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WELKOM! 

Beste Schotenaar,

Schoten is een goede gemeente, maar we willen ze nog beter maken. Daarom 
schreven we de voorbije maanden, met vele leden en sympathisanten, aan ons 
toekomstplan in drie puzzelstukken: leefstraat, zorg voor allen en samenwerken. Alle 
puzzelstukken samen maken het geheel.

In je handen houd je onze programmabrochure. Het is een samenvatting 
van onze ambitieuze toekomstplannen en dromen voor onze gemeente. 
Niet alles staat in deze brochure. Het volledige document kan je daarom 
downloaden op onze website www.schoten.cdenv.be.

Met een sterke ploeg van vertrouwde gezichten en 
enthousiaste beloftevolle nieuwelingen én met de steun van 
ere-burgemeester Harrie Hendrickx trekken we naar de 
gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.

Het gaat goed met onze gemeente, dat moet zo blijven, 
maar het kan nog beter. Daarom vertrouwen en rekenen 
wij op 14 oktober op jou!

Erik Block & Katrijn Van Osta

SAMEN
maken we
SCHOTEN
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LEEFSTRAAT
CD&V wil dat Schotenaren samenleven. Een 
belangrijke voorwaarde is dan dat mensen elkaar 
ontmoeten en zo leren kennen. Door het contact 
met buren te versterken, zal, stap na stap, straat 
per straat, wijk per wijk, heel het gemeentelijk 
samen-leven versterkt worden.

In straten en buurten waar mensen elkaar 
kennen, helpen en samen organiseren, is er meer 
samenhorigheids-, thuis- en veiligheidsgevoel. 
CD&V wil dit in Schoten terug versterken. 

Door van de straat 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.
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VEILIG EN VLOT VERKEER

Het nieuwe mobiliteitsplan wil de files oplossen 
met het STOP-principe. We stimuleren het 
fietsgebruik, niet enkel door het aanleggen 
van betere fiets- en voetpaden, maar ook door 
beveiligde buurtfietsenstallingen. Privé-
fietsenstallingen kunnen geïntegreerd worden in 
groene voortuinen.

Dankzij de opwaardering van kleine binnenwegen 
geven we aan fietsers en voetgangers een 
competitief voordeel zonder de automobilisten 
te benadelen. Aan de scholen zorgen fiets- of 
schoolstraten voor verkeersveiligheid.

Met een versnelde uitrol van een auto- en 
fietsdeelsysteem kan elke bewoner in zijn/haar 
wijk op wandelafstand hiervan gebruik maken. 
Zo  zorgen we voor meer (parkeer)ruimte in de 
straat. Naast het bestaande Mobipunt Markt 
willen we in de andere wijken zo’n overstap- en/
of deelpunten. 
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GROENE GEMEENTE, 
GROENE STRAAT

Schoten is de meest beboste gemeente 
van onze provincie. Goed, want wonen in 
het groen verlaagt de stress, verbetert de 
luchtkwaliteit en helpt tegen wateroverlast, 
de straat- en klimaatopwarming. Daarom 
ijveren we voor een sterk bomenbeleid, ze 
krijgen een belangrijke plek bij het ontwerpen 
van straten en pleinen. We ondersteunen de 
(her)aanleg van voortuinen, geveltuintjes en 
gevelzitbanken.
Onze straten en pleinen houden we proper 
door een streng en slim zwerfvuilbeleid. 
Naast vuilbakken zetten we camera’s in bij 
illegale stortplaatsen... Dankzij de vernieuwing 
van het containerpark stimuleren we de 
Schotenaren om goed te blijven sorteren.
Door de Vlaamse wetgeving mag onze 
gemeente geen pesticiden meer gebruiken. 
Maar we willen de voetpaden mooi en 
toegankelijk houden. Daarom ijveren we 
voor de aankoop van elektrische afvalzuig-
karretjes en onkruidbestrijders en een snel-
reparatieteam voor losliggende stenen.
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SCHOTEN ONZE THUIS

Wonen is een basisrecht. Er is nood aan 
betaalbare wooneenheden, voor jong én 
oud, voor alleenstaanden én gezinnen. CD&V 
zet zich daarom in voor samenwoon- en co-
housingprojecten.

Meer wooneenheden is niet hetzelfde als platte, 
ondoordachte verappartementisering! Bij 
grotere projecten willen we een kwaliteitstoets. 
Vooral de kwaliteit van de nieuwe aangename 
straten of groene pleinen telt, niet het aantal 
bouwlagen. Is aan die voorwaarde voldaan, 
dan kan een appartement. Zo kunnen we 
eisen stellen aan privéontwikkelaars. Ook is 
het voor ons duidelijk: de juiste bouwhoogte 
op de juiste plaats.

Woningen vergen onderhoudskosten. Slechte 
isolatie is een ramp voor je portefeuille én 
voor het klimaat. Daarom willen we een 
gemeentelijke isolatiepremie of een 
samenaankoop-plan.
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LEVENDIGE (WINKEL)KERNEN

Een bruisende kern heeft veel voordelen. Het 
doet je wijk leven, mensen ontmoeten elkaar, 
doen inkopen bij de lokale handelaars en 
zorgen zo voor werkgelegenheid. De Paalstraat 
en centrumomgeving hebben een echt 
winkelbeleid nodig. Verschillende maatregelen 
(op bepaalde tijdstippen autovrij, gratis WIFI, 
heraanleg en vergroening Marktplein, renovatie 
Forumgebouwen,…) helpen om hier een 
doorstart te maken.

Voor de wijk Deuzeld-Lek  is een extra 
impuls nodig. De buurtwinkels en cafés zijn 
bijna uit deze wijk verdwenen, enkel een sterk 
(parochiaal) verenigingsleven houdt de wijk nog 
echt samen. CD&V wil, in samenwerking met de 
marktkramers, een wekelijkse markt in deze 
wijk. Het succes van de drukbezochte kerstmarkt 
bewijst dat hier draagvlak voor is!

Ook voor de andere wijken plannen we heel wat 
kernversterking. Lees hierover meer op 
www.schoten.cdenv.be/programma 
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2ZORG VOOR ALLEN 
Schoten is een warme gemeente… Ouders 
helpen kinderen als ze jong zijn en kinderen 
helpen ouders als ze ouder zijn. Buren zetten 
zich voor elkaar in en vrijwilligers helpen mensen 
in nood. Ons sociaal weefsel is nu nog sterk.

We moeten dit sociale weefsel koesteren. 
Samenleven vraagt dat we uit onze 
hokjesmentaliteit breken en creatief, doelgericht, 
zorg dragen voor elkaar. Over de grenzen van 
de generaties heen, zonder onderscheid van 
rijkdom, afkomst of geaardheid. Ons lokaal 
beleid moet hierop afgestemd zijn. 

Als we zorgen voor elkaar, houden we samen 
Schoten warm!
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KINDEREN,
ONZE TOEKOMST 

We willen meer Schotense kinderopvang, niet 
alleen door gemeentelijke kinderdagverblijven, 
maar ook door samenwerking met onthaalouders. 
We handhaven een sociaal tarief voor wie het 
financieel moeilijk heeft.

Onze gemeente heeft veel lagere en middelbare 
scholen. Dat is een rijkdom! Als gemeente 
ondersteunen we hen bijvoorbeeld via een 
toelage voor het schoolzwemmen en samen 
helpen we actief vroegtijdige schoolverlaters. 
Een goede opleiding voor iedereen is het doel.

Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig, om te 
spelen, om te hangen. Naast veilige speeltuinen 
voor kinderen, moeten jongeren “hangplekken” 
krijgen. Als we die plekken op de juiste plaats 
maken, voorkomen we echte overlast. Met TeJo 
voorzien we in laagdrempelige hulpverlening, 
specifiek voor adolescenten.
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SENIOREN, ONZE WORTELS

Een seniorenbeleid moet vandaag de dag 
rekening houden met twee uitersten. Enerzijds  
gezonde, actieve Schotenaren  en anderzijds 
personen met een hulpvraag. 

Voor de actieve senior zetten we in op 
aangepaste sport- en cultuurvoorzieningen, 
vrijwilligersdatabanken en voldoende ont-
moetings plaatsen: de dienstencentra ‘t Dorp 
en Cogelshof en de ontmoetingslokalen 
(Lariksdreef, Fortbaan en Schijnparklaan). De 
ontmoetingslokalen bouwen we, met respect 
voor de vrijwilligerswerkingen, uit tot volwaardige 
satellieten van de dienstencentra.

Voor de senior met zorgnood is ons rusthuis 
Verbert-Verrijdt een vaste waarde, maar ook 
mantelzorg verdient de nodige aandacht en 
ondersteuning. Vanuit de gemeente plannen 
we hier aangepaste coaching, vorming en 
begeleiding.
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ARMOEDEBESTRIJDING EN 
WERKLOOSHEID

Wij zetten sterk in op een actief armoede-
beleid, zodat wie het moeilijker heeft, de 
kansen krijgt om voor zichzelf een betere 
toekomst te bouwen. Een job is de beste 
garantie hiervoor. Door de ontwikkeling 
van de KMO-zone Wijtschot stijgt de lokale 
tewerkstelling.

Met de vrijetijdspas doorbreken we het 
sociale isolement dat met armoede gepaard 
gaat. Deze pas geeft 50%-korting op 
de deelnameprijs aan gemeentelijke en 
meewerkende verenigingsinitiatieven. Dit 
helpt om de kansarmoede bij kinderen terug 
te dringen.
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INTEGRATIE

Schoten is een gastvrije gemeente. 
Door de jarenlange organisatie van het 
Werelddansfestival (nu Hello! Schoten) kent 
de Schotenaar de rijkdom van andere culturen, 
zonder dat dit een bedreiging vormt voor onze 
eigen cultuur. We bieden graag kansen tot 
inburgering, een verhaal van rechten en 
plichten.

Nederlands is onze officiële taal. 
Nieuwkomers moeten Nederlands leren om 
te kunnen inburgeren. Vanuit de gemeente 
bieden we daarom taalcursussen voor 
anderstaligen aan.

Inburgering moet structureel gebeuren, 
op een positieve manier. Wij steunen de 
inburgeringslessen en -attest. Wie goed 
ingeburgerd is, krijgt dezelfde rechten.
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3SAMENWERKEN
De tijd dat de politieke hoge toren alles kon 
beslissen, is voorbij. Vanuit CD&V, de partij die 
sterk gelooft in een betrokken middenveld, 
juichen we deze evolutie alleen maar toe. 
Velen spreken over participatie, weinigen 
doen het!
De voorbije zes jaar bewees CD&V met 
een grote participatieronde over klimaat, 
infoavonden over heraanleg van straten 
en grote inspraakprocedures bij nieuwe 
bouwprojecten, dat wij het wel doen!
Wij willen een mentaliteitswijziging binnen het 
gemeentebestuur tot stand brengen. De burger 
is geen passieve klant, maar een actieve 
betrokkene. Participatie gaat verder dan 
losse inspraak. Voor ons is participatie samen 
besturen, samen realiseren, samenwerken.
Door samen te werken verhogen we de 
veiligheid, versterkt de inspraak, verbetert de 
dienstverlening en leeft het verenigingsleven. 
Want samen maken we Schoten!

15

VEILIGHEID, 
EEN ZORG VAN ALLEN 

Vanuit CD&V geloven we in de kracht van 
samenwerken voor veiligheid. We willen 
veiligheidsbeleid dichtbij mensen, voor 
mensen, door mensen.  We zetten heel 
sterk in op zichtbare wijkagenten en Buurt-
Informatie-Netwerken (BIN) voor sociale 
controle. 
We breiden het cameraschild uit. Aan alle 
grenswegen van onze gemeente willen we een 
slimme ANPR-camera die de nummerplaat 
van wagens registreert. Bij inbraken spoort 
de  politie dan de voornaamste verdachten op. 
Overlast en sluikstort pakken we met GAS-
boetes kordaat aan.
49 Schotense brandweervrijwilligers spannen 
zich voor ons in. Ze zijn een voorbeeld 
voor anderen, dankzij hun specialisaties 
(duikersteams, industriële brandbestrijding 
en de luchtmeetploegen) én preventie-acties 
voor dode-hoek-ongevallen. Vanuit CD&V 
verdedigen we hen met vuur in de grote zone 
Rand.
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SAMEN BESTUREN & 
INFORMATIE 

Een open en duidelijke communicatie zorgt 
voor transparantie. We zetten in op de juiste 
communicatiemix met een aanbod op papier 
en digitaal. Zo bereiken we alle inwoners, 
ongeacht leeftijd of opleidingsniveau.

CD&V gaat nog verder! Op de website willen we de 
besluiten van het schepencollege openbaar 
publiceren, zodat iedereen de beslissingen kan 
volgen. Daarnaast willen we een gemeentelijk 
klachtenloket (digitaal en fysiek) om problemen 
snel aan te pakken.

Participatietrajecten moeten vroeg in de 
besluitvorming starten. Naast inspraakavonden 
liggen hier kansen voor online inspraak. De 
adviesraden hebben een grote expertise, die 
te weinig gebruikt wordt. We willen daarom een 
jaarlijks voorzittersoverleg om de samenwerking 
te verbeteren. Met de wijkvoorzitters zelfs 
halfjaarlijks!
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DIENSTVERLENING, 
PERSONEEL & FINANCIËN 

De dienstverlening moet op maat van de burger: 
dichtbij, snel en flexibel. We maken werk van 
een moderne organisatie door in te zetten op 
een klantvriendelijk loket. Daarachter voorzien 
we professionele experten op afspraak...

Het gemeentepersoneel is de motor van een 
goed werkende gemeente. Zonder hen draait de 
gemeente niet. Daarom hebben we een aparte 
personeelsdienst. Zij zijn verantwoordelijk voor 
een objectief personeelsbeleid op basis van 
evaluaties, zonder politieke inmenging. Mensen 
worden beoordeeld op hun expertise en inzet, 
niet op hun mening!

Onze gemeentelijke belastingdruk ligt onder 
het Vlaamse gemiddelde. We willen die daar 
houden.
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VERENIGINGSLEVEN, DE 
SCHAKEL TUSSEN MENSEN

Schoten mag geen slaapgemeente worden. 
Dat kan alleen als verenigingen en vrijwilligers 
leven houden in de wijk, de sportclub, 
de jeugd vereniging of de socio-culturele 
vereniging. Wij hebben vertrouwen in onze 
verenigingen: zij weten zelf wat ze willen en 
hebben geen dictaat van de politiek nodig om 
aan de toekomst te werken. Wij willen met hen 
samenwerken om Schoten levend te maken. 

Duidelijke reglementen garanderen vol doen-
de financiële en materiële onder steuning 
voor onze verenigingen. We maken werk 
van één erkenningsreglement met minder 
administratieve rompslomp.

Aanvullende ideeën om de samenwerking 
tussen de gemeente en het verenigingsleven 
te versterken vind je op
www.schoten.cdenv.be/programma
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  www.provant.cdenv.be

  www.erikblock.be

  cdenvprovant

<< RUIMTE BETER 
BENUTTEN, DAT IS 
RUIMTE LATEN OM 
TE GENIETEN >>

PLAATS

9

4SCHOTEN, ONDERDEEL 
VAN DE PROVINCIE 
>> CD&V kiest onder leiding van onze 
gedeputeerde Ludwig Caluwé uitdrukkelijk voor 
een Provincie met Streken. Zeker Schoten en de hele 
Voor- en Noorderkempen hebben baat bij het behoud van 
een sterke provincie. Dat bewijzen talrijke Provinciale 
initiatieven.
Maar vooral de coördinerende rol die de Provincie 
opneemt in de reorganisatie van het bedrijventerrein 
langs het Albertkanaal, de versterking van het groene 
karakter van de gemeenten ten noorden van Antwerpen, 
het ontwarren van de mobiliteitsknoop in en rond de 
stad en de aanleg van verschillende fietsverbindingen, 
is belangrijk voor onze gemeente.
Ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit stoppen niet 
aan de gemeentegrenzen. Een goede samenwerking 
is noodzakelijk om onze leefkwaliteit te behouden en 
te versterken. De Provincie is daar dé coördinerende 
factor in. Het is voor onze gemeente belangrijk daar een 
sterke stem in te hebben.

“ERIK IS EEN 
GOEDE BEWAKER 

VAN KWALITEIT, 
OOK VOOR SCHOTEN.”
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1 Ludwig Caluwé
2 Wendy Weckhuysen
3 Koen De Cock
4 Daan De Veuster
5 PaTrick Janssen
6 Mia Moortgat
7 Mohammed El Hajouti
8 Galina Matushina
9 Erik Block

10 Edwin De Cleyn
11 Ariane Van Dooren
12 Sandra Suykerbuyk
13 Luc Antheunis
14 Rit Luyckx
15 Silke Lathouwers
16 Caroline Van der Heyden
17 Sander Wouters
18 Shana Taeymans
19 Orry Van De Wauwer
20 Katrien Schryvers

PROVINCIERAAD 
KIESKRING ANTWERPEN

1 LUDWIG CALUWÉ
> 57 jaar, Essen
> Gedeputeerde voor o.a.  

economie, landbouw, innovatie 
en financiën.

4 DAAN DE VEUSTER 
> 40 jaar, Brecht  
> Schepen en provincieraadslid

9 ERIC BLOCK             
> 54 jaar, Schoten                    
> Schepen en architect

14 RIT LUYCKX
> 52 jaar, Wuustwezel 
> Schepen

15 SILKE LATHOUWERS 
> 27 jaar, Kalmthout 
> Schepen en advocate

18 SHANA TAEYMANS
> 30 jaar, Wommelgem 
> Medewerkster Nahima Lanjri

19 ORRY VAN DE WAUWER
> 30 jaar, Antwerpen 
> Vlaams parlementslid

20 KATRIEN SCHRYVERS
> 54 jaar, Zoersel 
> Vlaams Parlementslid en  

schepen in Zoersel

PROVINCIE ANTWERPEN

5
Erik 
Block
1e plaats
Architect 
schepen

≪ Ruimte 
beter benutten, 
dat is ruimte 
laten om te 
genieten. ≫ 

Katrijn 
Van Osta

2e plaats
OCMW voorzitter 

schepen 
sociale zaken

≪ Stem voor een 
mede-mens! ≫

SAMEN 
MAKEN WE 
SCHOTEN

ONZE PLOEG



Veerle Deparcq
Gemeente- en OCMW 
raadslid - Vrijwilliger

≪ Al 21 jaar 
Schotense politiek. 

Nog enkele jaartjes erbij! ≫ 

Erik Maes
buschauffeur 

gemeenteraadslid
Wijkvoorzitter
≪ Iedereen mee, 

ook in jouw buurt. ≫ 

Staf Pasmans
Gepensioneerd 

handelaar
≪ Voor thuisgevoel in 
Schoten-Centrum. ≫ 

Renild Bes
Gepensioneerd 
verpleegkundige

≪ Blijvende inzet 
voor een warm Schoten. ≫ 

Patrick Verslijcke
Brandweerman 

Schoten
≪ Ik help graag anderen, 

nu ook via politiek. ≫ 

Herman Wouters
Ploegbaas 

Groendienst Schoten
≪ Onze gemeente 

steeds weer mooi maken. ≫ 

Inge Pirlet
Office Manager

≪ Onze jongeren maken 
het Schoten van morgen! ≫ 

Eric Gielen
Project heating, 

Ventilation & 
Air conditionering
≪ Om U! standpunt, 
kracht bij te zetten. ≫ 

Godelieve Verschueren
Leerkracht 

secundair onderwijs
≪ Omdat Schoten me 

lief is. ≫ 

Lieve Ravijts
Ondernemer

≪ Met een  rationele, 
nuchtere aanpak en met een 

‘het mag vooruit gaan’-
gevoel mij inzetten. ≫ 

Luc Van Gastel
Schotenaar

Schepen
≪ Schotenaar met een ❤ 

Schoten mag op mij 
rekenen! ≫ 
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4

10

5

11

6

12

7

9

Dieter Peeters
Vlaams parlementair 

medewerker
≪ Mensen samenbrengen. 

Zo houdt Schoten haar 
eigen karakter. ≫ 

Katrien Van Elsen
Docent 

vrijwilliger Mamacafé
≪ Zorg dragen voor de 

kleinsten onder ons is zorg 
dragen voor de toekomst! ≫ 

Marina Celis
Directeur 

basisonderwijs
≪ Kies voor eerlijke, open 

communicatie. ≫ 

Olivier Van Hoornyck
Chemisch proces 

operator
≪ Voor een Schoten 

met ruimte om te groeien. ≫
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13
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Marleen Kloeck
Ambtenaar 
Vrijwilliger

≪ RESPECT voor wie 
je bent en wat jou 
uniek maakt. ≫ 

Guido Aerts
bestuurder HITS nv 

veiligheidsdeskundige
≪ Samen kunnen we 
er iets van maken. ≫ 

Chris Cleeren
Gepensioneerd dir.-
generaal VRT radio

≪ Voor een integraal sociaal 
beleid met speciale 

aandacht voor senioren. ≫

Heidi Bijttebier
Gepensioneerd
Wijkvoorzitter

≪ Voor een “nog” betere 
samenleving en oog voor  
milieu, mobiliteit en goede 

ouderenzorg. ≫ 

Marc Joossens
Tandarts 

≪ Een warme buurt, 
is een veilige buurt. ≫ 

Vera Van Den Bleeken
Gepensioneerd

Vrijwilliger
≪ Rust Roest dus een 

nieuwe uitdaging voor onze 
prachtige gemeente. ≫ 

Harrie Hendrickx
Ere-burgemeester

Vrijwilliger
≪ Ik geloof in deze ploeg. 

Als kandidaat steun ik 
hen ten volle! ≫ 

Olga Kouzmenkova
Tolk Agentschap 

integratie en inburgering
≪ Als integratie-expert 

wil ik Schoten 
hierin steunen. ≫

Toon Daems
Toondichter - Opa

≪ Toegankelijkheid klinkt 
als muziek in ons beleid. 
Gelauwerd door de Raad 
voor personen met een 

beperking tot ‘Meest 
toegankelijke mens’. ≫ 

Griet Blanckaert
Lector UAntwerpen

Restaurateur
≪ Studio Brussel bestond 
nog niet, maar ieder had 

een eigen stem… ≫

Kristof Valgaeren
Student 

archeologie
≪ Samen voor onze jeugd, 

onze toekomst. ≫

Tine De Kesel
Technisch tekenaar

Vrijwilliger
≪ Samen durven dromen, 

samen durven doen. ≫ 
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18

24

29

26

Stefan Sebrechts
Werfleider 
electricien

≪ Samen voor een sportief,  
zorgzaam Schoten. ≫ 

Elina Gazalieva
Student 

tandheelkunde
≪ Samen maken we 
Schoten, onze slogan 

zegt alles! ≫

2019 21 22

2723 25

SAMEN 
MAKEN WE 
SCHOTEN
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Op meerdere 
mensen stemmen 

is aan te raden!
Elke stem is een 

volwaardige stem.

SAMEN 
MAKEN WE 
SCHOTEN

 1 Erik Block 
 2 Katrijn Van Osta 
 3 Dieter Peeters
 4 Veerle Deparcq
 5 Luc Van Gastel 
 6 Lieve Ravijts 
 7 Olivier Van Hoornyck
 8 Marina Celis 
 9 Staf Pasmans 
 10 Renild Bes 
 11 Herman Wouters
 12 Inge Pirlet
 13 Patrick Verslijcke
 14 Godelieve Verschueren
 15 Eric Gielen 
 16 Katrien Van Elsen

 17 Erik Maes 
 18 Tine De Kesel
 19 Kristof Valgaeren
 20 Elina Gazalieva 
 21 Stefan Sebrechts
 22 Marleen Kloeck
 23 Marc Joossens
 24 Vera Van Den Bleeken
 25 Guido Aerts  
 26 Heidi Bijttebier
 27 Toon Daems 
 28 Griet Blanckaert
 29 Chris Cleeren
 30 Olga Kouzmenkova
 31 Harrie Hendrickx
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