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CD&V wenst u een fijne paastijd!

Dames in de gemeenteraad

Dieter Peeters regiovoorzitter JONGCD&V
Dieter Peeters is sedert 23 maart
voorzitter van JONGCD&V,
Regio Voor- en Noorderkempen.
Dieter is één van onze actieve
jongeren die de politieke microbe
alvast thuis meekreeg. Als zoon van
Ann Pycke en Jef Peeters sloeg hij na
zijn jaren in de KSA de weg in van
de plaatselijke politiek. Jef Peeters
was gedurende lange tijd afdelingsvoorzitter. Ann Pycke was gemeenteraadslid, nadien OCMW-voorzitter

en nu de fractieleidster van CD&V
in de gemeenteraad.
Dieter is medewerker van Koen
Van den Heuvel, fractieleider voor
CD&V in het Vlaams Parlement.

CD&V is trots op haar
damesploeg! Fractieleidster Ann Pycke en gemeenteraadsleden Sofie Goffin,
Anneleen De Mayer, Sandra
Denis en sinds kort Veerle
Deparcq proberen elke zitting aanwezig te zijn. Ook
in het dagelijkse leven zijn
onze gemeenteraadsleden
bezige bijen. Elk vanuit hun
eigen persoonlijke en professionele
gedrevenheid
werken zij graag dag aan
dag mee aan een Schoten
op mensenmaat!

‘Zorg en aandacht zijn belangrijk’
‘ZORG EN AANDACHT ZIJN
BELANGRIJK’
Alle onthaalouders samen
hebben
een
opvangcapaciteit van 177
plaatsen. Die plaatsen worden ingevuld door 277
kindjes. Ook bij de onthaalouders komen veel kindjes
volgens een deeltijds schema.

Op 21 maart was het feest in het voormalige parkwachtershuis in het gemeentepark. De 20ste verjaardag van
‘De Koekoek’ werd er gevierd. Als een
‘warm, kindvriendelijk nest’ biedt De
Koekoek dagopvang aan kindjes van 0
tot 6 jaar. Aanvankelijk gestart als opvanginitiatief voor ‘occasionele kinderopvang’, vangt de Koekoek intussen ook
kindjes op vaste weekbasis op.

KINDERARMOEDE
306 kindjes worden opgevangen in tien
kinderdagverblijven die werken met een
vergunning van Kind & Gezin. Vier van
deze kinderdagverblijven werken met
vrije tarieven per dag.

OCMW-voorzitter Katrijn Van Osta:
‘Het is en blijft heel belangrijk dat onze
kinderbegeleiders aan alle kindjes voldoende zorg en aandacht kunnen besteden. Als lokaal bestuur doen we een
warme oproep aan Kind & Gezin om
méér kinderopvang te creëren en te subsidiëren. Investeren in onze kinderen is
investeren in de toekomst.

Deze tien kinderopvanginitiatieven hebben samen een opvangcapaciteit van
231 opvangplaatsen. Het effectief aantal opgevangen kindjes is groter omdat
veel kindjes een deeltijds opvangplan
hebben.
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Hier is voor het Huis van het Kind een
zeer belangrijke taak weggelegd. Het
Huis biedt een laagdrempelige structuur.
Het kan gemakkelijk gezinnen in (kans)
armoede opsporen en opvolgen. Binnen
het Huis van het Kind kan gewerkt worden aan structurele knelpunten. Er kan
hulp geboden worden aan gezinnen met
kinderen die niet alle ontplooiingskansen krijgen.
Het Huis van het Kind zal in de toekomst bijdragen aan de ontwikkeling
van structurele oplossingen voor de bestrijding van kinderarmoede.

OOK IN SCHOTEN TE WEINIG OPVANGPLAATSEN
Ook in Schoten zijn er structureel te
weinig kinderopvangplaatsen. Sinds
begin 2015 werden er reeds 50 nieuwe
aanvragen geregistreerd. De aanvragers
worden opgenomen op een wachtlijst.
Ouders die direct een plaats nodig hebben, kunnen dus niet geholpen. Alle
plekjes zijn bezet.

Volgens recente gegevens is
er in Schoten een hoog percentage aan
kinderarmoede. Gezinnen met kinderen
in armoede hebben recht op daadwerkelijke hulp. Dit kan o.a. via kwaliteitsvolle
kinderopvang.

De Dienst voor Onthaalouders van het
OCMW begeleidt 35 kinderbegeleiders
die werken in de ‘gezinsopvang’. Ook
deze vorm van kinderopvang staat onder toezicht van Kind & Gezin. Per onthaalouder kunnen maximaal 8 kinderen
tegelijkertijd opgevangen worden.

Huis van Het Kind
Curielaan 1

Kogel door de kerk
Einde 2014 werden eindelijk de gesprekken en onderhandelingen tussen kerkelijke
overheid en gemeente afgerond en gefinaliseerd in een verkoopsovereenkomst. De
gemeente verwerft deze gebouwen met
als doel deze, na grondige verbouwing,
terug ter beschikking te stellen van de grote
Schotense gemeenschap.
Eerste voorzichtige en informele gesprekken vonden reeds plaats tijdens de vorige
legislatuur. Ik werd daarbij gemandateerd
door het toenmalige college om deze
gesprekken te voeren.

Eerst in de richting van een erfpacht evolueerden de gesprekken uiteindelijk naar
een aankoop door de gemeente. Dit bleek
al snel voor beide partijen een win/win
situatie.
Eind goed, al goed. Een nieuwe uitdaging
pak ik graag aan om de wens van Deken
Flor Stes te respecteren. Een nieuw complex, centraal in onze dorpskern, waar
mensen kunnen samen komen.
Luc Van Gastel, schepen Patrimonium

Wist-je-dat
er in de Gelmelenstraat een
Mama Café is geopend, waar aanstaande
en jonge moeders elkaar treffen elke 2de
en 4de woensdagvoormiddag van de
maand? Bedoeling is elkaar ontmoeten,
ervaringen delen deskundig advies
inwinnen. Meer info is verkrijgbaar bij
Katrien Van Elsen (0495 712 173).
-

CD&V in het najaar een
‘Mobiliteitscongres’ organiseert? In
onze regio Voor- en Noorderkempen
en in de regio Rupel Zuidrand zullen
alvast inspiratiemomenten doorgaan.
Meer concrete info over het volledig
programma volgt later.
de sociale kruidenier ‘Appel &
Ei’ sinds enkele weken ook open is op
woensdagnamiddag?
Schoten sinds enkele weken
ook een weggeefwinkel ‘Het Donorke’
heeft? In de Kruiningenstraat werd een
pand gevonden waar op 170 m2 spullen
staan opgeslagen die gratis en voor
niets weggegeven worden.
Arti-Shock in de feestzaal
van Bloemendaal nog tot 25 april
de komedie ‘Bloot Vlees’ opvoert?
Regie is in handen van Peter Van
Gucht. Reserveren kan bij Nico
Roeland (roelandnico@skynet.be - tel.:
0486/421.731 of 03/646.99.29).
Schoten nu méér dan 34 000
inwoners telt? Op 31 december
werden er 1 023 méér vrouwen dan
mannen geteld. 2 296 inwoners zijn
buitenlanders. De Nederlanders zijn
met 999. In totaal wonen in Schoten
medeburgers uit meer dan 100
verschillende landen. Dit is beduidend
méér dan in omringende gemeenten. Je
kan dus echt de wereld zien in Schoten!

Elke dag een vol Forum
Een ‘markt’ zou synoniem moeten zijn
voor ontmoeting, gezelligheid, leven in de
brouwerij. Met de aankoop van de Forumgebouwen door de gemeente kunnen we
dat in Schoten eindelijk gaan waar maken.
De aankoop moet voor een kantelpunt zorgen voor de uitstraling van ons centrum.
De Forum, en bij uitbreiding onze Markt,
zal veel meer dan nu een trefpunt gaan zijn.
Er kan nu geïnvesteerd worden in de Forumzaal zodat die theatertechnisch en qua
randaccommodatie en veiligheid helemaal
in orde is. Het zal een gegeerde plek wor-

den voor wie in Schoten een evenement
wil organiseren. In de andere lokalen komen de klassen van de beeldende kunstenacademie, maar ook bepaalde activiteiten
van de academie muziek en woord kunnen er doorgaan. De bezetting door onze
academies laat verder nog veel ruimte vrij
voor het verenigingsleven en andere initiatieven als samen koken, een cursus volgen,
repeteren voor een volgende voorstelling
of concert . ‘Elke dag een vol Forum’, dat
moet het motto zijn.
Sandra Denis, gemeenteraadslid

de OCMW-raad een eenmalige
geldelijke
bijdrage
goedkeurde
voor speel-o-theek Chrisje? Alle
onthaalouders kunnen daar buitenen binnenspeelgoed ontlenen voor
onthaalkinderen van 0 tot 12 jaar.
CD&V op Pinkstermaandag 25
mei een grootse familiedag organiseert
in Planckendael. Deze organisatie moet
een ‘bont buurtfeest’ worden. Leden
krijgen een uitnodiging thuis gestuurd.
Niet-leden zijn ook welkom. Informatie
is te vinden op de nationale webstek van
CD&V of natuurlijk bij onze Schotense
leden.
Harmonie Sinte-Cecilia dit jaar
160 kaarsjes uitblaast? Deze verjaardag
werd op zaterdag 14 maart al gevierd
met een ontvangst op het gemeentehuis,
en ter gelegenheid van halfvasten vond
reeds een bolhoedenparade plaats. Het
échte verjaardagsfeest is gepland in
november.
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Wim Soons op bezoek
Op woensdag 11 maart kwam kersverse
jongerenvoorzitter Wim Soons bij onze lokale jongerenafdeling op bezoek. De jonge
ploeg blies voor een informele kennismaking verzamelen in het zaaltje op de hoek van
de Wilgendaalstraat en de Gelmelenstraat.

Behalve het merendeel van de vaste ploeg,
waren ook twee nieuwe leden op de afspraak. Sam Smedts en Wouter Boscart
vervoegen nog niet zo lang onze jongerenequipe, maar voelen zich al helemaal thuis.
Sam Smedts: ‘Ik zet me graag in voor initiatiefnemende projecten. Ik engageer me
dan ook graag om zo mee het verschil te
maken voor de Schotenaren. Cultuur is he-

lemaal mijn ding, en daar wil ik me vooral
voor inzetten. Maar het allerbelangrijkste is
natuurlijk dat JONGCD&V in Schoten gewoon een zeer toffe en spontane bende is!’.
Wouter Boscart: ‘Politiek heeft mij altijd
al geïnteresseerd. Mijn vader is al langer
lid van CD&V. Hij vertelde dat er ook
een jongerenafdeling is. Die sprak mij
zeker en vast aan. Op het Volksdansfestival maakte ik dan een praatje met enkele
JONGCD&V’ers. Toen was ik helemaal
verkocht!’
Na afloop van de informele babbel werd
uiteraard een herinneringsfoto genomen.

Wist-je-dat
Glenn Van Roey gastspreker was
op het jaarlijkse nationaal congres van CD&V
in Genk? Het congres stond in het teken van
innovatie. Dat is een stokpaardje van Glenn.
An-Katrien De Pooter haar thesis
over gerechtstolken aan Kamerlid Sonja
Becq heeft mogen afgeven? Mevrouw Becq
nam nadien nog anderhalf uur de tijd om
over het wetsontwerp van de gerechtstolken
van gedachten te wisselen met An-Katrien
en haar gezelschap.
An-Katrien als stage de plenaire
zittingen en commissievergaderingen van
het JeugdParlemenJeunesse heeft mogen
tolken in de Senaat?
Anne Van Thillo zopas deelgenomen
heeft aan een Erasmus+-programma? Zij
werkt samen met vier andere studenten aan
Europese universiteiten een project uit rond
de heropbouw van achtergestelde wijken in
Europese steden.
Stefan
Sebrechts
met
zijn
atletiekclub de ‘Goed-Bezig-Prijs’ van Bloso
heeft gewonnen?
Jan-Pieter De Pooter en Sam
Smedts muzikale talenten zijn? Momenteel
werken zij een nieuwe actie uit voor een
goed doel. Meer hierover verneemt u later.
Sofie Goffin enkele weken geleden
herinneringen ophaalde met voormalige
zwemkampioene Sabine Van Dooren uit
Kapellen? Beide dames waren destijds
toppers in het zwemmen, en belandden
nadien in de gemeentelijke politiek. In de
periode tussen 1996 en 2000 deelden zij
vaak een hotelkamer n.a.v. internationale
wedstrijden.

Plaatselijke inzet
zichtbaar maken.
Wim Soons werd op 28 februari verkozen
tot voorzitter van JONGCD&V.
Soons wil in de toekomst méér jongeren
actief in de politiek betrekken. Hij zal hen
daar persoonlijk toe aansporen.

delingen. Ik wil deze binnen de twee jaar
allemaal persoonlijk bezoeken. Schoten
heb ik leren kennen als een afdeling met
veel schwung.’
Wim wil ook werk maken van structuren
die duidelijkheid en ondersteuning bieden.
Hij wil lokale afdelingen daar zoveel mogelijk bij betrekken zodat plaatselijke inzet
en engagement beter zichtbaar worden.

‘Mijn ronde van Vlaanderen telt 220 af-

Colofon
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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 nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Uw lokale contactpersoon:
Ann Deceunynck
(ann.deceunynck@skynet.be)

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is
heel eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/

Orry Van de Wouwer – kandidaat
vanuit Schilde voor het Vlaams parlement
n.a.v. de verkiezingen van 25 mei 2014 –
werd verkozen als één van de acht nationale
bestuursleden van JONGCD&V? Orry was
gedurende zes jaar voorzitter van de CD&Vjongeren in Schilde. Nadien werd hij voorzitter
van JONGCD&V in onze regio Voor- en
Noorderkempen. Orry werkt intussen ook
voor CD&V. Sinds december 2014 maakt
hij deel uit van de communicatieploeg, en
geeft hij mee vorm aan campagnes en grote
evenementen.

lid-worden
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenv

