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Nieuwjaarsreceptie, 
een terugblik
Op zaterdag 28 januari ging onze gezellige nieuwjaars
receptie door in de Foyer. Onze gastspreker, nationaal 
jongerenvoorzitter (en bekend van de Slimste mens) 
Sammy Mahdi, bracht een gezonde portie  enthousiasme 
tijdens zijn speech: “CD&V-ers zijn te brave mensen, 
maar ze zijn, zeker op gemeenteniveau, diegene 
met de sterkste overtuiging.” 

Daarnaast maakten wij alvast onze verkiezings
slogan voor de gemeente raadsverkiezingen 
bekend: SAMEN MAKEN WE SCHOTEN. 

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

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

Tom Wetstraat 891040 Brussel | tom@cdenv.be 
www.cdenv.be

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

De lente is in het land. Bloemknoppen sprin-
gen open, de Schotense terrasjes geraken 
vlot vol en de Scheldeprijs  doorkruist onze 
gemeente. Na de lange donkere winterdagen, 
genieten we nu van zonneschijn. 

Die lente breekt ook door in een aantal politie
ke dossiers. Het rusthuis leert op eigen benen 
staan. Gelukkig onder het toeziend oog van 
Schoten en Wijnegem dat dit op sociale wijze 
gebeurd. De waterbus stippelt haar traject uit 
en zal vanaf het najaar onze filelast een beetje 
verminderen, met een Schotense opstapplaats! 
En ook enkele bouwdossiers, zoals bijvoorbeeld 
het ontspanningslokaal Schijnparklaan (maar 
ook grotere), komen tot bloei.
Toch is het ook duidelijk dat een deel van de 
politiek en de media al naar de herfst kijken. 

De verkiezingen verschijnen aan de horizon. 
Dat kunnen we niet ontkennen. Terwijl de 
gemeentelijke coalitie zich blijft inspannen om in 
deze legislatuur de afspraken af te werken, zijn 
de partijen al bezig met hun programma voor te 
bereiden.

“De lente breekt door 
in een aantal politieke 

dossiers.”
U mag daarom de komende weken onze 
kandidaten én militanten (die u op de foto 
hierboven herkent) aanspreken met uw ideeën 
hoe we samen Schoten maken of u bent van 
harte welkom op onze denkdag op 28 april.

JONG CD&V Schoten bezocht  ons 
Schotense dieren  asiel. Bij het bezoek 

gaf de voorzitter, Dany Hubrechts, eerst 
een rondleiding. Hij toonde de  hon denen 

kattenverblijven, stond stil bij de adoptie
procedures en gaf uitleg bij elke viervoeter die 

er verblijft. Het dierenasiel draait goed dankzij 
het team van 40 vrijwilligers.

Na de rondleiding overhandigde de voorzitter van 
JONG CD&V, Olivier Van Hoornyck, een cheque ter 

waarde van 382€ aan het asiel.

JONGCD&V 
steunt 

dierenasiel Vrolijk pasen!
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Iedereen welkom! Schrijf je in 
op info@schoten.cdenv.be zodat we jou 
een uitnodiging kunnen sturen.

DENK MET ONS MEE 
OVER DE TOEKOMST 
VAN SCHOTEN

De start en het einde van een school dag aan 
de basisschool Sint Ludgardis kan zeer chao
tisch zijn. Dat zorgt voor een onveilige situatie 
in het verkeer. Met een veilig fietspad pakken 
we dat aan.

Aan het begin van het schooljaar voorzagen we 
al een extra groot en duidelijk zebrapad. Met 
de aanleg van het fietspad, veilig achter de bo
men, zorgen we nu dat de straat veilig is voor 
alle weggebruikers. 

Veilig 
fietspad 
Sint-Ludgardis

Ouders van kinderen 
met een beperking 
ondersteunen
Sinds enkele jaren geeft de gemeente een sociaal
pedagogische toelage aan Schotense ouders die de 
opvoeding en verzorging van een zwaar gehandicapt 
kind op zich nemen. Deze premie bedraagt 246,00€ 
per kind en per jaar. 
Dat is in het totaal een druppel op een hete plaat, maar met deze 
toelage willen we vooral de bijzondere zorgen die deze kinderen 
vereisen, erkennen. Ze geldt voor al de Schotense kinderen met 
een handicap en die niet in een instelling ingeschreven zijn.  De 
kinderen mogen niet ouder zijn dan 21 jaar. Om in aanmerking te 
komen dienen ze minstens 66 % gehandicapt te zijn of verhoogde 
kinderbijslag te krijgen.

ZORG voor 
alle leeftijden

Het is de taak van de gemeente 
om generatiegrenzen te door-
breken. Zowel door activiteiten 
te organiseren (bijvoorbeeld 
jaarlijks een optreden van de 
kunstacademies in de twee 
grote dienstencentra ‘t Dorp en 
Cogelshof of in het rustoord) als 
door functies samen te voegen, 
(bijvoorbeeld een kinderopvang 
bij het rusthuis).
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Onze gemeente moet 
zich inzetten om nieuwe 
samenleefvormen kansen 
te geven. Cohousing, 
levenslang aanpasbaar 
wonen, samenhuizen met 
verschillende generaties onder 
één dak, senioren op kot… al 
deze pistes bieden mogelijk 
scenario’s voor de toekomst.
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Eind februari publiceerde 
Statistiek Vlaanderen haar 
studie over de bevolkingsgroei 
in Schoten voor de komende 
jaren.  Net zoals de rest van 
Vlaanderen zien we daar de trend 
naar vergrijzing, maar ook een 
atypische stijging onderaan de 
bevolkingspiramide. Ook de groei van 
het aantal één-persoons-huishoudens, 
de singles, is een opvallende trend. 
Het biedt voor onze gemeente extra 
uitdagingen op zorgniveau.

Tussen 2017 en 2027 stijgt het aantal 65plussers 
met meer dan 17%. Hierdoor zal Schoten in 2027 
zo’n 1250 65plussers meer tellen dan in 2017. Dat 
komt door twee zaken. Ten eerste wordt de grote 
groep van de babyboomers ouder. Zij zijn nu nog 50
ers, maar over enkel jaren 65plussers. Ten tweede 
zorgt de steeds hogere levensverwachting ervoor dat 
ook de bevolking op hoge leeftijd blijft toenemen. Het 
is goed dat mensen langer leven, maar ons lokaal 
beleid moet zich daaraan aanpassen.

“Het is goed dat 
mensen langer leven. 
Ons lokaal beleid 
moet zich daaraan 
aanpassen.”

Naast deze algemene Vlaamse trend stijgt in Schoten 
ook het aantal jonge kinderen. Zo stijgen zowel het 
aantal 0 tot 2jarigen als het aantal 5jarigen met 10% 
tegen 2027! Minister Crevits gaf deze legislatuur 
al 6,4 miljoen euro voor extra gebouwen aan onze 
Schotense basisscholen. Maar we hebben ook nood 
aan kinderopvang, aan veilige speeltuinen, …

Door de groei aan beide kanten van de bevolkings
piramide kan de gemeente niet voor de gemakkelijkste 
optie kiezen: budget van jeugd naar senioren 
verschuiven. Dit wilt CD&V Schoten expliciet niet! 
Maar dan moeten we wel creatief zijn en roeien met 
de riemen die we hebben.

3 WILDE 
TOEKOMSTDROMEN

We willen met alle 
leeftijdsgroepen rekening 
blijven houden. Dan moeten 
we de vinger aan de pols 
houden. We geloven daarom 
sterk dat al de adviesraden 
(zoals jeugdraad, de 
kindergemeenteraad en de 
seniorenraad) een nuttige 
insteek kunnen geven naar 
het sociaal beleid van onze 
gemeente. 
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