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Oktober 2012
Niet te geloven dat deze bestuursperiode bijna voorbij is.
Als je eraan begint, lijken 6 jaar
lang te duren, maar het is zo
voorbij. En dus komt 14 oktober met snelle schreden naderbij. En neen, wij moeten niet
kijken naar de nationale tendensen. Wel wat er op deze zes
jaar weer ten goede veranderd is
in Schoten. En in deze coalitie
had de CD&V met 6 van de 9
uitvoerende mandaten, ongetwijfeld de grootste verantwoordelijkheid.
Onze slogan voor de verkiezingen in oktober is: “Voor een
Schoten op mensenmaat. Gisteren, vandaag en morgen.”
Wij zullen morgen, net als de
Vlaamse en Federale overheid,
geconfronteerd worden met besparingen. Maar wij zijn er klaar
voor. Op de N-VA receptie was
ik blij te horen dat men, mijn
nota over het verminderen van
het aantal schepenambten, goed
begrepen had. Maar er is nog
veel meer, zoals het beter afstemmen van de bevoegdheden.
Een van de uitdagingen in een
partij met een lange bestuurservaring is de vernieuwing. En
ook deze uitdaging gaan wij aan,
door sterke en bekwame kandidaten aan te trekken. Uiteraard
ook met het behoud van de
ervaring uit het verleden.
Hierop komen wij de volgende
maanden nog uitgebreid terug.
Harrie Hendrickx
Burgemeester

Zwemkampioene
vervoegt Gemeenteraad
Op 1 maart 2012 legde voormalig zwemkampioene Sofie
Goffin de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor CD&V.
Sofie volgt daarmee Annelies Verlinden op, die wegens
drukke beroepsactiviteiten ontslag nam uit de Raad.
Lees meer op pagina 8!

Voor een Schoten op mensenmaat,
gisteren, vandaag & morgen
Burgemeester Harrie Hendrickx en de kern van het CD&Vbestuur hebben tijdens de voorbije maanden achter de
schermen keihard gewerkt om onze partij binnenkort te
verzekeren van een optimale start van de campagne!
Lees meer op pagina 4!

CD&V-trekt in Schoten de lokale kaart

Meteen nadat op 29 september 2011 bekend was
geworden dat er geen kartel met N-VA gevormd zou
worden, heeft CD&V ervoor gekozen om ‘op eigen
kracht’ naar de kiezer te
trekken.
Het communicatiebureau Germaine
uit Antwerpen steunt ons voluit
om die eigen kracht vorm te geven.
Geen enkel aspect van de campagnestrategie ontsnapt aan de aan-

dacht
van
communicatiespecialist Jan Boschmans, die als
Account Director bij Germaine én
volbloed Schotenaar een vertrouwd
gezicht is geworden op vele van
onze vergaderingen.
Ter gelegenheid van onze Nieuwjaarsdrink in De Vier Notelaars kon
op 15 januari reeds onze slogan
‘Voor een Schoten op mensenmaat:
gisteren, vandaag & morgen’ voorgesteld worden. Wij waren heel
tevreden met de ruime opkomst bij
deze gelegenheid. Leden, niet-leden,

vroegere leden en vertegenwoordigers van andere partijen
kwamen allemaal met ons klinken
op ‘2012’!
Ons jaarlijkse ledenfeest – tot vorig
jaar een succesvol Breughelbuffet in
’t Klokske (Parochiezaal van SintFilippus) – hebben we voor de gelegenheid in het nieuwe kleedje van
een ‘Ontbijt’ gestoken. Met voor de
geïnteresseerde ouderen, jongeren,
gezinnen, kinderen,… de kans om
vooraf een begeleide wandeling te
maken in het prachtige park Vordenstein.
Intussen waait er door onze vergaderingen ook een nieuwe wind.
Burgemeester Harrie Hendrickx
en enkelen van de schepenen en
gemeenteraadsleden hebben actieve
Schotenaren aangesproken die ons
hun daadwerkelijke medewerking
hebben toegezegd. Aan de verkiezingscampagne én aan de samenstelling van onze lijst! Je hoort nog
van ons!

Campagne
Communicatiebureau Germaine werd in juni 2011 aangesteld door ons partijbureau en onze huidige mandatarissen in de Gemeenteraad. Tijdens de vergadering in
november stelde de ploeg van Germaine zich uitgebreid
voor aan alle aanwezigen op het open partijbestuur. Voor
alle aanwezigen bleek dat we met Germaine specialisten
in communicatie in huis gehaald hebben!
De eerste ideeën die intussen de
basis vormen van onze campagne, dateren van deze brainstorm
met alle aanwezige leden.
Werkvergaderingen
Op tal van latere werkvergaderingen bekeken we (met een kritische blik) de huidige politieke
situatie in Schoten, met bijzon4

dere aandacht voor het ‘concurrentieveld’. Zo vroegen we ons
af ‘wie we zijn’ met onze partij,
en ‘wie onze kiezers zijn’. Uiteraard rezen en rijzen er steeds
nieuwe, concrete vragen…
Germaine stelde ons de principes
van communicatie voor, en wij
zochten samen uit hoe we die in
de politiek willen uitwerken...

Intussen kozen we voor de
slogan ‘Voor een Schoten op
mensenmaat: Gisteren, vandaag
& morgen. Voor een Schoten op
maat van de gezinnen, voor een
Schoten op maat van de zorgbehoevenden, voor een ruimtelijke
ordening op maat van uw wijk,
voor een gemeente op maat van
uw vereniging.’

CD&V-Nieuwjaarsdrink:
Geslaagde aftrap van Verkiezingsjaar
Onze Nieuwjaarsdrink op 15 januari in de lokalen van De Vier Notelaars aan de Wijtschotbaan trok een ruim publiek aan! Na een
welkomstwoord van burgemeester Harrie Hendrickx kwam een
vierkoppig panel aan het woord o.l.v. Chris Cleeren.
Frida Deceunynck (financieel journaliste), Lode De Kesel (directeur
De Lijn Antwerpen), Bruno Segers
(CEO Real dolmen) en Luc Van der
Kelen (politiek verslaggever ven Het
Laatste Nieuws) debatteerden over

de actualiteit, in Schoten uiteraard.
Voorzitter Erik Block beëindigde
het officiële gedeelte met de onthulling van de slogan waarmee CD&VSchoten naar de verkiezingen trekt.
Nadien zorgden de vrijwilligers van

Wijkvereniging Geuzenvelden nog
verder voor een ruim aanbod aan
drankjes en hapjes voor alle aanwezigen. CD&V kan tevreden terugblikken op een Nieuwjaarsdrink
in aanwezigheid van talrijke eigen
leden, van nieuwkomers, van vertegenwoordigers van andere politieke
partijen.

Bekijk onze website

http://www.schoten.cdenv.be

Schrijf je – via de website – in op de nieuwsbrief
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Op 1 maart 2012 heeft voormalig zwemkampioene Sofie
Goffin de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid voor
CD&V. Sofie is daarmee Annelies Verlinden opgevolgd.
Zij heeft wegens drukke beroepsactiviteiten ontslag genomen uit de Raad.

anderhalf jaar fiere moeder van een
dochter. Zij is momenteel het jongste
Raadslid in de Schoten.
Sofie Goffin is vooral bekend voor
haar zwemcarrière. Ze debuteerde op

Dit wil niet zeggen dat Annelies de
Schotense politiek en CD&V afdeling de rug heeft toegekeerd. Maar
aangezien de vele vergaderingen steeds
moeilijk te combineren zijn met haar
professionele activiteiten, vond Annelies het eerlijker tegenover haar collega’s
raadsleden en partijgenoten een stap
opzij te zetten en zo nieuwe enthousiaste mensen aan bod te laten komen.
Annelies Verlinden werd als advocaat
onlangs vennoot in een groot internationaal advocatenkantoor (DLA Piper).
Zij is daar onder meer gespecialiseerd
in het begeleiden van publieke en

het Wereldkampioenschap van 1998 in
Australië, won op het Europees kampioenschap van 2000 in Helsinki een
bronzen medaille op de 4 x 100m vrije
slag, en zwom in 2001 een Belgische
record op de 400m vrije slag. In 2000
vertegenwoordigde Sofie ons land op
de Olympische Spelen in Sydney. Sofie
studeerde Communicatiebeheer en is
momenteel werkzaam als leerkracht.
In ieder geval dus een jonge vrouw met
doorzettingsvermogen. Sofie zal ook
dit jaar op 14 oktober terug deelnemen
aan de Gemeenteraadsverkiezingen.

private partners bij Publiek Private Samenwerking, overheidsopdrachten en
publiek recht. Zij zal dus ongetwijfeld
in de toekomst nog steeds haar steentje
kunnen bijdragen voor Schoten.
In 2006 werd Annelies op de kartellijst CD&V – N-VA verkozen tot
Gemeenteraadslid met maar liefst 598
voorkeurstemmen. Annelies was ook
een tijd lang nationaal ondervoorzitter
van JONGCD&V.
Sofie Goffin kreeg in 2006 315
voorkeurstemmen achter haar naam
en werd daarmee 3de opvolger van
de kartellijst. Sofie is 32 jaar, en sinds

Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!
Uw lokale contactpersoon
Ann Deceunyck
(ann.deceunynck@skynet.be)
www.schoten.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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