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Met volle ambitie
naar 2012
Voor “de politiek” was 2011 geen
gemakkelijk jaar. Het vertrouwen in “de
politiek” en “de politieker” is wellicht
nooit zo laag geweest. Maar het was
waarschijnlijk noodzakelijk dat ons land
deze periode doormaakte om tot een
vernieuwd evenwicht te komen, zodat
er voor gezorgd kan worden dat België
niet verder wegglijdt in een financiële
afgrond. Er was maar één keuze mogelijk
en dat was die van constructieve aanpak,
met dialoog, eigen aan onze partij.
Ook lokaal voeren we deze eigenschappen hoog in het vaandel. Aanvankelijk
gingen we een constructieve dialoog aan
met onze kartelpartner en zusterpartij
N-VA. De inzet was of het – goedwerkende – kartel voortgezet zou worden.
Na een lange periode werd beslist dat we
het kartel niet voortzetten. Maar onze
mandatarissen zetten zich onverminderd
in voor de Schotense bevolking. We geloven 100% in onze eigen kracht. Vanaf
Nieuwjaar gaan we met volle overtuiging
verder met de opbouw van onze visie
voor Schoten vanaf 2013. Tijdens de
verkiezingscampagne zullen we onze visie helder uitdragen naar de kiezer. Onze
burgemeester Harrie Hendrickx kan een
mooi palmares voorleggen samen met
onze 5 schepenen, OCMW-voorzitter en
6 mandatarissen. Ervaring en continuïteit
zijn onze krachten. CD&V staat borg
voor een stabiel en goed bestuur in onze
gemeente. Ook uw mening is van essentieel belang voor de opbouw van een visie
voor Schoten vanaf 2013. Hebt u vragen,
opmerkingen of suggesties? Bruist u van
goede ideeën? Laat het ons weten!
Erik Block
Voorzitter CD&V-Schoten

Ook Schotense geldbeugel
onder druk. Lees pagina 5.

Louis Wouters leent zijn
naam aan nieuwe atletiekbaan

De 86-jarige sportlegende Louis
Wouters uit de Wilgendaalstraat – sinds méér dan 30 jaar
lid van CD&V (toen CVP) – heeft
dit najaar op voorstel van het
gemeentebestuur zijn naam
ontleend aan de nieuwe atleliekbaan in het park van Schoten.
Lees het hier, op pagina 4!
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Atletiekpiste Louis Wouters
De ‘Atletiekpiste Louis Wouters’ werd op 12 oktober ingehuldigd, en biedt sinds die datum de mogelijkheid aan alle
Schotenaren om te trainen en aan competitie te doen op
een comfortabele manier, op een volwaardige tartanpiste.
Louis Wouters is niet dagelijks nog zelf
in het park aanwezig, maar toch wel
enkele keren per week om training te
geven. Als voorzitter van de atletiekclub
heeft hij vorig jaar de fakkel doorgegeven aan Marc Persoons, die in de
Wilgendaalstraat zijn overbuur is. ‘Marc
doet dat schitterend. Het is heel goed
dat hij helemaal ingewerkt zal zijn voor
er echt iets gebeurt waardoor ik niet

meer actief zou kunnen zijn’.
Louis Wouters geeft nog twee keer per
week turnles aan leden van KAV en
OKRA.
En haast dagelijks is hij met zijn auto op
toer voor het vervoer van Schotenaren
via de Minder Mobielen Centrale. Deze
organisatie kan al sedert haar start in
Schoten (in 1994) rekenen op de vrijwillige inzet van Louis Wouters. ‘Al veel

vrijwillige chauffeurs hebben het laten
afweten in de loop der jaren. Nochtans is al het vervoer van de bejaarde
en hulpbehoevende klanten erg nuttig.
De mensen zijn ook altijd erg dankbaar voor de ritten’, meent Louis met
oprechte overtuiging.
Louis Wouters was tenslotte ook nog
gedurende meer dan 40 jaar een gewaardeerde vrijwillige medewerker van
Hello! Schoten (het vroegere Wereldfestival van Folklore).
Een bijzonder geëngageerde Schotenaar
dus, en een voorbeeld in het Jaar van de
Vrijwilliger!

Louis Wouters
De figuur van Louis Wouters is een
vertrouwd beeld in Schoten, en zeker
in sportmiddens.
Hij werd geboren op 8 september
1925. In 1944 verhuisde hij vanuit
Merksem naar Schoten. Hij huwde
met Jozefa De Clippeleir. Zij overleed in 1988. Louis en Jozefa hebben
vier kinderen, zes kleinkinderen en
zes achterkleinkinderen. De meesten
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ervan wonen nog steeds in Schoten.
Enkelen zijn, voor kortere of langere
tijd, hun (groot)vader gevolgd in de
atletieksport.
Louis Wouters werkte gedurende 27
jaar als ‘telegrafist’ voor de RTT. Hij
stapte daarna over naar de privésector
toen hij in de wijk Deuzeld aan de slag
ging in het boekhoudkantoor van zijn
broer. Sinds 1990 is hij met pensioen.

In 1957 stond Louis Wouters mee aan
de wieg van de (heroprichting van de)
turnkring Sint-Jozef. In 1971 stichtte
hij samen met Louis Lenaerts en Jos
De Borger de Schotense Atletiek Vereniging (SAV). Van 1991 tot 2010 was
hij voorzitter van SAV.
Gedurende 25 jaar was hij ondervoorzitter van de Sportraad.

Ook Schotense geldbeugel onder druk
De gemeentelijke financiën zijn niet anders dan uw portemonnee thuis. Wat er uit gaat, moet er eerst in komen.
Goed nieuws is dat onze financiële toestand in het verleden goed beheerd is. Met dank aan de vroegere schepen
van financiën en huidig burgemeester Harrie Hendrickx.
Maar soms gebeuren er zaken die je
niet verwacht. De vereffening van de
Gemeentelijke Holding was een verrassing voor iedereen. Wat betekent dit
voor ons? In het verleden investeerde
Schoten in totaal 1.382.756,32 euro in de
holding. Hoewel de vereffening nog niet
rond is, toch kunnen we veronderstellen
dat dit geld verloren is. Deze afschrijving is echter geen effectieve uitgave,
een niet-kaskost noemen specialisten
dit. Erger is dat we in de toekomst geen
dividenden meer gaan ontvangen op dit
geld, hoewel dit de laatste jaren al een
stuk minder was dan vroeger.
Dividenden die Schoten ontving van de
Gemeentelijke Holding:
• 2006: 161.645 euro
• 2007: 188.595 euro
• 2008: 210.045 euro
• 2009: 0 euro
• 2010: 60.929 euro.
De Gemeentelijke Holding mag dan een
spijtig verhaal zijn. De echte donderwolk die aan onze horizon hangt is het
pensioendossier.
Voor 2011 zal de personeelskost van het
gemeentepersoneel ongeveer 12 miljoen
euro bedragen. Jaarlijks worden de lonen

geïndexeerd. Dus ook al werf je geen
extra mensen aan, de kost stijgt. Maar
daar blijft het niet bij. Ook onze bijdragen voor de pensioenen zullen stijgen.
De hogere overheid heeft zomaar beslist
dat de bijdrage die de gemeentes moeten leveren aan de pensioenen een flink
pak zal stijgen. Tegen 2015 zal dit een
meerkost betekenen van ongeveer een
half miljoen euro per jaar. Dit is de rekening van de gemeente. Ook OCMW
en politie krijgen deze problematiek op
hun boterham. OCMW krijgt jaarlijks
4.200.000 euro voor haar werking. De
politie ontvangt 4.400.000 euro. Dit zijn
ook grotendeels personeelskosten.
Een goede lezer begrijpt wat er hier
gebeurt. De hogere overheid schuift de
kost van de vergrijzing gewoonweg door
naar de gemeentes…
Maar het is niet omdat een ander zijn
verantwoordelijkheden ontloopt dat
ook wij dat moeten doen. Er zijn twee
zaken die we kunnen doen: opbrengsten
verhogen of kosten besparen. Opbrengsten verhogen zou het makkelijkst zijn:
we verhogen de belastingen en klaar is
kees. Hoewel er partijen zijn in dit land
die deze oplossing kiezen, lijkt dit ons
niet de goede keuze.

Wij willen vooral kijken naar de eigen
kosten. Dit betekent dat we de gemeentelijke werking in vraag moeten durven
stellen:
• Wat kunnen we efficiënter doen?
• Wat moeten we niet (meer) doen?
Deze vragen hardop durven stellen is
niet evident. Maar we zullen het moeten doen willen wij onze portemonnee
gezond houden.
CD&V wenst u een (financieel) gezond
jaar en belooft u de vinger op de knip te
houden!
Vera Smets
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Terugblik op 2011

Wouter Beke kwam op 25 mei in Schoten spreken over de ‘Toekomstvisie van de Christendemocratie’.

Nahima Lanjri kwam op 5 oktober naar Schoten en vertolkte de
christendemocratische visie op de vrijwilligers in onze maatschappij.

De jaarlijkse CD&V-actie met paardenmolen op de braderij kende
veel succes!

CD&V deelde traditiegetrouw paaseitjes uit op de zaterdagmarkt

v.u.: Jonathan Cardoen - Wetstraat 89 - 1040 Brussel

Colofon

bouw mee aan een gelukkige
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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