goede bereikbaarheid is belangrijk voor de economische ontwikkeling en draagt bij tot
het sociaal-cultureel leven.

Een nieuw mobiliteitsplan
Het gemeentelijk mobiliteitsplan vormt de basis van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid
voor de daaropvolgende jaren. Elke nieuwe infrastructurele of ander maatregel wordt
vooraf getoetst. Bij het planningsproces worden alle belanghebbenden betrokken.

“STOP principe”
CD&V geeft voorrang aan de zachte weggebruikers. Maatregelen die genomen worden,
zullen steeds aan de volgende doelgroepen getoetst worden: Stappers – Trappers –
Openbaar vervoer en Personenwagens.

Veilige infrastructuur
In het kader van preventieve beveiliging van de zwakke weggebruikers wil CD&V zich
engageren om nog meer te investeren in snelheidsbeperkende maatregelen zowel qua
infrastructuur als signalisatie (snelheidsindicators). Bijzondere aandacht dient ook te
gaan naar veilige oversteekplaatsen voor fietsende scholieren, met name aan de grote en
drukke verkeersassen in onze gemeente.
Ook investeren in veilige fiets- en voetpaden blijft een topprioriteit.
Volgende dossiers, die zich in verschillende stadia van vooruitgang bevinden, moeten
worden afgewerkt:










Herinrichting N12 tussen Wisselstraat en grens Zoersel, met gescheiden
fietspaden.
Aanleg fietspaden tussen dorpskern Schilde en ’s-Gravenwezel conform het
bekrachtigde ontwerp in de Provinciale Auditcommissie (PAC).
Volledige herinrichting ‘doortocht ’s-Gravenwezel’ (van Veldlei tot
Wijnegemsteenweg) conform het bekrachtigde ontwerp in de Provinciale
Auditcommissie (PAC).
Fietspad Klein Waterstraat - Moerhoflaan
Fietspad Moerhoflaan (tussen Noorderlaan en Beemdenlaan)
Vernieuwing fietspad St-Jobsteenweg
Vernieuwing fietspad Waterstraat (in combinatie met werken Aquafin)
Vernieuwing as Schoolstraat, dorpsplein, Puttenhoflaan.
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Vernieuwing Veldlei, Frans Pauwelslei, Eikenlei
Herinrichting schoolomgeving Sint-Ludgardis Schilde

CD&V wenst daarnaast ook volgende projecten aan te pakken:
 Fietspad aan beide zijden van de Fortsteenweg (tussen Noorderlaan en Blijde
Inkomststraat).
 Doortocht Turnhoutsebaan
Met het oog op het verhogen van het comfort van de zachte weggebruikers en de
gebruikers van het openbaar vervoer, zal er verder geïnvesteerd worden in halteaccommodatie en fietsstallingen met doeltreffende diefstalbeveiliging.

Verkeersopvoeding
Het gemeentebestuur stimuleert verkeersopvoeding. Daartoe worden o.m. initiatieven
voor en in overleg met scholen genomen. Zwakke weggebruikers moeten zich ervan
bewust zijn dat iedereen het verkeersreglement moet naleven.

Meten & handhaven
Verkeersstromen aanpakken vergt structurele maatregelen op lange termijn. De
metingen die deze legislatuur gestart werden, worden onverminderd verder gezet en de
resultaten worden gebruikt bij het bepalen van de prioriteiten voor handhaving en het
investeren in wegeninfrastructuur.
Naast sensibilisering, is het uitvoeren van controles een noodzaak voor CD&V. We ijveren
ervoor om de verkeersdienst van de lokale politie Voorkempen verder uit te bouwen en
hen meer middelen aan te reiken om controles uit te voeren. Een betere samenwerking
tussen gemeente en politie is noodzakelijk. Zo kunnen zij op het juiste moment op de
juiste plaats staan. CD&V pleit voor de aankoop van mobiele snelheidsradars en de inzet
van nieuwe technologische middelen om te komen tot een betere handhaving.
Aan scholen zal door regelmatige controles toegezien worden op de naleving van de
verkeersregels.
Om nacht- en weekendongevallen te verminderen zijn wij voorstander van meer
interzonale politieacties zoals WODKA en Antigoon.

Trage wegen
CD&V wil dat alle bestaande trage wegen op de juiste wijze worden onderhouden, zodat
ze hun functie als veilige en aangename verkeersverbindingen voor de zachte
weggebruiker kunnen vervullen.
Indien mogelijk worden er nieuwe verbindingen gecreëerd. Indien bepaalde verbindingen
wederrechtelijk worden afgesloten, zullen alle wettelijke stappen worden genomen om
deze terug open te stellen.
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Streefbeeldstudie Turnhoutsebaan
Het Vlaams gewest voorziet in 2013 de gunning van een opdracht om een
streefbeeldstudie op te maken voor de Turnhoutsebaan op ons grondgebied. CD&V wil
dat het gemeentebestuur hier nauw bij betrokken wordt zodat deze studie oog heeft voor
de (lokale) belangen van alle weggebruikers.

22

ONDERWIJS
De werkingsmiddelen die de overheid ter beschikking stelt van de onderscheiden
schoolnetten zijn eerder beperkt. Sommige scholen zien zich dan ook verplicht beroep te
doen op vrijwilligers en ouderverenigingen om bijkomende financiële middelen te
verzamelen .
Daarom willen wij de bestaande logistieke ondersteuning voor alle scholen waarborgen
en optimaliseren.
De gemeente blijft op regelmatige basis een scholenoverleg organiseren om de
onderlinge communicatie te bevorderen en gemeenschappelijke problemen te kunnen
bespreken.
Verkeersopvoeding stimuleren blijft een belangrijke taak. Ook bewustmaking en
preventie rond alcohol en verdovende middelen blijft een belangrijk aandachtspunt in
onze scholen. CD&V pleit voor het invoeren van een Time-Out project. Hierbij worden
probleemjongeren voor een korte of langere tijd uit de klas gehaald en intensief begeleid.
Dit kan betaald worden door de gemeente. CD&V wil hiervoor samen zitten met de
scholengemeenschap en betrokken gemeentebesturen om te bekijken of dit via een
intergemeentelijke samenwerking mogelijk is.
De Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord -de muziekschool-, wordt in het
nieuwe gemeenschapscentrum onder gebracht. Ook de tekenacademie zal hier een
nieuwe thuis vinden.
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
De GROS (Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking) is voor ons de
bevoorrechte partner wat betreft het gemeentelijk Noord-Zuidbeleid. Zoals nu moet er
een schepen bevoegd worden voor Ontwikkelingssamenwerking.
Er wordt een ambtenaar aangeduid die de GROS zal ondersteunen: beleidsvoorbereidend
werk, beleidsuitvoering en dat in samenwerking met de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking.

Behoud budget in de totale begroting
CD&V engageert zich om elk jaar 0,7% van onze begroting te reserveren voor
ontwikkelingssamenwerking. Dit omvat de loonkost voor de ondersteunend ambtenaar en
het budget dat door de GROS beheerd wordt. Indien we in het kader van ons
ontwikkelingsbeleid bijkomende toelages en subsidies ontvangen, zullen deze bijkomend
besteed worden.

Opstarten ‘stedenband’ tussen onze gemeente en een gemeente/stad in het
zuiden
Lokale besturen staan meer en meer in de belangstelling van andere overheden als
nieuwe en belangrijke speler op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.
Zowel de Vlaamse, federale overheid en nu ook de Europese Unie bieden inhoudelijke en
financiële ondersteuning aan de lokale besturen om het beleidsdomein
‘ontwikkelingssamenwerking’ verder uit te bouwen.
Dergelijke ‘stedenband’ kan een belangrijke bijdrage leveren bij de sensibilisering van de
bevolking en de medewerkers van het gemeentebestuur: jeugdbewegingen, scholen,
socio-culturele en sportverenigingen, …

Eerlijke handelsproducten kopen en gebruiken
De producten, die door het gemeentebestuur aangekocht of gehuurd worden, moeten in
de mate van het mogelijke voldoen aan de hiernavolgende voorwaarden:
 de producent ontvangt een eerlijke prijs
 er komt geen kinderarbeid of slavenarbeid te pas bij de productie en distributie
 de werknemers ontvangen een eerlijk loon
 de productie is niet belastend voor het milieu
Enkele voorbeelden: dranken, schoonmaakproducten, papier, kleding, enz., …
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Sensibilisering van onze inwoners
De noordzuidproblematiek moet we systematisch aan bod laten komen. We willen een
bijdrage leveren aan een rechtvaardige samenleving; waarbij geweld,
sociaaleconomische ongelijkheid en het milieuprobleem onder de aandacht worden
gebracht en waar mogelijk teruggedrongen.
Via de GROS willen we sensibiliseringscampagnes inrichten of ondersteunen: dit kan via
mondiale vorming op school, het ondersteunen van zinvolle multiculturele activiteiten,
het verstrekken van informatie via tentoonstellingen, gemeentebibliotheek, enz…
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RUIMTELIJKE ORDENING
CD&V wil een kernversterkend beleid voeren met respect voor de draagkracht van de
dorpskernen én het behoud van het groene karakter.
Het optimaal evenwicht tussen natuur, recreatie, wonen, werken, landbouw en andere
maatschappelijke noden moet bewaard en hersteld worden.
Waardevolle dorpsgezichten, landschappen en beekvalleien moeten verder beschermd
worden. Nieuwe verkavelingen die de goedkeuring van een wegentracé vergen, kunnen
niet, tenzij deze passen in de visie om betaalbare en sociale woningbouw mogelijk te
maken en het gemeentebestuur hierbij nauw betrokken wordt.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS): speerpunten
In de volgende bestuursperiode is een herziening van GRS noodzakelijk. Het moet een
plan zijn dat de verwachtingen van onze bevolking inlost: behoud en versterking van
natuur en het groene en landelijke karakter, ruimte creëren voor betaalbare woningen,
tegengaan van speculatie en de ontmoediging van de realisatie van luxeappartementen
in de dorpskernen, slimme inbreiding in de dorpskernen (eengezinswoningen met tuin),
toekomstgerichte visie op het wonen in het groen (woonparken).

De dorpskernen, de belangrijkste prioriteit
We staan in onze gemeente voor een demografische uitdaging: wil Schilde – ‘sGravenwezel een leefbare gemeente blijven, moeten we jonge gezinnen aantrekken.
Onze 2 dorpskernen met de vele typische eengezinswoningen, moeten versterkt worden
tot ideale woonplekken voor deze doelgroep: een huis met een tuin en toch dicht bij
winkels, scholen, kinderopvang en openbaar vervoer.
Als we erin slagen om jonge gezinnen naar de dorpskernen van Schilde en ’sGravenwezel aan te trekken, kunnen deze later, indien zij dat wensen, doorstromen naar
een woning in woonparkgebied. Dit komt de sociale cohesie alleen maar ten goede.
De ruimtelijke uitvoeringsplannen die dit mogelijk moeten maken, moeten binnen de 2
jaar opgemaakt zijn. De studiebureaus werden reeds aangeduid. Door de bouwhoogte,
het aantal wooneenheden en hun oppervlakte te relateren aan de grootte van de
bouwpercelen en hun situering, kunnen we kazernebouw en megaprojecten uit het
straatbeeld houden. Grotere en achterliggende percelen in de dorpskernen kunnen in
aanmerking komen voor inbreiding via grondgebonden eengezinswoningen.
Een nieuw gemeentelijke retributiereglement met betrekking tot niet grondgebonden
meergezinswoningen kan ook een sturend instrument. Hiervan zijn er
praktijkvoorbeelden in onze buurgemeenten.
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Woonparkgebieden
In woonparkgebieden blijft, tot de herziening van het GRS, de verkavelingsstop
onverkort van kracht. Wij verzetten ons ook in het bijzonder tegen “gated communities”
(afgesloten gemeenschappen) of de realisatie van bijkomende luxueuze villaparken. Het
Hof ter Linden en De Zetten dienen zoveel mogelijk gevrijwaard te blijven.

Ruimte creëren voor betaalbare woningen
Er moeten betaalbare oplossingen worden gezocht voor jongeren en senioren. Naar
behoefte en draagkracht kunnen kleinschalige, gemeentelijke en betaalbare projecten
door inbreiding in woongebieden en in woonuitbreidingsgebieden overwogen worden. Dit
kan onder meer in de Moerstraat en de Moerhoflaan. Indien in deze voormelde gebieden
projecten worden gerealiseerd moet dit gebeuren met respect voor de landelijk omgeving
aldaar.

CD&V zal leegstand en verkrotting actief tegengaan
Voor gebouwen die langer dan 2 jaar onaangeroerd blijven en waarvoor geen
vergunningsaanvraag lopend is, zal een veel hogere leegstandstaks aangerekend
worden.

Historische dossiers
Voor het Schildestrand moet een sociaal en ruimtelijk verantwoorde oplossing
nagestreefd worden. Door de verdere aankoop van verkrotte en leegstaande panden kan
de gemeente het groene karakter van deze zone progressief herstellen.
Voor het Moer (Grote Beemd) moet er in overleg met de bewoners een oplossing
uitgewerkt worden die vergelijkbaar is met de huidige situatie in bijv. het Kotsbos.

Kwaliteitsvolle openbare ruimte
Bij de herinrichting van lanen, straten en wegen moet er oog zijn voor een kwaliteitsvol
beeld.
De respectieve dorpspleinen moeten worden heringericht en zo bijdragen tot een
levendige dorpsgemeenschap: kwaliteitsvol groen, ruimte om te ontmoeten, te spelen en
recreatief te sporten, mogelijkheden voor socio-culturele activiteiten, realisatie van een
trage verbinding,… en dit in nauw overleg met alle betrokken inwoners, gebruikers en
ondernemers.
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Ondernemen in Schilde
In de dorpskernen verkiezen wij kleinschalige handel door zelfstandige ondernemers. De
ruimtelijke uitvoeringsplannen die worden opgemaakt moeten hiervoor het gepaste
wettelijke kader creëren.
Er moet eindelijk verder gewerkt worden aan het RUP Turnhoutsebaan Oost. Dit RUP
moet zorgen voor ruimte om te ondernemen in een kwaliteitsvolle omgeving, verbetering
van de leefkwaliteit voor de omwonenden, minder sluipverkeer en veilige
verkeersinfrastructuur.
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SENIOREN
In onze gemeente vormen senioren een maatschappelijk belangrijke bevolkingsgroep,
kwalitatief, zowel als kwantitatief. Zij verdienen daarom ons respect.
Wij beschouwen de seniorenraad als bevoorrechte partner als het gaat om
seniorenbeleid. Wij zullen hen consulteren over alle aspecten van het beleid.
Binnen het Sociaal Huis moet een efficiënte zorgcoördinatie bijdragen tot het beter op
elkaar afstemmen van de bestaande hulpverlening en het duidelijk communiceren van
nuttige informatie naar senioren.
Uitgebreide én betaalbare diensten moeten bewerkstelligen dat senioren zo lang als
mogelijk in de eigen woning kunnen blijven wonen en aan huis de nodige zorgen kunnen
ontvangen, zowel medisch als praktisch.
CD&V wil een huisvestingsbeleid voeren dat er op gericht is senioren te integreren i.p.v.
af te zonderen. Kangoeroewonen met een wederzijds engagement van de bewoners,
komt de integratie van senioren ten goede en moet in onze gemeente worden
gerealiseerd.
Vrijwilligers werkzaam in de ouderenzorg moeten significant worden ondersteund. Zo
kunnen actieve senioren gestimuleerd worden om als vrijwilliger ten dienste te staan van
hun generatiegenoten, bijvoorbeeld ter bevordering van kennisoverdracht, of naar
seniorenmobiliteit toe (mobielen vs. minder-mobielen), etc. Hiervoor dienen zij te worden
ondersteund en gewaardeerd.
De deeltijdse functie van seniorenanimator moet worden uitgebreid tot een voltijdse
seniorenconsulent, zodat deze persoon meer mogelijkheden heeft m.b.t. het
voorbereiden, activeren en ondersteunen van het seniorenbeleid en het vervullen van
zijn intermediaire vervullen tussen gemeente en senioren
Opvang binnen de eigen gemeente van zwaar zorgbehoevenden moet worden uitgebreid
en reeds bestaande initiatieven (vb. dagopvang) moeten worden opgevolgd en beter
bekend gemaakt. Een studie moet de haalbaarheid van een bijkomend RVT of
alternatieve opvangmogelijkheden onderzoeken.
Openbare plaatsen en straten moeten worden afgestemd op een ouder wordende
bevolking. Zij moeten rolstoelvriendelijk worden. Het installeren van zitbanken en
rustpunten langsheen wandel- en winkeltrajecten verhoogt de integratie van senioren in
onze gemeente. Ook de winkeliers en de dienstensector moeten gestimuleerd worden om
bij bouw en verbouwingen seniorvriendelijk te werk te gaan (cfr. toegankelijkheid e.d.).
De erkende verenigingen (sport, cultuur, socio, ...) moeten worden aangespoord om hun
aanbod mede af te stemmen op participatie van senioren.
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SOCIAAL WELZIJN / OCMW
Om een coherent sociaal welzijnsbeleid mogelijk te maken wil CD&V dat er een bundeling
komt van de bevoegdheidsdomeinen die raakvlakken hebben met algemeen welzijn.
Daarom is het van belang dat er één schepen wordt aangeduid die tegelijk bevoegd is
voor welzijn, gezondheid, gezinnen, werk, zorg, senioren- en gehandicaptenbeleid.
CD&V vindt het belangrijk dat het welzijnsaspect wordt bewaakt in élk ander
bevoegdheidsdomein: openbare werken, ruimtelijke ordening, mobiliteit, cultuur,
huisvestingsbeleid, …( zie ook betreffende hoofdstukken)
CD&V wil dat er werk gemaakt wordt van een heus seniorenbeleid. Een voltijds
seniorenconsulent moet een participatief beleid uitstippelen en in samenspraak met de
seniorenverenigingen uitvoering geven aan het seniorenbeleid.
Een toegankelijk 'seniorenloket', bemand door de seniorenconsulent biedt de garantie dat
elke senior in onze gemeente weet waar hij terecht kan met vragen en bekommernissen.
CD&V staat erop dat er eindelijk werk wordt gemaakt van de realisatie van een Lokaal
Dienstencentrum voor senioren, zoals dat ook in onze omliggende gemeenten bestaat.
Het Lokaal Dienstencentrum moet de motor zijn voor het seniorenbeleid. Het moet
toegankelijk zijn voor alle senioren en een antwoord bieden op de diverse noden en
uitdagingen waarmee senioren in hun nieuwe levensfase na hun actieve loopbaan worden
geconfronteerd.
In de eerste plaats moet het lokaal dienstencentrum fungeren als ontmoetingsruimte met
een aanbod aan activiteiten qua ontspanning, sport, vorming en cultuur. Het plaatselijk
verenigingsleven moet actief worden betrokken bij de werking en krijgt aldus ook de
mogelijkheid hun activiteiten te ontplooien en kenbaar te maken bij de al dan niet actieve
senior.
Tevens moeten senioren er terecht kunnen met vragen rond het zorgaanbod dat het
OCMW kan aanbieden op maat van elke 70-plusser: vervoer, karweidienst, warme
maaltijden, poetshulp, bejaardenzorg, …
Het OCMW is de aangewezen partner en initiatiefnemer om dit Lokaal Dienstencentrum
te realiseren conform de regelgeving die uitzicht geeft op de overheidstoelagen waardoor
het initiatief haalbaar en betaalbaar is.

Comfortabel en betaalbaar (blijven) wonen
Het blijft één van de belangrijkste betrachtingen voor CD&V is om senioren zo lang als
mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te laten blijven wonen.
Naast het realiseren van een comfortabel en betaalbaar woning-en zorgaanbod voor
senioren, wil CD&V zorgbehoevende senioren die wensen aanpassingen aan hun eigen
woning door te voeren met het oog op hun oude dag, financieel ondersteunen en
stimuleren via een financiële tegemoetkoming.
Daarnaast blijft CD&V het uitgebreide zorgaanbod aan huis via de OCMW-poetsdiensten
en bejaardenzorg verder aanmoedigen en ondersteunen. Onder meer via de OCMWdienstencheque-onderneming, die zich specialiseert en toelegt op hulpbehoevende
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cliënten en moeilijke gezinssituaties, en zich daardoor duidelijk onderscheidt van de
commerciële dienstencheque-ondernemingen, wordt er een duidelijke meerwaarde
geschapen voor onze ouder wordende inwoners.
Het personeel in de OCMW-dienstencheque-onderneming moet daarom blijvend kunnen
rekenen op een vormingsaanbod en opleiding waardoor zij een onmisbare schakel blijven
in het zorgnetwerk waarvan het OCMW de draaischijf is.

Kinderopvang en opvoedingsondersteuning
Het OCMW realiseert een betaalbaar en toegankelijk aanbod voor jonge ouders die uit
werken gaan.
CD&V blijft gaan voor een complementair en betaalbaar aanbod van kinderopvang via
onthaalouders én kinderopvangcentra in beide deelgemeenten. Ouders die om
beroepsredenen genoodzaakt zijn de opvang van hun kinderen gedurende een belangrijk
deel van de week uit te besteden aan derden; moeten volgens CD&V zélf een keuze
kunnen maken op maat van de eigenheid van hun kind.
CD&V wil dat kinderopvang professioneel wordt aangepakt door goed opgeleide
onthaalouders en professionele kinderverzorgsters. Het OCMW kan deze garantie bieden.
Ouders en opvoeders die geconfronteerd worden met moeilijke gezins- en
opvoedingssituaties kunnen terecht op het Sociaal Huis voor een gesprek, professioneel
advies en ondersteuning met het oog op een harmonieus samenleven in gezinsverband;
met respect voor alle gezinsvormen en alle opvoeders die zich kwijten van een volledige
of deeltijdse opvoedingstaak.

Armoede en werk
Ondanks de naam en faam van Schilde en ’s-Gravenwezel als welstellende gemeente, wil
CD&V ook onze inwoners die het financieel moeilijker hebben, niet uit het oog verliezen.
Het OCMW dient te investeren in budgetbeheer en te sensibiliseren rond overmatige
schuldenlast, overconsumptiegedrag, duurzaamheid en hoge energiefacturen. Het beleid
moet uitgaan van een preventieve aanpak en mensen moeten actief worden ondersteund
om overmatige schuldenlast te reduceren en te vermijden.
Daartoe is een actief tewerkstellingsbeleid een onmisbare factor; voornamelijk in de
sociale economie dient er te worden geïnvesteerd; zodat mensen de nodige handvaten
wordt aangereikt om op eigen kracht hun financiële situatie te optimaliseren.
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SPORT
CD&V wil zoveel mogelijk inwoners sport laten beoefenen. Recreatief of competitief,
individueel of in ploegverband, de gemeente voorziet mogelijkheden om onze inwoners te
laten bewegen.

De sportraad
Wij beschouwen de Sportraad als onze bevoorrechte partner als het gaat om sportbeleid.
Wij zullen hen consulteren over alle aspecten van het sportbeleid.
Ideeën die aangebracht worden door de raad zullen aan hun haalbaarheid getoetst
worden en indien ze een toegevoegde waarde bieden, kunnen zij vanuit de sportdienst
ondersteund worden. Wij willen vanuit de gemeente verenigingen met raad en daad
bijstaan : verzekering, vrijwilligersstatuut, enz…

Buitensport Accommodatie
We wensen de buitensport accommodatie te verbeteren. Hiervoor zullen we het
masterplan in ’s-Gravenwezel verder uitwerken zonder de gezonde financiën uit het oog
te verliezen. Overleg met alle betrokkenen, inclusief de buurtbewoners, zal plaatsvinden
voor de plannen effectief vorm krijgen.

Binnensport Accommodatie
We hebben dringend nood aan meer capaciteit om aan indoor sport te kunnen. De bouw
van een sporthal in zowel Schilde als ’s-Gravenwezel draagt onze voorkeur weg.
In Schilde willen we de huidige Vennebos sportzaal in samenwerking met het GOO
vernieuwen of bouwen zodat er meer capaciteit vrijkomt. In ’s-Gravenwezel willen we
een nieuwe sporthal bouwen die voldoet aan de noden op het terrein van het Heilig Hart
instituut. Een samenwerking met de school is hiervoor noodzakelijk.
De uitwerking van een reservatiesysteem is noodzakelijk om iedere vereniging of
particulieren de kans te geven hun sportactiviteiten te beoefenen. CD&V wenst voorrang
te geven aan de verenigingen in de toewijzing van de accommodatie. Goede afspraken
rond voorwaarden, prijzen, beperkingen, netheid, laten een maximale bezetting toe.

Sport als ambassadeur
Belangrijke sportmanifestaties op ons grondgebied willen we materieel en financieel
blijven ondersteunen. Deze manifestaties dragen immers bij tot de uitstraling van onze
gemeente.
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Skatepark
Bij de heraanleg van het Lodewijk De Vochtplein willen we skate infrastructuur installeren
in onze gemeente. Het is voor ons erg belangrijk dat er voldoende aandacht wordt
geschonken aan een groene omkadering en netheid van deze site. Het skateterrein zal
goed zichtbaar worden aangelegd zodat er voldoende sociale controle is.

Gemeentelijke sportvelden
De gemeente wil de bestaande buitenspeelterreinen behouden en verbeteren waar nodig.
We streven ernaar dat op deze terreinen meerdere sporten beoefend kunnen worden.

Rechtvaardige verdeling van de subsidies
We willen alle sportverenigingen evenwaardig en rechtvaardig subsidiëren. De verdeling
blijkt nu onevenwichtig. Wij stellen een basissubsidie voor met een extra variabel deel
naargelang de noden.
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VEILIGHEID
Woninginbraken blijven een fenomeen waar onze inwoners vaak het slachtoffer van
worden. Politiecontroles in samenwerking met andere zones ondersteunen wij. Controles
alleen zullen het probleem echter niet oplossen. Er moet blijvend worden ingezet op
bewustmaking, BIN netwerken, preventie, etc.
De gemeentelijke politieraadsleden moeten hun rol ten volle kunnen spelen, zowel in de
meerderheid als in de oppositie. Zij moeten betrokken worden bij allerlei vormen van
overleg, werkbezoeken, e.d. Zij moeten alle verslagen en documenten ook elektronisch
kunnen raadplegen en snel kunnen beschikken over een correct verslag van politieraad
en -college. Wij ijveren voor een herwaardering van de politieraad en eisen dat hij
minimaal acht keer per jaar bijeenkomt. Dit kan de democratische controle op het
politiebeleid alleen maar ten goede komen.
Het opvangen van slachtoffers van een misdrijf is voor de lokale politie een prioriteit.
Slachtofferbegeleiding moet snel en doeltreffend zijn. Wanneer de dienst slachtofferhulp
vaststelt dat hij niet in staat is de nodige bijstand te verlenen, moet hij onmiddellijk
doorverwijzen.
De politie moet zich toeleggen op haar kerntaken, met name de efficiënte bestrijding van
de woninginbraken, intra familiaal geweld en het handhaven van de verkeersveiligheid.
De politie wordt ontlast van administratieve taken die evenzeer door niet-politiemensen
kunnen vervuld worden.
De functie van wijkagent moet verder worden opgewaardeerd en aan de burgers duidelijk
bekendgemaakt.
Naast de grote criminaliteit moet de lokale politie steeds aandacht hebben voor de zgn.
kleine criminaliteit en overlast.
CD&V pleit voor een meer aanspreekbare politie. Klachten van mensen worden altijd
ernstig genomen en opgevolgd. Burgers die onregelmatigheden vaststellen, moeten de
politie daarover gemakkelijker kunnen inlichten.
Kleinere zaken kunnen gesignaleerd worden via een meldnummer, -kaart of elektronisch
meldpunt.
Sociale controle is nog steeds een belangrijk element in het waarborgen van onze
veiligheid. Onverschilligheid voor wat er gebeurt in straat of buurt moet opnieuw
plaatsruimen voor betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin. Buurt Informatie
Netwerken met bewoners of zelfstandigen moeten dan ook alle kansen krijgen en worden
gestimuleerd.
Het instrument van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) is het sluitstuk van
een lokaal overlastbeleid.
De op stapel staande hervorming van de brandweer in zones is
CD&V wenst de huidige infrastructuur op peil te houden en te investeren wanneer er
finaal knopen zijn doorgehakt. Na de indeling in zones, kan er herbekeken worden of een
herlocalisering van de voorpost nodig en nuttig kan zijn.
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