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INLEIDEND WOORDJE 

Beste Schotenaar,

Met een sterke en zeer diverse ploeg van vertrouwde gezichten, enthousiaste beloftevolle nieuwelingen 

én met de steun van enkele zeer ervaren kandidaten, met ere-burgemeester Harrie Hendrickx als 

lijstduwer, trekken we naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.

Schoten is een goede gemeente, maar we willen het nog beter maken. Daarom schreven we de 

voorbije maanden met vele leden en sympathisanten aan deze toekomstvisie voor onze gemeente.

We focussen ons op een integraal beleid met een duurzame samenlevingsvisie waar iedere Schotenaar 

bij hoort. CD&V gaat voor een beleid met inhoud en visie op de toekomst, waar we samen Schoten nog 

beter maken.

De levenskwaliteit en het welzijn van onze inwoners staat daarin centraal. 

Ons programma is gebouwd op drie pijlers: de levenskwaliteit in de straten en buurten verbeteren 

(Leefstraat) in participatie met de bewoners, wijken, adviesraden, verenigingen en het personeel 

(Samenwerken), en gerichte zorg voor allen die het nodig heeft.

We zijn ons er van bewust dat dergelijk programma niet op zes jaar volledig kan gerealiseerd worden. 

Het is een toekomstvisie op een duurzame samenleving in het Schoten van de toekomst. In dit 

programma kan je lezen hoe we deze willen realiseren.

SAMEN
maken we
SCHOTEN
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1. LEEFSTRAAT
Wanneer je op Schotense activiteiten, straat- en buurtfeesten of culturele 

evenementen komt, kom je dikwijls dezelfde mensen tegen. Een groot deel 

van de Schotenaren neemt geen deel aan het gemeenschappelijke leven in de 

gemeente. 

Samen-leven heeft vele voordelen. In straten en buurten waar mensen elkaar 

kennen, helpen en samen iets organiseren, is er een groter samenhorigheids-, 

thuis- en veiligheidsgevoel én het is een wapen tegen vereenzaming.

CD&V wil dat Schotenaren terug meer samen-leven. Eén van de belangrijkste 

voorwaarden daarbij is dat mensen elkaar ontmoeten en zo leren (her)kennen. 

Door het contact met buren te verbeteren, zal, stap na stap, straat per straat, wijk 

per wijk en tot slot heel het gemeentelijk samen-leven versterkt worden. 

Daarvoor willen we breder denken, bestaande mogelijkheden moeten beter 

gebruikt en uitwerkt worden, en vernieuwende initiatieven moeten onderzocht 

worden. 

Door van de straat en de buurt een aangename (ontmoetings)plaats te maken, 

kunnen we ervoor zorgen dat mensen echt samen-leven: een straat is dan meer 

dan enkel een verkeersader, maar een leefstraat. 

Hoe we dat willen doen, lees je in dit hoofdstuk ‘Leefstraat’.

A. VEILIG EN VLOT VERKEER
I. STOP-principe (Stappen/trappen/openbaar vervoer/privévervoer)

Meer levenskwaliteit en een betere, gezondere, leefomgeving vraagt ook 

inspanningen op het vlak van mobiliteit. Gemotoriseerd verkeer vervuilt 

immers onze lucht, verstoort de rust, neemt veel openbare ruimte in en 

maakt de straat onveilig. CD&V streeft daarom naar het realiseren van een 

modal shift (modal shift is de term voor het vervangen van een deel van het vervoer over de weg door 

andere vormen van vervoer zoals spoor, schip, fiets, … ) tegen 2025, zoals vastgelegd in de herziening 

van het Schotense mobiliteitsplan. Een heeft vooral de teugels in handen voor het stimuleren van het 

voetgangersverkeer en fietsgebruik, niet enkel door het aanleggen van betere fiets- en voetpaden, 

maar ook door het bouwen van beveiligde buurtfietsenstallingen of het mogelijk maken om privé 

fietsenstallingen te kunnen integreren in groene voortuinen. 

Voetgangers en fietsers lossen een groot deel van het mobiliteitsprobleem op. Straten vernieuwen 

en onderhouden in functie van gemotoriseerd verkeer neemt jaarlijks ook een grote slok uit het 

gemeentebudget. Met hetzelfde bedrag kan je heel wat voet- en fietspaden aanpakken. Om meer mensen 

op de fiets te krijgen en het te voet gaan stimuleren, wil CD&V het budget voor het (her)aanleggen 

en onderhouden van voet- en fietspaden drastisch verhogen. Alle voetpaden en oversteekplaatsen 

dienen comfortabel en veilig te zijn in functie van kinderwagens, rolwagens, rollators en de minder 

mobiele burger. Want iedere Schotenaar verdient een comfortabel en veilig voet- en fietspad in de 

buurt. Voetgangers en fietsers ontmoeten elkaar sneller, wat het samenleven fijner maakt, dat is mooi 

meegenomen. 

Wanneer we meer mensen op de fiets willen krijgen en te voet laten gaan moet ook de infrastructuur 



6 7

aangepast worden aan deze groei. Want mensen stimuleren doe je enkel met de juiste 

omkadering. Daarom staan integraal toegankelijke openbare toiletten, meer en doordacht 

ingeplante zitbanken en vuilbakjes, en aangename pleisterplaatsen (bvb aan de vaart) 

bij CD&V hoog op de agenda.

Ook de trage wegen (binnenwegen) moeten opgewaardeerd worden. Deze dienen 

gerenoveerd te worden en goed onderhouden worden, zodat de voetganger en fietser 

hier adequaat gebruik kan van maken.  CD&V wil hier aandacht aan besteden en 

onderzoeken waar nog plaats is voor meer trage wegen.

Het openbaar vervoer is een belangrijke speler voor het realiseren van een modal shift. 

Zo ijvert CD&V voor een nieuwe busverbinding van en naar het Jan Palfijn ziekenhuis via 

Horstebaan (Carrefour - tram) en naar de tramterminus in Wijnegem. 

Schoolverkeer gebeurt nog te veel met de auto. Om hier een kentering in te krijgen 

worden alle schoolomgevingen onder de loep genomen in functie van het inrichten van 

veilige school- en fietsstraten. Dit zou de verkeersveiligheid voor de vele fietsende 

schoolgaande kinderen sterk verbeteren. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om een 

premie toe te kennen aan oudercomitées die samen met de school een schoolstraat 

realiseren. 

Schoten heeft in het centrum een grote zorgsite, Verbert-Verrijdt. CD&V wil de omgeving 

van deze site toegankelijker en aantrekkelijker maken voor de bewoners en gebruikers 

van deze zorgsite. Daarvoor willen we zorgroutes uitwerken, dit zijn voldoende brede, 

veilige en kwalitatieve routes rond de sites waar de bewoners en gebruikers op een 

aangename en comfortabele manier kunnen wandelen. Deze zorgroutes worden 

voorzien van voldoende rustplekken, attractieve (geurende) planten en bloemen en 

hebben zo weinig mogelijk oversteekplaatsen. Deze zorgroutes kunnen ook rond de 

andere woonzorgcentra in onze gemeente voorzien worden. 

II. Deelsystemen

CD&V wil een snelle uitrol van een professioneel auto- en fietsdeelsysteem in onze 

gemeente waarvan elke bewoner in zijn/haar wijk op wandelafstand gebruik kan maken. 

Deelsystemen zorgen voor meer ruimte in de straat en stimuleren het winkelen in het 

eigen centrum. 

In 2018 werd in Schoten het 2e Vlaamse Mobipunt geïnstalleerd: Mobipunt Markt. Een 

Mobipunt is een plek waar verschillende soorten mobiliteit samenkomen en mensen aldus 

naar behoefte kunnen overschakelen van vervoersmogelijkheden, zoals de deelauto en 

deelfiets. Maar ook openbaar vervoer, taxi, eigen auto, … . Het Mobipunt Markt is hierop 

voorzien en verzamelt in de nabijheid van vele openbare diensten en het winkelcentrum 

deze verschillende mobiliteitskeuzes, alsook een laadpaal voor elektrische auto’s en 

een openbare fietspomp. CD&V wil dit Mobipunt verder uitbouwen met aangename zit/

wachtruimte, groen, kleine speelmogelijkheid voor kinderen, lockers voor mensen die 

gaan winkelen en een oplaadpunt voor elektrische fietsen. 

Delen is het nieuwe hebben. Hoewel de deeleconomie nieuw klinkt is delen niet nieuw: 

bibliotheken zijn al eeuwen oud, de trein en de bus deel je met andere passagiers en 
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al in de jaren ’70 deelden gezinnen een auto. Nieuw is wel de schaal en de ‘nieuwe’ 

techniek die het makkelijker maakt om te delen. Via computer platforms, app’s en sociale 

netwerken kun je in jouw buurt spullen lenen, huren of te leen en te huur aanbieden. 

Delen is goed voor het milieu, bespaart je kosten en je kunt iets betekenen voor een 

ander. CD&V wil dat de gemeente dergelijke initiatieven ondersteunt en stimuleert op 

buurtniveau met bijvoorbeeld partytenten, aanhangwagen,  gereedschap dat je niet elke 

dag nodig hebt. En op gemeentelijk niveau auto’s en (bak)fietsen.

III. Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan werd herzien. De volgende onderwerpen werden “verbreed en 

verdiept”: snelheidsbeleid, parkeren, doorstroming (gemotoriseerd verkeer en openbaar 

vervoer), wegencategorisering en afstemming op milieu en ruimtelijk beleid. De volledige 

uitvoering van dit herziende mobiliteitsplan kan niet op één-twee-drie gebeuren en zal 

verschillende jaren in beslag nemen. CD&V kiest als prioriteiten: 

• Bereikbaarheid: inzetten op co-mobiliteit, de waterbus, een heldere en leesbare 

ontsluitingsstructuur, een doordacht, sturend parkeerbeleid (gedeelde parkeerruimte 

van grootwarenhuizen, herzien blauwe zone), een fietsparkeerbeleid dat inspeelt 

op de behoeften, invullen van ontbrekende (rechtstreekse) verbindingen met 

het openbaar vervoer (tramhaltes Wijnegem – Markt Schoten – Carrefour – Jan 

Palfijn), het realiseren van een fietssnelweg langsheen de hoge snelheidslijn 

(HSL) naar Antwerpen en treinstation Noorderkempen (Brecht)

• Toegankelijkheid: het stelselmatig en consequent verbeteren van de 

toegankelijkheid van het openbaar domein.

• Veiligheid: het terugdringen van het aantal 

ongevallen, het verhogen van de veiligheid 

op schoolroutes, bekijken waar fietsstraten 

en schoolstraten kunnen toegepast worden in 

schoolomgevingen

• Leefbaarheid: het verbeteren van de 

verblijfskwaliteit in de dichtbebouwde wijken 

én in de woonparkgebieden, een aantrekkelijk 

handelscentrum waar iedereen zich thuis voelt 

(Paalstraat autoluwer en periodiek deels autovrij), 

opmaken van circulatieplannen per wijk i.f.v. 

leefbaarheid en doorstroming, een snelheidsbeleid 

aangepast aan de woonfunctie van buurten en 

wijken, Kasteeldreefwijk ontlasten van parkeerdruk 

tijdens evenementen door de aanleg van een 

evenementenparking achter het park (huidige 

op- en afrit Hoogmolenbrug), vrachtverkeer door 

centrum weren door een aangepast circulatieplan 

na de verplaatsing van de Hoogmolenbrug

• Milieu- en natuurvriendelijk: nastreven van een 

duurzame mobiliteit, uitbouwen van een kwalitatief 

hoogwaardig netwerk voor voetgangers en fietsers, 

evolutie naar deeleconomie met deelfietsen en 

deelauto’s.
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B. GROENE & DUURZAME GEMEENTE,
    GROENE STRAAT
I. Vergroening openbaar domein

Schotenaren zijn bezorgd over de toekomst van het milieu. Deze legislatuur 

werd het eerste Klimaatactieplan voor onze gemeente een feit. De CO2-

uitstoot moet tegen 2030 met 40% verminderen in Schoten. De concretisering van dit plan is prioritair 

voor CD&V. Op het vlak van energie wil CD&V de installatie van zonnepanelen op openbare gebouwen 

en de installatie van LED verlichting versnellen. Maar ook al worden er massaal zonnepanelen en LED 

verlichting geïnstalleerd, dit zal nooit het vermogen bereiken van windenergie. CD&V is van mening 

dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen op het vlak van de klimaatverandering zodat de 

volgende generaties hiervan niet de dupe zijn. CD&V blijft daarom achter het geplande, en aanvankelijk 

unaniem door de Gemeenteraad goedgekeurde, windmolenproject staan. Uiteraard zullen deze molens 

aan alle wetgeving en normen moeten voldoen met bijzondere aandacht voor de wooneenheid De 

4 Notelaars, dat voor CD&V als gelegen in woongebied moet beschouwd worden. Naast deze meer 

gekende technieken vinden we dat er ook studie moet verricht worden naar het gebruik van biomassa 

(o.a. voor de nieuwe Dienst Der Werken) en kleine waterkrachtcentrales langs de Schotense vaart.

Schoten is een van de meest beboste gemeenten van Vlaanderen, dit moet behouden blijven en verder 

versterkt. Daartoe ijvert CD&V voor een sterk bomenbeleid en de kwalitatieve vergroening van het 

openbaar domein. Bij het ontwerpen van straten en pleinen moeten bomen een belangrijke plek krijgen. 

De bestaande laan-en parkbomen moeten we optimaal onderhouden en beschermen. Ze zorgen 

immers mee voor gezonde leefomgeving. Actieve aandacht voor bomen is niet enkel goed voor het 

groene karakter van onze gemeente, maar is vooral van belang voor de gezondheid van onze burgers. 

CD&V wil op de toekomst voorbereid zijn.

Vergroening van onze gemeente is niet enkel de taak van het gemeentebestuur zelf. Ook de burgers 

zijn mee verantwoordelijk voor de toekomstige leefkwaliteit in onze gemeente. Groene voortuinen en 

geveltuintjes dragen bij aan de vergroening van ons straatbeeld en de verbetering van het milieu en 

zorgen ook voor meer contact tussen de buren. CD&V zal daarom de (her)aanleg van voortuinen en 

geveltuintjes actief ondersteunen. 

De klimaatverandering brengt niet enkel langere warme perioden met zich mee, ze brengt ook 

wateroverlast. De gemeente beschikt over een hemelwaterplan om te voorkomen dat burgers natte 

voeten krijgen. Dit moeten we vermijden, maar dit is enkel haalbaar op lange termijn. Stap voor stap 

moeten we hiervoor gaan. Op korte termijn reeds voorziet CD&V belangrijke maatregelen die gerealiseerd 

kunnen worden waardoor overlast voorkomen of beperkt wordt o.m. door de verdere ondersteuning 

van de aanleg van groendaken en ontharding van voor- en achtertuinen kan heel wat wateroverlast 

voorkomen. De verplichting voor het aanleggen van groendaken bij nieuwe platte daken en grondige 

renovaties moet voor CD&V zeker verder onderzocht worden. Waar mogelijk dient ook op het openbaar 

domein gebruik gemaakt te worden van waterdoorlatende – en bufferende materalen.

CD&V is bezorgd om de leefkwaliteit in onze gemeente. In de volgende jaren zullen er verschillende 

bovenlokale werken onze gemeente kruisen of raken, die ofwel een bedreiging vormen ofwel een 

opportuniteit kunnen geven. De aanleg van de A102, het 2e goederenspoor van de Antwerpse haven, 

de verbreding van het Albertkanaal, de verplaatsing van de Hoogmolenbrug, … . CD&V onderschrijft 

hiervoor de algemene principes van Gruunrant en Ringland, en blijft ijveren voor een ondergrondse 
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infrastructuur via geboorde tunnels bij de aanleg van A102 en het goederenspoor, 

zodat de groene gordel tussen de wijk Deuzeld, Antwerpen en het centrum van Schoten 

gevrijwaard zal blijven en versterkt wordt. De nieuwe Hoogmolenbrug, die op dit tracé 

komt, vormt een opportuniteit om de eerste aanzet te geven voor de realisering van een 

stadrandbos via een groene verbinding tussen Deurne en Schoten, die door kan lopen 

van Ekeren tot Wijnegem. 

CD&V wil dat elke Schotenaar kan genieten van een nabijgelegen openbare groene 

ruimte. In de wijken Deuzeld en Centrum zijn openbare parken aanwezig. De Zeurt ligt 

naast het Peerdsbos, evenals De List. Bijkomend zullen binnenkort zullen alle Schotenaren 

gebruik kunnen maken van een bijkomende groene ruimte van 40ha, na overdracht aan 

de gemeente van het domein Bonte Hannek, (gelegen naast De List). De begraafplaats 

in het centrum van de gemeente werd onder impuls van CD&V omgevormd tot een groen 

begraafpark. Daarom wil CD&V verder actief de mogelijke aankoop en/of openstelling 

van de Pidpa-gronden in de wijk Schotenhof en de grasvlakte naast de E-10 plas in 

de wijken Ter Heide en Sas 6, nastreven. Beide waterrijke gronden kunnen, rekening 

houdende met hun specifieke natuurwaarde, ingericht worden naar de noden van de 

wijken,. Een deel van de grasvlakte aan de E-10 plas kan ook een oplossing bieden voor 

de noodzakelijke herlocalisatie van de Schotense hondenclubs. 

De wijken Deuzeld en De Lek, leunen nauw aan bij het district Merksem. Voor CD&V 

horen deze wijken onverminderd bij onze gemeente. Deze wijken moeten dan ook het 

groene karakter van de gemeente hebben. Gezien de druk van verstedelijking hier groot 

is, verdienen zij verhoogde aandacht van CD&V. (Her)aanleg van het openbaar domein 

moet dan ook zeer zorgvuldig gebeuren met oog voor vergroening van deze wijken en 

bijzondere aandacht voor de overstromingsgevoeligheid. 

Samen-tuinen (moestuinen) brengt mensen samen. CD&V stimuleert daarom samen-

tuin initiatieven.  We zoeken naar restgronden voor kleinschalige samen-tuinprojecten, 

dit geeft verbondenheid en organisatie, bvb een straat- of buurtpluktuin. Maar we willen 

ook dat de gemeente haar steentje daarin bijdraagt. CD&V wil daarom de uitbreiding in 

de Wijtschotbaan van de VELT tuintjes versnellen zodat elke Schotenaar de kans krijgt 

een eigen moestuintje te beheren.  

II. Onderhoud 

De gemeente moet zorg dragen voor haar straten, pleinen en plantsoenen. Kwalitatief 

materiaal voor de gemeentelijke diensten is daarvoor noodzakelijk (zoals o.m. elektrische 

afvalzuigkarretjes). Het centrum kan zeker een grondige wekelijkse poetsbeurt gebruiken.  

Het gebruik van pesticiden ter bestrijding van “onkruid” is uit den boze, en ook wettelijk 

verboden. Doch vindt CD&V een proper en onkruidvrij openbaar domein zeer 

belangrijk. De gemeentelijke groendienst dient dan ook verder uitgerust te worden met 

het nodige materiaal om op een hedendaagse manier het “onkruid” het hoofd te bieden. 

Het aankopen van een onkruidbestrijdingsmachine met heet water en / of stoom, of de 

uitbesteding van deze werken is noodzakelijk.

Voet- en fietspaden zijn onderhevig aan slijtage, worteldruk, verzakking en beschadiging. 

Een snel-responsteam kan in het leven geroepen worden om dergelijke kleine werken 

op korte termijn uit te voeren.
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III. Afvalbeleid

De Schotenaar ergert zich aan zwerfvuil. CD&V wil onze straten en pleinen proper houden door een 

streng en slim zwerfvuilbeleid te voeren. Daartoe kunnen verborgen camera’s en andere hulpmiddelen 

ingezet worden. Ook het consequent toepassen van GAS-boetes voor de vervuiler is noodzakelijk 

om sluikstorten tegen te gaan. CD&V is voorstander van het invoeren van statiegeld op PET- en 

blikverpakkingen.

Het gemeentebestuur zou een voorbeeld moeten zijn op het vlak van sorteren. Dit is niet altijd het 

geval. CD&V wil de eigen organisatie en evenementen hiertoe aanzetten. Daarom pleiten we voor het 

gebruik van herbruikbare bekers op evenementen als Schoten Schol en Parkhappening en het sorteren 

(en vermijden) van afval bij o.a. de Parkavonden.

Het gemeentelijk recyclagepark zal in de volgende bestuursperiode volledig vernieuwd worden. 

Maar de aanwezigheid van een modern recyclagepark betekent niet dat we de afvalberg niet moeten 

terugdringen. Minder afval produceren en meer hergebruiken is en blijft de boodschap. Daarvoor is 

een voortdurende sensibilisering noodzakelijk. CD&V zal daarvoor een gemeentelijk “speels-educatieve” 

wedstrijd op touw zetten om jonge kinderen en hun ouders te sensibiliseren rond afval, want jong 

geleerd is oud gedaan. 

CD&V zal ook een structurele ondersteuning onderzoeken voor de diverse geef- en ruilinitiatieven 

en de samenwerking met de Kringloopwinkel verder zetten. Hier krijgen afgedankte materialen een 

tweede leven bij mensen die het nodig hebben, en komen ze niet zomaar terecht op de afvalberg.

C. SCHOTEN ONZE THUIS!
I. Woonbeleid

Wonen is een recht voor iedereen. Onze maatschappij evolueert zeer snel, 

ook op het vlak van wonen. Er is hoe langer hoe meer nood aan kleinere 

wooneenheden die voor de gemiddelde Schotenaar betaalbaar zijn, zowel 

voor jong en oud(er). CD&V zet daarom in op nieuwe samenlevings- en 

woonvormen. Co-housing, levenslang aanpasbaar wonen, samenhuizen met 

verschillende generaties onder één dak, senioren op kot… al deze pistes bieden mogelijke scenario’s 

voor de toekomst. Ruimte delen zal in de toekomst noodzakelijk worden, willen we onze open ruimte 

kunnen vrijwaren en wonen betaalbaar houden. Nieuwe woonvormen brengt mensen samen en 

stimuleert de zorg voor elkaar. CD&V ziet daarvoor opportuniteiten in het woonparkgebied, grotere 

woningen of verlaten bedrijfsgebouwen in het centrum.

De zoektocht naar meer kleinere wooneenheden mag echter niet gepaard gaan met louter commerciële 

verappartementisering. CD&V wil bij grotere woonprojecten een kwaliteitstoets invoeren zodat 

dergelijke projecten ook een meerwaarde hebben voor de gemeenschap. Een kwalitatieve en groene 

inrichting van het bijhorende openbaar domein is hier van groot belang. Waar het verantwoord is, hebben 

we liever een verdieping extra ten voordele van het creëren van meer groene openbare ruimte. Een 

goede inrichting stimuleert mensen om buiten te komen en elkaar aan te spreken. Het brengt de buurt 

tot leven.    

Ook het gemeentelijk patrimonium kan aangewend worden voor meervoudig gebruik. Zo wil CD&V 

de uitgeleefde bejaardenflats aan de Jozef Van Craenstraat, die niet meer aan de huidige normen 

voldoen, omvormen tot een samen-woonproject voor alle generaties met bijhorende occasionele 



16 17

kinderopvang en een link naar de Gemeentelijke academie voor muziek, woord, dans en beeldende 

kunsten. Dit met een kwaliteitsvolle gemeenschappelijke leef-, speel- en groententuin. 

In de komende jaren zullen er verschillende grote inbreidingsprojecten in onze gemeente 

gerealiseerd worden. “Aan de vaart” (tussen Kruispadstraat en Zaatstraat), “Jachthavenplein” 

(site Albeton, Villerslei) en een woonproject op de huidige site van de gemeentelijke Dienst Der 

Werken (Vordensteinstraat – Lode Weijtenstraat). Voor CD&V zijn deze projecten belangrijk omdat 

zij een dynamiek van vernieuwing en verjonging in onze gemeente brengen en ruimte geven voor 

generatie-overschrijdend-wonen. Deze inbreidingsprojecten ontsluiten tevens, nu volledig afgesloten, 

privéterreinen in het centrum en maken het mogelijk bijkomende, kwalitatief – groene en autoluwe, 

openbare ruimte bij te creëren in het Schotense woongebied. CD&V stelt in deze projecten vooral 

de kwaliteit en de algemene toegankelijkheid van het nieuwe openbaar domein centraal i.p.v. de 

discussie te vernauwen tot het aantal bouwlagen. Wanneer hiervoor een bouwlaag meer noodzakelijk 

is, moet dit mogelijk zijn op plaatsen waar dit ruimtelijk verantwoord is. Hierdoor blijft er meer openbare 

ruimte open en is er meer financiële armslag om eisen te stellen aan de privé ontwikkelaar voor een 

kwalitatieve aanleg van deze gemeenschappelijke ruimte voor elke Schotenaar.

Woonzorgcentra evolueren meer en meer naar echte zorgcentra. Mensen komen steeds meer op latere 

leeftijd en erg zorgbehoevend wonen in een woonzorgcentrum. Private woonzorgcentra zijn niet voor 

iedereen echt betaalbaar. Daarom wil CD&V levenslang wonen in onze gemeente meer ondersteunen 

en begeleiden. Mensen moeten bij het gemeentelijk woonloket terecht kunnen met praktische vragen 

en begeleiding rond het aanpassen van de eigen woning naar een woning die toegankelijk en bruikbaar 

is volgens de leeftijd, persoonlijke mobiliteit en zorgbehoefte. Naast praktische hulp kan wie het nodig 

heeft ook een gemeentelijk financieel steuntje in de rug gebruiken. 
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II. Betaalbaar wonen

Tijdens deze legislatuur werd er onder impuls van CD&V een grote inhaalbeweging gerealiseerd op het 

vlak van sociale woningbouw. Ook in volgende legislatuur willen we deze beweging verder zetten om 

tegen 2025 minstens het door Vlaanderen opgelegde bindend sociaal objectief te behalen. Maar CD&V 

wil verder kijken, 2025 is niet zo ver meer af. Daarom zal CD&V verder op zoek gaan naar creatieve 

mogelijkheden om het aanbod aan sociale- en betaalbare woongelegenheid in onze gemeente verder 

uit te bouwen. Voor CD&V heeft iedereen recht op wonen in onze gemeente, rijk of arm. 

Schaarste jaagt de prijzen de hoogte in. Er dient dus een evenwicht gevonden te worden tussen 

verdichting (meer woningen) en leefkwaliteit. De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan 

meergezinswoningen moet vastleggen waar verdichting d.m.v. meergezinswoningen in welke 

straten en wijken nog kan in de toekomst. Ook het kader voor samenwoonprojecten en andere nieuwe 

woonvormen (zie Woonbeleid) kan de betaalbaarheid van woningen in onze gemeente mee garanderen.

Maar wonen vraagt ook onkosten voor onderhoud. De Vlaamse normen voor isolatie worden steeds 

strenger. De woning isoleren is ook belangrijk om de CO2 uitstoot in de gemeente te verlagen en tegen 

2025 terug te dringen met 40%, zoals in het Klimaatactieplan van de gemeente bepaald. Maar ook 

de energiekost voor de Schotenaar wordt hiermee naar omlaag gebracht in tijden van steeds hogere 

energiefacturen. Daarom zal CD&V onderzoeken of een gemeentelijke isolatiepremie mogelijk is in de 

volgende legislatuur en bekijken of een samen-aankoop hiervoor georganiseerd kan worden.

D. LEVENDIGE (WINKEL)KERNEN
I. Winkelactieplan

CD&V wil de verblijfskwaliteit van het centrum sterk verbeteren door het 

herinrichten van het winkelcentrum en het marktplein. Het centrum van onze 

gemeente moet meer ruimte creëren voor ontmoeten en verblijven. De markt 

kan meer zijn dan enkel een parkeerplaats. Met de juiste vergroening en 

ruimte voor terrasjes kan ons centrum uitgroeien tot een aangename plek 

om te vertoeven. Extra aandacht voor de zwakke weggebruiker en de minder mobiele medeburger is 

hier noodzakelijk. Een aangepast sfeervol verlichtingsplan en een veilige Paalstraat voor shoppers, 

voetgangers en fietsers, door ze geleidelijk aan autovrijer te maken, zal de sfeer en aantrekkingskracht 

alleen maar verhogen.

Winkelen in de eigen gemeente, bij de lokale handelaar, kent vele sociale voordelen. Het doet de 

gemeente leven, mensen ontmoeten elkaar, het geeft werkgelegenheid in de eigen gemeente , het 

is bereikbaar voor ouderen, het maakt de gemeente aantrekkelijk voor jonge gezinnen en door de 

nabijheid worden heel wat autoritten naar ketens buiten het centrum vermeden. CD&V wil het centrum 

omvormen tot een veerkrachtig kernwinkelgebied door:

• het maken van een compact, aantrekkelijk, veilig en bereikbaar winkelcentrum d.m.v. 

heraanleg en vermenging van functies die de handelskern ondersteunen

• een kindvriendelijk centrum

• het verbeteren van het fiets- en wandelcomfort

• de belevingswaarde te verhogen

• een actief beleid te voeren om leegstand te voorkomen
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• het versterken van de identiteit van ons centrum met kwalitatieve aanleg en een hogere 

beeldkwaliteit

• een sterke participatie van de lokale handelaars en bedrijfsleiders in aangelegenheden die de 

middenstand en KMO aanbelangt

• een onderhoudsvriendelijke aanleg en regelmatig / wekelijkse poetsbeurt

• het samenwerken met de dienst Economie van de Provincie Antwerpen om keuzes te maken 

bij b.v.b. de opmaak van  een strategisch plan of gemeentelijke verordeningen voor het 

centrum en het kleinhandelslint Bredabaan 

• het opmaken van een participatief strategisch commercieel plan en visie met concrete 

acties van aanpak voor het kernwinkelgebied en de KMO in relatie met randgemeenten, stad, 

handelslint Bredabaan en winkelcentra in de regio

• het promoten van onze gemeente en het handelscentrum bij bedrijven en personen om zich 

in de gemeente te vestigen of te bezoeken (citymarketing)

• het invoeren van een Schotense winkelpas, waarbij punten kunnen verzameld worden en 

kortingen verkregen bij de lokale handelaars. 

De gemeente kocht de marktgebouwen aan met de zaal Forum en vormt deze om naar een levendig 

centrum voor cultuur en muziek (aanvullend aan De Kaekelaar) en kunstopleiding. CD&V ziet er op toe 

dat in dit centrum ook voldoende ruimte blijft voor lokalen ten behoeve van het verenigingsleven met 

vergaderlokalen, repetitiemogelijkheid en tentoonstellingsruimte. Tevens is dit dé uitgelezen kans om het 

marktplein terug leven in te blazen door onderaan verschillende horecazaken en terrasjes te voorzien. 

De rijbaan tussen de marktgebouwen en het plein kan omgevormd worden tot een gebruiksplein die de 

ruimte kan geven voor die terrasjes en meer vergroening van het plein.

Internet is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. CD&V wil in het centrum een vrije Wifi zone 

installeren zodat iedere bezoeker naar behoefte gratis toegang kan krijgen tot het internet en dat tevens 

in het centrum slimme toepassingen kunnen geïntegreerd worden ten voordeel van de middenstander 

en het parkinggebruik. 

De wijk Deuzeld – De Lek is een belangrijke Schotense wijk voor CD&V. Een aanzienlijk gedeelte 

van de Schotenaren woont in deze wijk. CD&V wil deze wijk met zijn eigen kenmerken versterken en 

de sociale samenhang verder vergroten. Voorbije jaren werd er door de vzw De Kerstgezellen een 

drukbezochte kerstmarkt georganiseerd. CD&V wil onderzoeken of een wekelijkse markt in deze wijk 

haalbaar is. Als het sociale leven in de wijk versterkt wordt, krijgen buurtwinkels en cafés terug een kans 

zodat de inwoners niet enkel aangewezen zijn op het centrum van Schoten of het naburige Merksem. 

Ook al heeft een gemeente zelf weinig impact op de organisatie van de lokale economie, dewelke 

eerder beïnvloed wordt door externe factoren, CD&V wil dat de gemeente een faciliterende rol speelt 

in alle initiatieven voor het opstarten van buurtwinkels. Ook de wijk Donk en Wijtschot zijn nog te veel 

toegewezen op het centrum voor dagelijkse kleine inkopen.

II. Erfgoed

Schoten beschikt over talrijke  lokale  erfgoedgemeenschappen. CD&V wil deze verder betrekken 

bij het lokaal erfgoedbeleid en hen tevens de kans geven om te professionaliseren. De rol van deze 

erfgoedgemeenschappen is onontbeerlijk bij het uitrollen van een geïntegreerde benadering rond 

roerend en immaterieel cultureel erfgoed. 

Daarnaast wil CD&V constructief meewerken aan de herbestemming van onroerend erfgoed. Erfgoed 

moet dynamisch gewogen worden op de erfgoedbalans en nieuwe functies kunnen vervullen. 

Sinds 2010 beschikt Schoten over een gemeentelijke inventaris onroerend erfgoed. Hierin zijn 521 items 
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opgenomen die blijvend onze aandacht verdienen. Het behoud en onderhoud van onze 

belangrijke cultuurlandschappen moet tevens maximaal bestendigd worden.  Erfgoed, 

zowel materiaal, bouwkundig als immaterieel, is het gemeenschappelijke geheugen 

van de Schotenaar. CD&V zal de werking van het Schotens Documentatiecentrum, 

’t Arsenaal, en de Erfgoedvereniging Scot vzw zowel logistiek als financieel blijven 

ondersteunen zodat het Schotense erfgoed niet verloren gaat voor het nageslacht en 

meer toegankelijker wordt voor iedere geïnteresseerde Schotenaar. 

III. Groene centrumlongen

Het Gelmelenpark is voor het centrum van de gemeente een belangrijke groene long. 

Dit moet ten alle tijden gevrijwaard blijven. Het park brengt niet enkel verkoeling en groen 

in het centrum maar zorgt ook voor speel- en verblijfsruimte voor jong en oud. CD&V 

vindt dat het park aan een grondige renovatie toe is om de kwaliteit er van te verbeteren. 

Hierbij kan gewerkt worden aan de veiligheid en toegankelijkheid ervan met behoud van 

het groene karakter van dit park. 

Het Cogelspark is de groene long voor de wijk Deuzeld – Lek. Dit mooie park werd in 

vorige legislatuur meer open gemaakt naar de Deuzeldlaan toe waardoor het Lokaal 

Dienstencentrum Cogelshof er mooi werd geïntegreerd. Voor CD&V is nu de rest van het 

park en de vijver aan de beurt. CD&V wil het park, naar ontwerp van de wereldbefaamde 

tuinarchitect Jacques Wirtz, restaureren zodat het terug in alle glorie als wijkpark kan 

floreren met aandacht voor speelmogelijkheid, natuur, toegankelijkheid, onderhoud en 

veiligheid. Ook de piramiden, die integraal deel uitmaken van het ontwerp van Wirtz, 

dienen op een veilige en duurzame manier te worden gerestaureerd.
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  2. ZORG VOOR ALLEN 
CD&V wil dat Schotenaren samenleven. Dit samen-leven loopt over de 

generatiegrenzen heen. Een gezonde samenleving geeft ruimte aan alle 

leeftijden. Ook in Schoten is de trend naar vergrijzing (het stijgende aandeel 

65+) en verwitting (het stijgende aandeel 80+) waar te nemen. De vooruitzichten 

geven tussen 2017 en 2027 een stijging van het aantal 65-plussers met meer 

dan 17%. Hierdoor zal Schoten in 2027 zo’n 1250 65-plussers meer tellen dan 

in 2017.  Naast deze algemene Vlaamse trend van vergrijzing mag Schoten zich 

gelukkig ook verwachten aan een atypische stijging in het aantal jonge kinderen. 

Zo stijgen zowel het aantal 0 tot 2-jarigen als het aantal 5-jarigen met 10% tegen 

2027.

Het is goed dat mensen langer leven en dat ook jonge gezinnen de weg naar 

Schoten vinden, maar ons lokaal beleid moet er ook op afgestemd worden.

Tot slot is er ook nog de uitdaging van de kinderarmoede die in Schoten hoog 

ligt. 1 op 5 kinderen wordt geboren in kansarmoede. Als lokale CD&V-afdeling 

beseffen we dat een lokaal bestuur de juiste hefbomen mist om dit ten gronde 

aan te pakken, maar toch willen we ons niet bij dit feit neerleggen en blijven we 

actief op zoek gaan naar maatregelen om deze kinderarmoede in onze gemeente 

terug te dringen. CD&V wil zoeken naar wat we hiervoor samen met scholen 

en het OCMW kunnen doen. CD&V verbindt mensen, over de grenzen van de 

generaties heen, zonder onderscheid qua kleur, afkomst of geaardheid. Samen-

leven vraagt dat we uit onze hokjesmentaliteit breken en creatief, doelgericht 

zorg dragen voor onze inwoners. 

A. KINDEREN, ONZE TOEKOMST 
I. Van geboorte…

Jonge kinderen hebben enorme groei- en ontwikkelingskansen. CD&V ijvert voor 

een vlotte toegang voor elke baby/peuter tot de reeds bestaande  Schotense 

kinderdagverblijven, ook voor gezinnen met een minder bevoorrechte - of een 

migratieachtergrond, en wil zich actief inzetten voor het verhogen van de opvangcapaciteit gezien de 

atypische stijging van het aantal jonge kinderen in de komende jaren. CD&V benadrukt de meerwaarde 

van diversiteit en interculturaliteit.

Ook privé onthaalouders vormen een onmisbare schakel in het ontwikkelings- en leerproces van 

zeer jonge kinderen. CD&V wil daarom samenwerkende onthaal ouders verder creatief faciliteren en 

ondersteunen.

Om de kansen op kinderopvang te verhogen, moet de opvang in de eerste plaats betaalbaar zijn voor 

iedereen, ongeacht de sociale achtergrond. CD&V staat achter het hanteren van een sociaal tarief en 

het wettelijke laagste tarief voor tienermoeders.

We hechten veel belang aan initiatieven zoals het Mama-Café waar aanstaande en/of jonge moeders 

hun ervaringen kunnen delen over (borst)voeding, slapen,… en ook professionele ondersteuning  

vinden. CD&V wil dergelijke initiatieven blijven ondersteunen.
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II. over de schoolloopbaan…

Iedereen moet zich thuis voelen op school. Dit vereist een schoolcultuur die inspeelt op 

diversiteit. De eigenheid van een kind mag geen belemmering vormen voor participatie 

en leren. Vrijheid van onderwijs brengt met zich mee dat scholen, binnen wettelijke 

bepalingen, eigenaar zijn van hun opvoedingsproject. In het onderwijs houden we een 

pluralistische visie op religie en levensbeschouwingen aan.

Om de Schotense jongeren en hun ouders de kans te geven, kennis te maken met het 

diverse onderwijsaanbod  binnen de gemeente,  pleit CD&V voor een uitbreiding van het 

reeds bestaande initiatief van de scholenbeurs zodat ook kleuter- en basisscholen hun 

project kunnen voorstellen.

CD&V Schoten heeft actief de forse verhoging van de gemeentelijke toelage voor het 

schoolzwemmen van 0.5 € tot 2 € ondersteund en hecht enorm belang aan het feit dat 

kinderen en tieners Sportoase Brasschaat vlot kunnen bereiken. Alle kinderen moeten de 

kans krijgen om te leren zwemmen.

We staan achter een effectieve aanpak van de verhoogde schooluitval in de gemeente, 

die vertrekt vanuit een sterke preventieve aanpak. Onze kinderen zijn onze toekomst. 

Daarom vindt CD&V dat ze één dag op het jaar alle aandacht mogen krijgen en zelf het 

roer mogen nemen in de gemeente. CD&V zal een gemeentelijke kinderdag organiseren 

waarbij de sleutels van het gemeentehuis voor één dag overgedragen worden aan een 

heuse Kinderburgemeester en de Kindergemeenteraad.

III. tot leren op je eigen benen staan (adolescenten)

Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig, om te spelen, om “te hangen”. Schoten 

beschikt over heel wat veilige, gereglementeerde, speeltuinen. Maar ook meer 

“ongereglementeerde” en avontuurlijkere ruimte is noodzakelijk, zoals speelbosjes en 

avontuurlijke speeltuinen waar kinderen hun creativiteit kunnen botvieren en kampen 

bouwen. Jongeren moeten hun “hangplekken” krijgen, we willen dit niet zien als overlast, 

wel moeten deze plaatsen op een oordeelkundige manier ingeplant en ingericht zijn 

zodat echte overlast wordt vermeden. Groene restruimtes kunnen ingeschakeld worden 

ten dienste van alle bewoners, over alle generaties heen.

CD&V Schoten staat volledig achter de werking van TeJo (therapeuten voor jongeren) 

waar jeugd tussen 10 en 20 jaar, laagdrempelig  terecht kan met hulpvragen. Wij gaan 

voor een nog structureel sterkere ondersteuning van dit project.

Via de straathoekwerker kunnen jongeren op een informele manier kwijt wat er bij 

hen leeft. Zo kunnen de noden in kaart gebracht worden. Aan de andere kant zal 

de Schotense straathoekwerker er ook over waken, dat jongeren geïnformeerd en 

gesensibiliseerd worden om bepaalde regels te volgen. CD&V ondersteunt deze manier 

van communicatie en ijvert voor een nog uitgebreider netwerk van straathoekwerkers 

in de gemeente. 

CD&V wil jeugdhulpinitiatieven zoals o.a. het opvangcentrum “Biz Ikki” voor niet-

begeleide minderjarige vluchteling actief steunen. Wij vinden het belangrijk dat jongeren 

zorg op maat krijgen en een “humane” ontwikkeling kunnen doorlopen.
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Het Inleefhuis leert jongeren wat alleen wonen in werkelijkheid kost. Het is een educatief 

project dat recent op touw werd gezet binnen het OCMW en de volledige steun heeft van 

onze partij. Dit willen we zeker behouden.

Kansarme jongeren geraken dikwijls niet uit het isolement. CD&V wil daarom een buddy’s 

project uitwerken met vrijwilligers om deze jongeren en hun ouders te begeleiden.

Schoten heeft het oudste jeugdhuis van Vlaanderen. De huisvesting van Kaddish laat 

echter te wensen over en is dringend aan vernieuwing toe. CD&V vindt dat de gemeente 

deze renovatie/vernieuwing moet steunen om Kaddish te kunnen laten doorgroeien naar 

een duurzame, hedendaags, jeugdhuis. Want jeugdhuizen brengen jongeren samen en 

smeedt vrienden vriendschappen voor het leven.

B. SENIOREN, ONZE WORTELS
I. De actieve senior

Schoten heeft twee lokale dienstencentra, ’t Dorp 

in het centrum van de gemeente en Cogelshof in de 

wijk Deuzeld – De Lek. Om deze diensten verder uit 

te breiden naar andere wijken wil CD&V werken met 

‘satellietcentra’. De verschillende ontmoetingslokalen 

in de gemeente (Lariksdreef, Fortbaan en Schijnparklaan) kunnen deels mee ingeschakeld 

worden in de werking van de dienstencentra en een selectie van diensten aanbieden 

dicht bij de bewoners. Daartoe worden deze ontmoetingslokalen verder gerenoveerd en 

eventueel uitgebreid. Dit met respect en behoud van de vrijwilligerswerking van vandaag.

CD&V wil bij het sport- en cultuuraanbod in de gemeente meer aandacht voor 

senioren, bv. aangepaste infrastructuur en toegankelijke uren. Deze sportclubs en 

cultuurverenigingen komen nu minder aan bod. 

Mensen worden steeds ouder. CD&V vindt dat de gemeente een rol kan spelen om de 

inwoners hierop voor te bereiden door gerichte opleidingen en cursussen aan te bieden 

bv. dementiepreventie, veiligheid, eigen mobiliteit, gezondheid, intimiteit, vrije tijd,… 

Schoten telt vele inwoners die werkzaam zijn als vrijwilliger. Vele actieve senioren zijn 

actief in de gemeentelijke en OCMW werking en de vele verenigingen. Maar toch vinden 

nieuwe potentiele vrijwilligers niet altijd direct hun weg naar het aanbod of willen bestaande 

vrijwilligers al eens ander vrijwilligerswerk doen. Als CD&V vinden we vrijwilligerswerk 
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zeer belangrijk en willen we dat ook ten volle verder ondersteunen en mee organiseren. 

De opmaak van een databank waar potentiele vrijwilligers in kunnen op zoek gaan naar 

een vrijwilligerswerk dat hen interesseert moet deze mensen sneller en doelgerichter 

alle informatie geven die ze nodig hebben. En kunnen zich daar ook informeren om hun 

werkterrein uit te breiden of eens iets anders te ervaren. 

II. De senior met zorgnood

Het woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt werd onlangs verzelfstandigd. CD&V heeft er 

over gewaakt dat dit niet op de privémarkt terecht kwam zodat zorg de belangrijkste 

factor blijft en niet de winst. Binnen de woonzorggroep dient de huidige kwalitatieve 

werking behouden te worden. CD&V wil daarom blijven inzetten op de kwaliteit van de 

dienstverlening met ondermeer het optimaliseren van meer doelgerichte voeding. De 

bestaande vrijwilligerswerking in het zorg- en dienstencentrum moet verder ondersteund 

worden en verder uitgebouwd met o.a. specifieke opleidingen.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de samenleving. Aangezien mantelzorg zich per definitie 

afspeelt in de onmiddellijke omgeving van de zorgbehoevende, is het meest nabije, 

lokale beleidsniveau een cruciale partner in het mantelzorgbeleid. CD&V ondersteunt 

de mantelzorgers, nog meer dan in het verleden, door aangepaste begeleiding, vorming 

en coaching. CD&V neemt initiatieven waaruit blijkt dat wij deze belangeloze inzet 

waarderen.

Woonzorgcentra evolueren meer en meer naar echte zorgcentra. Mensen komen 

steeds meer op latere leeftijd en erg zorgbehoevend wonen in een woonzorgcentrum. 

Private woonzorgcentra zijn ook niet voor iedereen echt betaalbaar. Daarom wil CD&V 

levenslang wonen in onze gemeente meer ondersteunen en begeleiden. Mensen moeten 

bij het gemeentelijk woonloket terecht kunnen met praktische vragen en begeleiding 

rond het aanpassen van de eigen woning naar een woning die toegankelijk en bruikbaar 

is volgens de leeftijd, persoonlijke mobiliteit en zorgbehoefte. Naast praktische hulp 

kunnen mensen die het nodig hebben ook een gemeentelijk financieel steuntje in de rug 

gebruiken. 

Alles wordt digitaal, bij de overheid, in het bedrijfsleven, overal. De smartphone en 

tablet zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving en die digitalisering zet 

onverminderd voort. Wie niet met digitalisering om kan gaan, loopt een achterstand op. 

Een relatief belangrijk deel van de bevolking (15%) is niet vertrouwd met de digitale 

dienstverlening. De gemeente mag deze groep, waaronder nog vele senioren, niet 

vergeten. Dat betekent dat verspreiding van gemeentelijke informatie, het contacteren 

van gemeentelijke diensten ook nog altijd op een klassieke wijze moet kunnen verzekerd 

worden (informatieblad, infofolders, telefoon, loket). Een aanbod van lespakketten rond 

het gebruik van de computer en internet voor senioren vindt CD&V van groot belang. 

Sommige mensen kunnen zich geen digitale apparatuur aanschaffen. Daarom wil CD&V 

dat de gemeente zorgt voor ruimtes in openbare gebouwen waar men gratis of tegen 

een lage prijs kan inloggen op computers en zo mails lezen en internet raadplegen. De 

gemeente informeert digitaal en via brochures welk “leeraanbod” er aanwezig is in de 

gemeente en/of regio. 

Schoten heeft in het centrum een grote zorgsite, Verbert-Verrijdt. CD&V wil de omgeving 

van deze site toegankelijker en aantrekkelijker maken voor de bewoners en gebruikers 
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van deze zorgsite. Daarvoor willen we zorgroutes uitwerken, dit zijn voldoende brede, 

veilige en kwalitatieve routes rond de sites waar de bewoners en gebruikers op een 

aangename en comfortabele manier kunnen wandelen. Deze zorgroutes worden 

voorzien van voldoende rustplekken, attractieve (geurende) planten en bloemen en 

hebben zo weinig mogelijk oversteekplaatsen. Deze zorgroutes kunnen ook rond de 

andere woonzorgcentra in onze gemeente voorzien worden. 

Om gerichter informatie en dienstverlening te kunnen krijgen op maat ziet CD&V 

mogelijkheden in het aanwerven van een seniorenconsulent, naar analogie met de 

jongerenconsulent.

C. MENSEN MET EEN BEPERKING

Mensen met een beperking moeten volop kunnen 

deelnemen aan het sociale leven in de gemeente. Daarom 

moet elke beslissing van de gemeente afgetoetst worden 

of deze ook voor mensen met een beperking de juiste 

is. CD&V vindt in de Raad voor personen met een 

handicap en de Raad voor Toegankelijkheid de eerste 

gesprekspartners om deze doelstelling te kunnen behalen. Door de expertise van beide 

raden kan de gemeente werken aan een “iedereen inclusief” beleid, zodat mensen met 

een beperking zich mee thuis voelen in onze gemeente.

Schoten kent twee zorginitiatieven voor personen met een beperking, De Vier Notelaars 

en De Vlinder met Oranjerie Steffie in het park van Vordenstein. Beide initiatieven hebben 

reeds een grote verbondenheid met onze gemeente. CD&V wil dat dit zo blijft en dat de 

gemeente deze blijft omarmen en ondersteunen waar mogelijk.CD&V ziet in de toekomst 

ook een plek in de gemeente weggelegd voor de oprichting van een samenwoonproject 

of co-housing met begeleid wonen voor mensen met een beperking. 

CD&V wil bij het sport- en cultuuraanbod in de gemeente meer aandacht voor 

mensen met een beperking, met aangepaste infrastructuur en toegankelijke uren. Een 

gemeentebestuur heeft een voorbeeldfunctie en moet zorgen dat ook mensen met een 

beperking binnen alle gemeentelijke diensten comfortabel aan de slag kunnen. Daartoe 

moeten alle diensten ook voor werknemers met een beperking integraal toegankelijk zijn. 
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D. ARMOEDEBESTRIJDING
I. Menswaardig bestaan

Wat de ene afdankt, kan de andere dikwijls nog goed gebruiken. CD&V zal een 

structurele ondersteuning onderzoeken voor de diverse geef- en ruilinitiatieven 

in de gemeente en de samenwerking met de Kringloopwinkel verder zetten. 

Want hier krijgen afgedankte materialen niet enkel een tweede leven, maar 

worden mensen die het nodig hebben geholpen.

De sociale kruidenier Appel & Ei is een prachtig project. Het is inmiddels uitgegroeid naar een sociaal 

bewogen centrum waar mensen die het echt nodig hebben terecht kunnen voor goedkope noodzakelijke 

basisinkopen, huiswerkbegeleiding, gezonde kookworkshops, basisdienstverlening e.d. Het centrum 

brengt, dikwijls sociaal geïsoleerde, mensen bij elkaar en haalt ze aldus uit dit isolement. Dit prachtig 

project moeten we blijvend ondersteunen en de mogelijkheden gerichter bekend maken bij specifieke 

doelgroep.

Ook na het samengaan van gemeente en OCMW blijft uiteraard de Sociale Dienst bestaan. CD&V wil 

hier een project uitwerken waar alle relevante partners in samenkomen om een efficiënter sociaal 

beleid te ontwikkelen. De eerstelijnszorg en buurtgerichte zorg zullen deel uitmaken van dit project. 

De opstart van buurtgerichte zorg met professionelen en vrijwilligers is voor CD&V een extra uitdaging.

II. Sociaal isolement doorbreken

Mensen komen soms ongewild in financiële problemen terecht. In de reguliere procedures via 

incassobureaus en deurwaarders worden deze mensen al te veel nog verder in de problemen geduwd 

zonder uitzicht tot verbetering. CD&V wil ethische invorderingen stimuleren, waardoor je stap voor 

stap je schulden kan afbetalen zonder bijkomende dagvaarding of vonnis en verder oplopende kosten. 

Dit geeft terug toekomst aan mensen in nood.

Ook mensen in armoede moeten aan het beleid kunnen participeren. Dat vereist gerichte inspanningen. 

Daarom zal structurele beleidsmatige participatie van mensen in armoede in de toekomst hoger op de 

lokale prioriteitenlijst staan. 

Vereenzaming is het grootst bij alleenstaanden en +50. CD&V zal een mechanisme uitwerken met 

een knipperlichtfunctie om deze problematiek in kaart te brengen en hen terug proberen te integreren 

in de maatschappij. Dergelijk mechanisme kan enkel uitgewerkt worden in een nauwe samenwerking 

met wijk- en straatwerking, OCMW, politie, woonloket, Ziekenzorg, OKRA’s, Gezinsbond en andere 

organisaties binnen de gemeente. 

Schoten biedt een Vrijetijdspas aan. Met een vrijetijdspas krijgen inwoners die het nodig hebben een 

directe korting van 50% op vrijetijdsactiviteiten van de gemeente. CD&V wil dat deze vrijetijdspas, die 

ook een opstap kan zijn om kinderen in kansarmoede mee deel te laten nemen aan het vrijetijdsleven 

in onze gemeente, zeker behouden blijft en beter gepromoot wordt.
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E. INTEGRATIE
I. Inburgering vanuit positieve boodschap

Door de jarenlange organisatie van het Wereldfestival van 

Folklore, nu Hello! Schoten, kent de Schotenaar als geen 

ander de rijkdom aan andere culturen, gebruiken, talen en 

gewoontes. Voor CD&V is multiculturaliteit met behoud van 

eigen cultuur geen bedreiging, maar kan het een verrijking 

zijn. Goed samenleven is meer dan een week culturele samenwerking. Duurzaam 

samenleven vraagt inspanningen van beide kanten. Aan de ene kant de wil om te 

begrijpen en open te staan voor andere culturen, en aan de andere kant de wil om zich 

te integreren in onze samenleving. Beiden met respect voor elkaar. Migratie is van alle 

tijden en inburgering is de sleutel tot samenleven met de nieuwe gemeenschap waarin 

de migrant terecht komt. Maar als nieuwkomer heb je zoals de autochtoon rechten en 

plichten. Om deze te leren kennen en de gewoonten van onze samenleving eigen te 

leren maken, staat CD&V achter de aangeboden inburgeringslessen en het afleveren 

van het inburgeringsattest. Inburgering moet structureel aangepakt worden, op een 

positieve manier. Migranten moeten begeleid worden in hun proces van inburgering. 

CD&V zal daarom een Schotens protocol multiculturele samenleving uitwerken. 

Een goede inburgering en het samen-leven in de eigen straat, buurt en gemeente 

vergt ook taalvaardigheid. Het Nederlands is de voertaal in Vlaanderen, ook in 

Schoten dus. Het blijvend aanbieden van taalcursussen voor anderstaligen is een 

noodzaak om tot een duurzame inburgering te komen.Onbekend is onbemind. Samen 

sporten brengt mensen bij elkaar waardoor mensen elkaar beter leren kennen. CD&V 

ziet daarom kansen in sport als hefboom voor inburgering.  

II. Vluchtelingen

Schoten is een sociale gemeente en CD&V wil dit 

zo houden. Wanneer mensen in nood zijn en hun 

leven riskeren om hun eigen land te ontvluchten 

door oorlogsgeweld of vervolging voor politieke of 

andere gegronde redenen, moeten die vluchtelingen 

opgevangen kunnen worden. Voor CD&V staat 

medemenselijkheid centraal. Een goede en veilige 

opvang van vluchtelingen is voor CD&V een taak voor 

iedere overheid in ons land. Ook Schoten moet voor 

CD&V haar steentje hieraan bijdragen door het behoud 

na te streven van het huidige aanbod van tijdelijke 

opvangplaatsen in opdracht van de federale staat.  
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F. WERK DICHT BIJ HUIS
I. Werkloosheid bestrijden 

Economie is sterk beïnvloed door allerlei externe factoren waar 

een gemeentebestuur geen invloed op heeft. Wel is CD&V er 

van overtuigd dat werkgelegenheid een wapen tegen armoede 

en vereenzaming kan zijn. Werken dicht bij huis heeft een 

grote meerwaarde op het vlak van mobiliteit en sociaal leven. 

Daarom moet er voldoende ruimte zijn zodat werkgelegenheid kan gecreëerd worden en 

behouden blijven. Het saneren van het oude stort van de gemeente langs het Albertkanaal 

en het omvormen naar een moderne KMO zone kan bijkomende werkgelegenheid dicht 

bij huis bieden. 

Ook het strategisch project voor de herstructurering van het industriegebied langs het 

Albertkanaal, met het aanstellen van een gebiedsmanager, biedt onze gemeente 

kansen tot meer duurzame werkgelegenheid dicht bij huis. CD&V staat hierbij ook ten 

volle achter het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit gebied met het deels 

omvormen ervan tot KMO-zone met groene buffer ter hoogte van de wijk De Lek, om zo 

de mogelijke hinder van de industrie te voorkomen.

Maar als de bevolking stijgt, moet er ook ruimte gereserveerd blijven om in de toekomst 

nieuwe bedrijven te vestigen. De uitbreiding van de KMO-zone Kloosterveld op de grens 

met St.-Job-in’t-Goor staat reeds opgenomen in het Schotense ruimtelijk structuurplan. 

CD&V ziet deze zone als een uitbreidingszone voor latere ontwikkeling wanneer de 

noodzaak zich voordoet. 

De gemeente heeft sinds kort een bestuursmedewerker 

lokale economie ter ondersteuning van de lokale 

middenstand en KMO. CD&V vindt de beweging naar 

een gemeentelijk ondernemersloket een stap in de 

goede richting en wil dit in de volgende legislatuur 

verder uitbouwen zodat KMO en middenstand zich 

welkom voelen in onze gemeente.    

II. Sociale economie ondersteunen

Sociale economie is voor CD&V een vangnet 

voor mensen die in de reguliere economie 

moeilijk of niet aan bod komen. Voor CD&V is een 

blijvende samenwerking met De Kringwinkel en 

aanbestedingen van overheidsopdrachten, voor 

bvb groenonderhoud, met deelname van sociaal 

economische bedrijven een evidentie. Een overheid 

kan voor deze mensen het verschil maken tussen 

werk of geen werk.  
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G. GELIJKE KANSEN BELEID
 
CD&V wil in Schoten een samenleving waar iedereen zichzelf 

kan zijn, ongeacht waar je vandaan komt, waarin je geloofd 

en van wie je houdt. Gelijkheid, gelijke kansen en respect voor 

iedereen staan centraal.  Daarom willen we ongelijkheden 

wegwerken, gelijkheid en gelijkwaardigheid bevorderen en 

nieuwe ongelijkheden voorkomen. We richten ons hierbij in 

het bijzonder op het bestrijden van discriminatie op het vlak van gender, seksuele 

oriëntatie, ontoegankelijkheid, handicap en etnische afkomst. We willen daarom 

preventie-, informatie- en sensibiliseringsacties uitwerken in samenwerking met de 

Schotense scholen, sportclubs, culturele verenigingen en andere gemeentelijke actoren. 

Maar ook in de gemeentelijke dienstverlening moeten deze waarden van gelijkheid 

en respect centraal blijven staan en mee evolueren met de tijd. Daarom achten we 

geregelde nascholingen rond dit thema zeer belangrijk en noodzakelijk. We willen dat 

zowel gemeente- en politiediensten hier aan meewerken met o.a. meer diversiteit van 

beeldvorming en taalgebruik in de gemeentelijke communicatie.

CD&V vindt dat elke vorm van discriminatie in de gemeente streng moet aangepakt 

worden en op geen enkele manier mag getolereerd worden. Daarom wil CD&V een anti-

discriminatiecharter in de gemeentelijke subsidiereglementering verwerken. Op die 

manier tonen de verenigingen aan hun leden, bezoekers, supporters, bestuursleden, 

enz. dat binnen hun vereniging geen plaats is voor enige vorm van discriminatie.

Onderwijs is de grootste ‘gelijkenkansenmachine’ in onze samenleving. Het 

bepaalt in grote mate je vorming en mensbeeld. CD&V wil daarom scholen 

sensibiliseren informatiesessies te organiseren rond diversiteit in onze 

samenleving. En ook jeugdwerkingen aanzetten dit te doen, zodat iedere 

jongere er zich thuis kan voelen. 

LHBT (Lesbisch-Homo-Bi-Transgender) senioren groeiden op in een tijd 

waarin de woorden “homo” en “lesbisch” nog geschuwd werden. Als oudere 

voelen ze zich vaak verplicht om opnieuw “in de kast te kruipen” op het 

moment dat ze verhuizen naar een woonzorgcentrum. De angst van holebi-

ouderen om naar een woonzorgcentrum te moeten gaan, is dan ook groot. 

CD&V wil dat ook holebi-ouderen zich op hun oude dag gelukkig voelen in 

het woonzorgcentrum. Niet enkel respect voor ieders origine en religie, maar 

evengoed respect voor ieders geaardheid moeten vast deel uit maken van de 

kwaliteit die woonzorgcentra bieden aan hun ouderen. Daarom willen we het 

personeel en bewoners van de dienstencentra en de OCMW’s sensibiliseren 

om de aanvaarding van LHBT te verhogen. Integratie in het lokaal sociaal 

beleid kan samen met het Roze Huis vzw uitgewerkt worden in een project 

rond welzijn van deze senioren.
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3. SAMENWERKING
De tijd waarin de politiek in vanuit de ivoren toren alles alleen kon beslissen, 

is gelukkig voorbij. De democratiseringsgolf door betere opleidingen en 

de digitaliseringsgolf met betere informatie hebben dit model (terecht) 

onderuitgehaald. Ook de tijd dat burgers slechts één maal om de zes jaar hun 

mening mogen geven, bij de gemeenteraadsverkiezingen, is achterhaald. Vanuit 

CD&V, de partij die sterk gelooft in een betrokken middenveld, kunnen we deze 

evolutie alleen maar toejuichen.

In een recente studie blijkt dat 80% van de Schotenaren tevreden zijn over de 

algemene gemeente-informatie. Specifiek voor gemeente-initiatieven daalt dit 

naar 64% en over de beslissingen van de gemeente is het nog lager: 51%.  Slechts 

46% zegt dat de gemeente voldoende inspanningen doet voor het betrekken van 

de inwoners bij veranderingen in het beleid.

We willen deze laatste score omhoog halen. Daarom hebben we, op onze 

bevoegdheden, de voorbije legislatuur al inspanningen gedaan. Een grote 

inspraakronde over klimaat, infoavonden over heraanleg van straten en 

inspraakprocedures bij nieuwe bouwprojecten zijn maar enkele voorbeelden.  

Participatie gaat verder dan inspraak, participatie is samen besturen, samen 

realiseren. Maar participatie is geen vrijgeleide om niet te moeten beslissen 

of zaken van algemeen belang halfslachtig uit te voeren. Ieder moet zijn 

verantwoordelijkheid nemen, ook een gemeentebestuur. Zij moet het algemeen 

belang dienen, ook in moeilijke zaken, en dit met een visie op lange termijn. 

CD&V gaat echte participatie niet uit de weg en wil hiervoor een cultuurwijziging 

binnen het gemeentebestuur tot stand brengen. Want samen maken we Schoten!

A. VEILIGHEID, 
    EEN ZORG VAN ALLEN 

Je veilig voelen is één van je primaire noden. Als gemeente willen we ons hier 

dan ook voor inspannen. Vanuit CD&V werken we vooral aan de kracht van 

samenwerken in het veiligheidsbeleid. De “politiestaat” zal onze veiligheid 

en ons veiligheidsgevoel niet verhogen. We willen een draagvlak binnen de 

gemeente om samen te zorgen voor betere resultaten.

Als we de evolutie bekijken van de misdaadcijfers valt op dat ons 80-koppige politiekorps goed werk 

levert: de inbraken en de diefstallen zijn op een historisch dieptepunt. Toch voelen mensen zich onveilig, 

het onveiligheidsgevoel stijgt zelfs lichtjes. Paradoxaal!

I. Wijkagent en BIN als menselijke schakel

We willen veiligheidsbeleid dichtbij mensen, voor mensen, door mensen.  Daarom geloven we heel 

sterk in de meerwaarde van de wijkagent en de BIN’s (Buurt Informatie Netwerk).

We willen de sociale controle verhogen. In een BIN (buurtinformatienetwerk) werken gemeente, politie 

én burgers samen om de veiligheid in hun woonomgeving te verhogen. De vrijwilligers worden met een 

telefoontje of met een mail gewaarschuwd om extra waakzaam te zijn. Op dit moment werkt dit al goed 

in 21 zones, maar we stimuleren, ondersteunen en faciliteren de burgers verder om dergelijke BIN’s 

verder uit te rollen in de eigen buurt. 
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De wijkagent blijft de schakel tussen de wijken en het politiekantoor. Hij/zij is zichtbaar 

aanwezig en is dé bemiddelaar bij uitstek bij problemen. Hij/zij verlaagt de drempel 

om contact op te nemen met de politie, naast een eenvoudige telefonische of digitale 

permanentie, ook ‘s nachts.

Vanuit CD&V pleiten we voor regelmatige bewonersvergaderingen, minstens jaarlijks, 

waar dialoog met de wijkagent en het gemeentebestuur centraal staat. Zo komen 

problemen sneller aan de  oppervlakte en leidt dit tot een beter veiligheidsbeleid, een 

beter inzicht in de veiligheidsresultaten en een stijging van het veiligheidsgevoel.

II. Preventie

Ieder probleem dat vermeden wordt, is een probleem minder om op te lossen. 

Preventie is dus de eerste stap van ieder veiligheidsbeleid. We voorzien heel wat 

informatiecampagnes, maar dat alleen is niet voldoende. Daarom breiden wij al enkele 

jaren ons cameraschild uit. Aan alle grenswegen van onze gemeente willen we een 

slimme ANPR-camera die de nummerplaat van wagens registreert. Wanneer er dan 

inbraken gemeld worden zijn we snel in staat om de voornaamste verdachten op te 

sporen. Dit leverde al heel wat concrete resultaten op! 

Daarnaast blijven we inzetten op diefstalpreventie aan huis. Enerzijds zijn er 

inbraakscans, anderzijds het verhoogd vakantietoezicht.  Dankzij een enthousiast en goed 

opgeleid team van vrijwilligers kunnen we vanuit de dienst veiligheid van de gemeente 

inbraakscans thuis aanbieden. Wanneer je hiernaar vraagt, komt een vrijwilliger jouw 

huis controleren en geeft je tips hoe je je huis nog beter kunt beveiligen. Wij willen deze 

samenwerking blijven verderzetten. Het verhoogd vakantietoezicht zorgt ervoor dat de 

politie jouw huis tijdens je vakantie extra in de gaten houdt. Je moet hiervoor een aangifte 

doen bij de politie en zij nemen deze taak kosteloos op zich.

III. Kordate handhaving

Wanneer het dan toch mis loopt, is een kordate handhaving nodig. Aangestuurd 

vanuit het centraal gelegen politiekantoor kunnen zichtbare wijkagenten en mobiele 

patrouilles snel en correct ingrijpen bij verkeersovertredingen en overlast, maar toch het 

menselijke contact bewaren.  Naast meldingen van overtredingen maken we ook werk 

van controleacties: BOB-campagnes, snelheidscontroles en anti-diefstalacties. Hiervoor 

werken we samen met de federale politie en omliggende politiezones.

Overlast en sluikstort pak je best zo spoedig mogelijk aan. Dankzij onze Gemeentelijke 

Administratieve Sancties (GAS) krijgen de daders van overlast snel een bestraffing. Zo 

moeten we niet op de rechtbank wachten.
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IV. Brandweer

In onze gemeente Schoten willen we dat elke inwoner zich beschermd weet. Niemand 

kan een ramp (brand, overstroming,…) voorkomen, maar we zijn voorbereid, dankzij 

ons brandweerkorps. We  mogen terecht trots zijn op ons korps. Het is een zeer 

professioneel en efficiënt korps binnen de grote hulpverleningszone Rand.

Zo’n 49 vrijwilligers spannen zich in voor onze veiligheid. Ze zijn een voorbeeld voor 

de andere korpsen, onder andere door hun specialisaties (duikersteams, industriële 

brandbestrijding en de meetploegen). Ze doen meer dan enkel noodhulp. Ons korps 

engageert zich bijvoorbeeld ook om lagere schoolleerlingen het gevaar van dode-hoek-

ongevallen aan te leren. Ook al is het Schotense corps opgegaan in de grote zone Rand, 

CD&V blijft het Schotense vrijwilligerscorps verder volgen, ondersteunen en faciliteren 

waar mogelijk.

B. SAMEN BESTUREN
    & INFORMATIE 
I. Open communicatie

Een open en duidelijke communicatie zorgt voor 

transparantie. We zetten vanuit CD&V daarom in op de 

juiste communicatiemix. We zorgen voor een aanbod 

zowel op papier als digitaal. Zo bereiken we vlot alle 

inwoners, ongeacht leeftijd of opleidingsniveau.

We bouwen onze website verder uit tot de digitale en levendige informatie-hub. 

Duidelijkheid en toegankelijkheid zijn hierbij de kernwoorden. In één oogopslag moet 

iedereen kunnen zien waar hij of zij de nodige informatie kan vinden, maar  ook weten  

wat er leeft. Daarnaast gaat Schoten mee met haar tijd. Vanuit CD&V willen we werk 

maken van een echte sterke social-mediastrategie, over de verschillende platformen 

heen. Zowel via Facebook, Twitter als Instagram gaan we in dialoog met onze inwoners. 

Ook de gemeentelijke digitale nieuwsbrief valt in je elektronische brievenbus.

In je fysieke brievenbus mag je driemaandelijks onze Info Schoten blijven verwachten. 

Zo houden we je graag op de hoogte van de plannen en realisaties in onze gemeente. 

Daarnaast blijven we tussentijds de activiteiten communiceren in de Bode van Schoten.

Slechts 50% van de inwoners vindt dat het gemeentebestuur op een goede manier 

omspringt met vragen van de inwoners. CD&V wil dit percentage drastisch zien stijgen. 

Daarom openen we een gemeentelijk klachtenloket (zowel digitaal als fysiek) met een 

bijhorende ombudsman/vrouw. 
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II. Inspraak

Tijdens deze legislatuur zijn er kansen tot echte participatie gemist. Vanuit CD&V hebben 

we ons ingespannen om dit op onze eigen beleidsdomeinen wel te doen (klimaat, grote 

bouwprojecten,… . Met wisselend succes. We willen alle partners in het lokale verhaal 

laten participeren om de inspraak en betrokkenheid te versterken. Zo beslist de gemeente 

niet alleen over, maar ook met, de lokale samenleving.

In het algemeen moeten participatietrajecten tijdig en vroeg in de besluitvorming 

starten. Als gemeente kan je dan met de uitkomst ervan rekening houden, al blijft de 

definitieve beslissingsbevoegdheid (wettelijk) wel bij het bestuur.

De structurele adviesraden hebben een grote expertise die niet genoeg gebruikt wordt. 

Om dat te verbeteren moet er een eenduidend communicatiebeleid zijn. Daarom vinden 

we dat structurele adviesraden in principe openbaar zijn en hun verslagen en adviezen 

op de website gepubliceerd moeten worden. Eveneens organiseren we een jaarlijks 

voorzittersoverleg om zo de samenwerking te bevorderen.

Een andere vorm van structurele inspraak zijn de  wijkverenigingen. Zij zijn de 

voelsprieten van wat er in de wijk omgaat. Vanuit CD&V beschouwen we hen wel als 

een volwaardige gesprekspartner. Daarom willen we het halfjaarlijks voorzittersoverleg 

heropstarten.  We werken ook een oplossing voor de niet-erkende wijkverenigingen uit.

Tenslotte willen we ook werk maken van projectgebonden inspraak. Dit kan zowel 

voor de heraanleg van je straat, voor grote (bouw)projecten als voor thema’s (denken 

we maar aan de grote inspraakronde Schoten 2020 voor het klimaat met verschillende 

avonden in de Kaekelaar). We investeren hiervoor ook in digitale inspraak via platformen 

zoals www.citizenslab.be of anderen. Naar mensen in armoede doen we een gerichte 

inspanning om hen actief te betrekken, al zal dit een heuse uitdaging zijn. 

III. Onze eigen taal

CD&V Schoten bewaart met trots haar “V” van Vlaams, ook binnen de eigen gemeente.  

Belangrijk is dat gestreefd wordt naar onze eigen waarden – met respect voor anderen 

zoals hiervoor reeds geschreven – én het gebruik van onze Vlaamse taal.  In alle 

communicatie naar onze burgers toe streven we naar een correct gebruik hiervan. We 

streven naar een maximale integratie van nieuwkomers/anderstaligen waarbij één van 

de belangrijkste doelstellingen is dat zij onze taal vlot en snel eigen kunnen maken.  Wij 

zorgen er dan ook voor dat er voldoende Nederlandse taallessen in Schoten worden 

aangeboden. 
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C. DIENSTVERLENING, PERSONEEL 
    & FINANCIËN 
I. Dienstverlening

Wie in Schoten documenten nodig heeft, moet snel geholpen 

worden. Daarom bieden we dienstverlening aan op maat van de 

burger. Dichtbij, snel en flexibel.

De tijd waarin enkel de openingsuren van een gemeentehuis het mogelijk maakte om 

bouwvergunningen in te dienen, paspoorten af te halen of geboortes aan te geven, ligt 

ver achter ons. In Schoten maken we werk van een moderne dienstverlening door in te 

zetten op een snel en klantvriendelijk eerste lijnloket. De renovatie van onze onthaalbalie 

was een duidelijke stap in die richting. Het eerste lijnloket is beschikbaar tijdens de 

openingsuren. We onderzoeken een eventuele laat-avond-opening.

Daarachter voorzien we gespecialiseerde professionele tweede lijnloket op 

afspraak... Wie dan specifieke dossiers moet bespreken, kan dan terecht bij experten in 

hun vakgebied. Zo vermijden we het “van-het-kastje-naar-de-muur”-gevoel, maar helpen 

we onze burgers correct vooruit.

Naast het fysieke contact willen we op de website een E-loket. Dat kan in de volgende 

legislatuur de kinderschoenen ontgroeien en op eigen benen leren staan.

II. Personeel

Het gemeentepersoneel is de motor van een goed werkende gemeente. Zonder deze 

motor draait de gemeente niet (verder).  Als we alle personeelsleden bij elkaar optellen, 

van de algemeen directeur of de omgevingsambtenaar in het gemeentehuis, over de 

maatschappelijk werker of kinderverzorgster in het OCMW tot de groenarbeider op 

straat komen we aan bijna 450 gemotiveerde medewerkers. Deze motor moeten we 

koesteren met respect. 

De taken voor een lokale overheid blijven stijgen. Het bevolkingsaantal neemt toe, het 

openbaar domein groeit, opdrachten vanuit Vlaanderen worden bij de gemeente gelegd 

en er is nood aan specialisatie. Door de fusie gemeente - OCMW komen er nieuwe 

kansen en nieuwe taken. De nood aan een duidelijk en helder organogram is daarbij 

nodig. Al deze mensen verrichten belangrijk en goed werk, daarom verdienen ze een 

correct personeelsbeleid.

Onze gemeente heeft daarom een aparte personeelsdienst. Deze dienst is 

verantwoordelijk voor een objectief personeelsbeleid op basis van evaluaties, zonder 

politieke inmenging. Mensen worden beoordeeld op hun expertise en inzet, niet op hun 

mening! Wij willen kansen bieden om na te scholen en extra opleidingen te gaan volgen. 

Dit is een win-win: persoonlijke expertise vergroot en de kwaliteit van dienstverlening 

naar de burgers verhoogd.

Als blijkt uit deze evaluaties dat het huidige takenpakket te zwaar is voor het 

personeelsbestand, dan zijn we bereid om extra personeel aan te trekken. Bij deze 
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afweging staat evenwel de kwaliteit van de dienstverlening centraal. We stappen af van de verouderde 

hiërarchie-benadering, maar bekijken de noden van onderuit. Hiermee hangt samen dat onze gemeente 

de evolutie naar contractuelen voortzet.

Uit de fusie gemeente - OCMW volgt een hele reorganisatie van het gemeentebestuur en de diensten. 

Deze kan kansen bieden tot een betere samenwerking en een koste efficiëntere organisatie. Voor CD&V 

moet het huidig sociaal beleid daar eveneens de vruchten van kunnen plukken. De werkingsmiddelen 

blijven behouden om de taken goed uit te kunnen voeren. Besparingen, die door efficiëntiewinsten 

gerealiseerd worden, zullen we zoveel mogelijk opnieuw investeren in datzelfde sociaal beleid.

In de moderne organisatie  die we nastreven, moet zowel een meer integrale als projectmatige werking 

een plaats vinden. Deze legislatuur voorzag reeds in één schepen voor omgevingsmateries. Ook de 

vrijetijdsdiensten zouden hier baat bij hebben. Hiervoor zijn nu drie schepenen bevoegd, waarvan één 

de coördinatie ervan op zich zou moeten nemen. Hier hebben we in deze legislatuur te weinig van 

gezien. CD&V wil daarom in de toekomst één schepen bevoegd voor alle vrije tijdmateries. 

III. Financiën

De gemeentelijke financiën zijn op orde. Deze prestatie was enkel mogelijk dankzij een correcte 

handhaving onder burgemeesters Sebrechts en Hendrickx, die de cashflow rechttrokken. In de huidige 

legislatuur kon men verstandig op dit fundament verder bouwen. De schuldgraad per inwoner zit nu 

onder het Vlaamse gemiddelde.

Nu de kas op orde is, wil CD&V dit zo behouden. De ruimte om te investeren is er (en er moet blijvend 

geïnvesteerd worden!), maar dit moet op een gestructureerde manier gebeuren met een visie op 

lange termijn. 

Onze belastingdruk (zowel de aanvullende personenbelasting als de onroerende voorheffing) zit onder 

het Vlaamse gemiddelde én is lager dan in verschillende van onze buurgemeentes. We willen dat zo 

houden, maar tegelijk behouden we een marge om de nodige investeringen te kunnen doen. CD&V 

Schoten zet zich niet in voor belastingverlaging, dat vertellen we u als Schotenaar eerlijk en recht in het 

gezicht, omdat het gemeentebestuur twee grote financiële uitdagingen tegemoet ziet in de komende 

6 à 12 jaar: de impact van de federale taxshift en de pensioenbijdragen.

In 2016 berekende de VVSG (Vereniging voor Vlaamse steden en gemeenten) dat de federale taxshift 

de lokale besturen 10% minder inkomsten uit de APB zou geven tegen 2021. Een grote slok op de 

borrel. Verschillende gemeenten kozen er daarom voor om in 2017 en 2018 de lokale belastingen te 

verhogen, wat Schoten niet moest doen dankzij haar stevige fundament. Daarnaast is er de stijgende 

pensioenbijdrage voor de eigen ambtenaren. Deze is de voorbije jaren snel gestegen en zal nog blijven 

stijgen. Deze twee grote uitdagingen maken het daarom waarschijnlijk niet mogelijk om de belastingen 

verder te laten dalen. Maar een hervorming van de gemeentelijke belastingen, of Schotense taxshift, 

kan wel voor een meer gericht beleid zorgen. Schoten is immers koploper in Vlaanderen van het aantal 

(kleine) aanvullende belastingen. 
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D. VERENIGINGSLEVEN, 
    DE SCHAKEL TUSSEN MENSEN

Schoten mag geen slaapgemeente zijn, maar net een bruisende 

gemeente waar mensen samenleven. Dat kan enkel als 

verenigingen en vrijwilligers voor leven zorgen in de wijk, de 

sportclub, de jeugdvereniging of de socio-culturele vereniging. 

Duidelijke reglementen garanderen voldoende financiële en 

materiële ondersteuning voor onze verenigingen. We maken verder werk van één 

erkenningsreglement en het budget wordt opgemaakt zonder kaasschaaf. In de mate 

van het mogelijke vangt de gemeente de weggevallen provinciale ondersteuning op. 

Onderstaande voorstellen zijn aanvullende ideeën om de samenwerking tussen de 

gemeente en het verenigingsleven te versterken. Geen definitieve lijst, maar prikkelende 

impulsen.

I. Wijk

Onze straten moeten meer zijn dan enkel een verkeersader. Ze bieden ruimte voor 

spelende kinderen en ontmoeting. Om inwoners aan te moedigen de straat terug in bezit 

te nemen, ondersteunen we straat- en buurtfeestjes door gratis een “feestcontainer” 

ter beschikking te stellen, met een vaste set materiaal om deze activiteiten te kunnen 

organiseren. Ook meergezinswoningen moeten hiervan kunnen genieten.

Schoten heeft alvast een ruim cultuuraanbod.  Maar CD&V wil nog meer mensen van 

cultuur laten genieten. Daarom willen we ons cultuurcentrum, in samenwerking met 

cultuurverenigingen, laten ‘uitbreken’ en meer cultuur naar de straten en wijken 

brengen met straattheater. Zo nemen mensen, over de generaties heen, vlugger aan 

cultuur deel en ontmoeten ze buren en kennissen. 

II. Sport

Onze gemeente heeft al veel sportinfrastructuur, maar dankzij de groei van enkele 

sportclubs is een capaciteitsverhoging voor indoorsporten noodzakelijk. Dit is een 

uitdaging omdat er niet onmiddellijk plaats is voor een nieuwe sporthal. Daarom zetten 

we in op dubbel gebruik en gaan we actief met scholen in gesprek om hun infrastructuur 

ter beschikking te stellen na de lesuren. Of is optimalisatie van de eigen infrastructuur 

nog mogelijk? Kan de zaal van De Kaekelaar of van het dienstencentrum Cogelshof b.v. 

niet ingezet worden voor welbepaalde zachte sporten?

De opkomst van de individuele recreant is een duidelijke trend van het laatste decennium. 

Ook in hen willen we investeren door een Finse looppiste in het Cogelspark aan te 

leggen.

Tegelijk willen we een oproep doen om meer senioren en mensen met een beperking 

bij het sportgebeuren te betrekken. De gezondheidseffecten van regelmatig bewegen 

zijn breed gekend. Onze G-basketbalploeg verricht al schitterend werk. Samen met de 

andere sportverenigingen willen we werken aan een voldoende breed sportaanbod op 

toegankelijke uren voor ouderen of mensen met een handicap. 

De jaarlijkse Scheldeprijs is bij uitstek het topsportevenement in Schoten. Dit brengt 
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onze gemeente tot leven en zorgt er voor dat mensen op een enthousiaste en positieve 

manier samen komen. Voor één dag staat onze gemeente nationaal en internationaal 

in de sportbelangstelling. Schoten geeft structurele steun aan het sportevenement. Wij 

willen dit feest voor de sportliefhebber in Schoten behouden en verder ondersteunen.

III. Jeugd

We blijven de jeugdvereniging ondersteunen. Zowel via het formeel contact met de 

jeugdraad als via informeel contact én via een toegankelijke jeugddienst zorgen we 

voor een duidelijke hulp aan het gestructureerde jeugdwerk. We organiseren jaarlijks 

een opleiding met tweejaarlijks een brandblusopleiding. We laten ook regelmatig een 

brandveiligheidsscan uitvoeren van alle jeugdlokalen. Een lokaal waar een probleem 

gesignaleerd wordt, krijgt voorrang in de bouwsubsides.

We organiseren en faciliteren tijdens de vakantie zinvolle opvang, in samenwerking 

met speelplein Horst, jeugdverenigingen én sportverenigingen. Daarnaast blijven we 

voorstander van speelstraten, als er binnen de straat voldoende draagvlak voor is.

Schoten heeft het oudste jeugdhuis van Vlaanderen. De huisvesting van Kaddish laat 

echter te wensen over en is dringend aan vernieuwing toe. CD&V vindt dat de gemeente 

deze renovatie/vernieuwing moet steunen om Kaddish te kunnen laten doorgroeien naar 

een duurzame, hedendaags, jeugdhuis. 

IV. Cultuur

Schoten is een randgemeente van Antwerpen. Het uitgebreide, stedelijke cultuuraanbod 

trekt terecht veel mensen van Schoten aan. Ons eigen cultuurbeleid moet zich 

onderscheiden van het stedelijke en aanpassen aan de noden van de Schotenaar: iets 

diverser, toegankelijker en laagdrempeliger zodat elke Schotenaar zijn/haar gading 

vindt in het culturele aanbod. 

Aan onze erkende (cultuur)verenigingen bieden we repetitie- en tentoonstellingsruimte 

en een podium aan tegen een faire prijs. Wij willen een voorrangsregeling voor de 

Schotense verenigingen bij de reservaties van zalen.

De Academie Schoten (muziek, woord, dans en beeldende kunsten) is onze trots. 

Zij kleurt mee onze gemeente en bevordert in vele facetten het samenleven in onze 

gemeente. Ook in de toekomst ondersteunen we haar enthousiast. Een academie moet 

vrij kunnen werken, los van ideologische overtuiging. CD&V wil daarom nadenken en 

bestuderen of een verzelfstandiging in de toekomst een meerwaarde kan bieden voor de 

academie en de ontwikkeling van de talenten van de creatieve Schotenaar.

Ook Hello! Schoten brengt kleur en beweging in onze gemeente en zorgt er voor dat 

mensen op een enthousiaste en positieve manier een week lang samen komen. Een 

feest voor de volkscultuur en de diversiteit aan culturen. Schoten geeft structurele steun 

aan het festival. Wij willen deze samenwerking koesteren.
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