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★Kaas & Wijn
Naast alle ernstige activiteiten en 
vergaderingen, is er ook tijd nodig voor 
ontspanning. In oktober organiseerden 
we daarom voor onze leden en 
sympathisanten een gezellige kaas- 
en wijnavond in de parochiezaal van 
den Deuzeld. 

Ook Vlaamse Parlementsleden 
Orry Van de Wauwer en Dirk de 
Kort schoven mee aan tafel. Na 
onze eigen schepenen richten 
ook zij een kort woordje 
tot de aanwezigen. Een 
zelfgemaakte desserten-
buffet sloot de avond af.

File rijden 
of file zijn? 

In november ontving CD&V Schoten 
de mobiliteitsfilosoof “de Andere 

Kris” en Vlaams parlementslid Dirk de 
Kort. Kris gaf ons zijn mobiliteitsvisie, 

Dirk een update over de A102. De 
opkomst was onverwacht hoog, zodat er 

stoelen moesten bijgehaald worden om 
de 70 aanwezigen een plaats te kunnen 

geven.

In het afsluitende debat was het publiek 
heel actief. In dit debat herhaalde Lode de 

Kesel, voorzitter CD&V Schoten, duidelijk het 
partijstandpunt: de A102 zal ondergronds zijn, of 

ze zal niet zijn. Ook na het einde van de info-avond 
bleef het gesprek aan de toog gezellig voortleven.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 

of de CD&V-werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 

en ga de conversatie aan! 

Uw lokale contactpersoon: 
voorzitter Lode de Kesel | dekesel.bernaers@telenet.be

hoofdredacteur Dieter Peeters | info@schoten.cdenv.be
Uw nationale contactpersoon:

Tom Wetstraat 89-1040 Brussel | tom@cdenv.be 
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V. 
Lid worden is heel eenvoudig: www.cdenv/wordlid

TSJEEFKE AL LEREN KENNEN?
Surf naar www.schoten.cdenv.be

Nieuwjaar is het moment om terug én om vooruit te kijken. Wat zijn 
je goede herinneringen van het voorbije jaar en welke je voornemens 
voor het komende jaar?

Voor CD&V Schoten was 2017 
een goed jaar.  Op het vlak van 
gemeentelijk beleid hebben we samen 
veel kunnen doen. Zo heropende de 
Braembibliotheek haar deuren, werd 
het klimaatplan goedgekeurd en zetten 
we ons rusthuis op eigen (maar nog 
steeds sociale) benen. We hopen met 
dezelfde energie 2018 aan te pakken. 

Er is nog veel werk: het mobiliteitsplan 
zit, na alle inspraak, in een laatste rechte 
lijn. Tegelijk willen we voldoende woon- 
en speelruimte voor onze kinderen 
voorzien. Maar wie in 2018 over politiek 
spreekt, moet ook iets zeggen over de 
verkiezingen. Wil je daar meer over 
horen, dan ben je van harte welkom op 
onze nieuwjaarsreceptie 28 januari.



Het begin van het schooljaar is altijd een drukke 
periode op de weg. Veel kinderen rijden voor het eerst 
terug naar school en moeten terug wennen aan de 
verkeersregels. Maar ook voor veel automobilisten 
vraagt het een aanpassing. 

Met deze actie konden we daarom iedereen 
sensibiliseren om de eerste weken extra oplettend te 

zijn... Dat was ook 
dit jaar een succes!
Als bedanking 
werden twee wille-
keurige adres sen 
uit geloot tot win-
naar. Zij ontvingen een 
cadeaupakket.

Winnaars 
Veilig 
Schoolbegin

Zuster Albertapad

Het steegje tussen de zorgflats, het Schuttershof, en de St.-
Cordulakerk heeft had nog geen naam. We wilden daarom 

dat weggetje het “Zuster Albertapad” noemen.
Dit kleine paadje wordt heel veel gebruikt. Senioren en 

leerlingen van de muziekschool gaan langs hier snel én veilig 
naar het centrum van onze gemeente. 

We vroegen in een inspraakprocedure de mening aan 
Heemkundige Kring Scot, de milieudienst en de cultuurraad. 

Natuurlijk had niemand van hen een bezwaar tegen die naam!  
Zuster Alberta is de bekendste vroedvrouw van het vroeger 

moederhuis (het huidige rusthuis) van Schoten.
De gemeenteraad besliste daarom om deze binnenweg  het “Zuster 

Albertapad“ te noemen. 

De leefstraat 
brengt mensen 

samen

Wij willen dat Schotenaren 
samenleven. Dat kan als we elkaar 

ontmoeten en leren kennen. Deze 
voorwaarde staat echter onder druk.

Schoten gaat graag op café- en restaurant, maar 
toch blijven we nu steeds gemakkelijker thuis. Uit 
onderzoek blijkt dat 1 op 10 mensen zich eenzaam 
voelt. Dat veroorzaakt dan weer een stijgend 
onveiligheidsgevoel.
 
Een grote oorzaak is dat mensen hoe langer hoe 
minder samen-leven. Vroeger losten we dit op door 
actieve verenigingen en vrijwilligers, maar op 20 jaar 
tijd daalde het aantal vrijwilligersuren met een vierde! 
We blijven het verenigingsleven steunen, maar we 
zullen meer moeten doen om het contact te herstellen.
 
De beste plek om dit te verbeteren is je eigen straat. 
Door van de straat een aangename (ontmoetings)

plaats te maken, zorgen we ervoor dat mensen echt 
samen-leven. Een straat moet meer zijn dan enkel 
een verkeersader, het moet een leefstraat worden.
 
In straten en buurten waar mensen elkaar kennen, 
helpen en samen dingen organiseren, is er een groter 
samenhorigheids-, veiligheids- en thuisgevoel. CD&V 
Schoten wil dat terug versterken.

JONGCD&V Schoten voerde ook dit jaar 
aan het einde van de zomervakantie actie 
voor een veilig schoolbegin. We hebben 
6000 affiches verspreid in de straten 
rond de Schotense scholen. Iedereen kon 
meehelpen door een affiche op te hangen.

We ondersteunen straat- 
en buurt feestjes door 
gratis feestmateriaal in een 
“feestcontainer”. Dit doen we 
ook voor ‘blokfeestjes’. Tegelijk 
willen we mensen samen 
brengen door Cultuur naar 
de wijken te brengen, door 
straattheater, concerten in 
kerken, muziek in de buurt,…

Voetgangers ontmoeten elkaar 
het meest, maar ze verplaatsen 
zich het traagst. Daarom willen 
we dat ze een voordeel hebben 
ten opzichte van auto’s: kleine, 
goed onderhouden, aangename 
binnenwegen en paadjes om 
door te steken of een hoek af te 
snijden.

3 WILDE 
TOEKOMSTDROMEN

GASTSPREKER Sammy Mahdi, 
Vlaams CD&V Jongerenvoorzitter

ZONDAG 28 JANUARI 2018
14U-16U30
Cultureel Centrum De Kaekelaar, 
St.-Cordulastraat, Schoten

KOM MEE TOOSTEN 
OP HET NIEUWE JAAR!
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Een groene straat is leuker dan 
een betonnen jungle. We willen 
geveltuintjes en voortuinen 
ondersteunen. Wanneer 
inwoners die tuintjes dan 
onderhouden, ontmoeten we 
onze buren meer. Ook op het 
gemeenteterrein doen we een 
extra inspanning: waar mogelijk 
planten we een boom.
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