
Tegen 2020 20% minder CO2-
uitstoot op grondgebied Schoten? 
Dat is een uitdaging!
 In november 2015 ondertekende onze 
gemeente Schoten het burgemeesters-
convenant. De 20%-minder doelstelling 
is de kern van dit convenant.

De strijd tegen klimaatopwarming is voor 
ons in de eerste plaats een strijd voor de 
toekomst van onze (klein-)kinderen. 

Anders hebben zij alleen de nadelen!
 
Als bevoegde schepen is Erik Block de 
gemeentelijke trekker om deze 
doelstelling bereikbaar te maken. Het 
gemeentebestuur kan deze uitdaging 
niet alleen waarmaken. Ze  telt  
(rechtstreeks) maar voor 3% van de 
totale CO2-uitstoot. Daarom is dit een 
uitdaging voor de gehele gemeenschap 
van Schoten.

In een grote inspraakronde werden de 
burgers actief betrokken. Het hoogte-
punt van dit traject was de grote open 
klimaattafel van 14 november.

Belangrijk is dat dé maatregel niet 
bestaat. Verschillende beslissingen 
zullen nodig zijn. Windmolens kunnen 
een  bijdrage zijn, maar vergeet zeker ook 
de kleine maatregelen thuis niet! Zet jij  
alvast je verwarming een graadje lager?

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 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:
Lode de Kesel (voorzitter)
(dekesel.bernaers@telenet.be)

Dieter Peeters (hoofdredacteur)
(info@schoten.cdenv.be)

www.schoten.cdenv.be

in Schoten
www.schoten.cdenv.be
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Thuis op de begraafplaats
Begin november bezochten veel Schotenaren (en misschien ook jij?) hun 
familie op de begraafplaats. Wat zijn de plannen met het "begraafpark"?
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Mensen bezoeken er hun (groot)ouders of 
andere familieleden.  Een begraafplaats is 
daarom de plek waar mensen over de grens 
van leven en dood met elkaar samenkomen. 
Samen creëren we daar een 'thuis' voor 
Schotenaren van verschillende generaties én 
tijdperken. 

Zo'n bijzondere plaats verdient een bijzonder 
plan van aanpak. Vanuit CD&V Schoten zijn 
we hier altijd al van overtuigd geweest. 
Daarom willen we werken aan de overgang 
van begraafplaats naar begraafpark.

(zie pagina 2)

Schoten steunt klimaat



Samen creëren we  
een 'thuis' voor 

Schotenaren van 
verschillende 
generaties én 

tijdperken.

De centrale groene plek van de begraafplaats in onze 
gemeente biedt kansen voor een ontmoetingsplaats... 
Schepenen Erik Block en Luc Van Gastel maakten een 
nieuw beheersplan  om de begraafplaats om te vormen 
tot een begraafpark.

De hoofdwegen werden verhard, handig voor  lijkwagens en  
rolstoelgebruikers. De zijwegen en de paden tussen de graven 
worden vergroend. Doordat steeds meer mensen kiezen voor 
crematie, verwachten we dat er in de toekomst heel wat open 
ruimte vrij komt. Dit geeft de mogelijkheid om bloemenweides 
aan te leggen.
 
Verschillende nieuwe zitbanken zorgen voor een rustplaats en 
ontmoetingsplaats. 

 Er werd op de begraafplaats, naast het kinderbegraafperk, een 
vlinderweide ingehuldigd. Dit is een plek voor herdenking van 
kinderen die niet hebben mogen genieten van het levenslicht.   
Hier staat een monument  met uitgesneden vlinders en een 
gedicht.

Het nieuwe beheerplan wordt door verschillende infoborden op 
de begraafplaats uitgelegd. Deze borden verduidelijken de 
verschillende keuzes voor de omvorming naar park en  verhogen 
de belevingswaarde van de plek.

Op deze manier kan het begraafpark een stille ontmoetings-
plaats / bezinningsruimte voor de Schotenaar zijn. Een plaats 
waar ieder van ons zich thuis voelt...
Wil je meer weten? Kijk dan op onze website. 

Winnaars JONGCD&V-Actie 
"Veilig Schoolbegin"

Begin september verdeelden onze jongeren 5000 
affiches in de straten rond de Schotense basisscholen. 
Twee locaties werden uitgeloot en vielen in de prijzen.  

“Vorig jaar verdeelden we in Schoten zo’n 4000 affiches. We 
kregen al snel de vraag van ouderverenigingen en buren of we 
nog extra exemplaren hadden" vertelt voorzitster An-Katrien.  
Ook dit jaar kon je weer op veel plaatsen de affiches zien 
opduiken. Wie nog goed oplet, ziet  zelfs dat ze her en der  blijven 
hangen. 

Langs deze weg willen we ook alle andere deelnemers bedanken 
voor hun deelname. Op die manier kunnen wij samen van 
Schoten een veilige gemeente maken!

In januari ondertekende de gemeenteraadsfractie het 

"armoedeconvenant" : samen tegen armoede

Vrijetijdspas tegen kansarmoede 

Wie het niet breed heeft, krijgt korting om 
voorstellingen bij te wonen in het cultuurcentrum of  om 
aan activiteiten van de jeugddienst mee te doen met 
de zogenaamde vrijetijdspas.  

Schoten heeft een zware taak: in de top tien van Antwerpse 
gemeenten met de meeste kansarmen, staan we op een 
beschamende vijfde plaats. Kansarmoede is breder dan enkel 
financiële armoede. Het sociaal isolement doorbreken is vaak de 
eerste stap om uit de neerwaartse spiraal te geraken.

"Wij willen de kansarmoede doen dalen.  Met deze vrijetijdspas 
hopen we alvast een deeltje van de  oplossing gevonden te 
hebben" zegt Katrijn, schepen voor Sociale Zaken. 
Om in aanmerking te komen, moeten Schotenaren aan dezelfde 
voorwaarden voldoen als voor de sociale kruidenier Appel & Ei

Enkele leden van JONGCD&V overhandigen de gelukkige winnaars 

de prijzen .




