SAMEN

Terugblik
paasactie
Ieder jaar met Pasen wenst CD&V de
Schotenaren op de markt een zalige Pasen.
We delen dan paaseitjes uit en keuvelen
gezellig met de marktbezoekers. De actie
was dit jaar een enorm succes. Hoewel we
meer dan 1.500 zakjes voorzien hadden, waren
ze op minder dan drie uur allemaal uitgedeeld.
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Het goede weer en de gezellige babbels maakten
er een leuke voormiddag van.

Het schooljaar loopt langzaamaan op zijn
einde. De zomer hangt in de lucht. Ondanks
de eerste verkiezingskriebels links en rechts
bleven we de voorbije maanden constructief
verder werken aan Schoten.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid
of de CD&V-werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet
en ga de conversatie aan!
Uw lokale contactpersoon:
voorzitter Lode de Kesel | dekesel.bernaers@telenet.be
hoofdredacteur Dieter Peeters | info@schoten.cdenv.be
Uw nationale contactpersoon:
Tom Wetstraat 89-1040 Brussel | tom@cdenv.be
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V. Lid worden is heel eenvoudig: www.cdenv/wordlid

Als we terug kijken op de voorbije legislatuur dan
mogen we trots zijn. Vele projecten van onze
schepenen Erik Block, Katrijn Van Osta en Luc
Van Gastel zijn gerealiseerd. Sommigen moeten
nog afgewerkt worden, maar dat is normaal: een
mobiliteits- of klimaatplan is per definitie een
lange-termijnplan. Ook zorg blijft een constante
aandacht vragen. Onze fractie heeft steeds haar
stukje (en meer) bijgedragen.

Daarom willen we graag verder blijven werken.
Het voorbije half jaar puzzelden we aan onze
CD&V-ploeg die naar de verkiezingen gaat. Ereburgemeester Harrie Hendrickx wil deze ploeg
met volle kracht steunen. Daarom besliste hij
om terug kandidaat te zijn.
Over ons programma (en de manier waarop we
dit schrijven), lees je op de volgende pagina
meer. We kregen hiervoor steun en inspiratie
uit verschillende hoeken. Ons programma zal
daarom een echte afspiegeling zijn van onze
slogan:

“Samen maken we Schoten”

Extra kinderopvang

SAMEN schrijven aan
verkiezingsprogramma
Een verkiezingsprogramma schrijven is geen eenvoudige
taak. Daarin moeten immers de belangrijkste punten staan
die je als partij voor onze gemeente wilt realiseren. Het is
de blauwdruk voor de komende legislatuur. Niet alleen de
problemen benoemen, maar vooral de juiste oplossingen
uitdokteren. Dat betekent dan ook dat je moet kiezen
tussen de verschillende mogelijke maatregelen.
Vanuit alle sociale lagen van Schoten komen vragen
en opmerkingen bij ons terecht. Het is dankzij dat
netwerk dat we op de hoogte zijn van problemen. Zo
konden we, kort op de bal, al heel wat oplossingen
uitvoeren, bijvoorbeeld herstellingen aan een
ontspanningslokaal. Sommige ideeën vragen een
langere termijnplanning, zoals een mobiliteits- of
klimaatplan. In aanloop naar verkiezingen komt
er dan nog extra steun. We
krijgen in onze (elektronische)
brievenbus
verschillende
memoranda binnen. Dit zijn
uitgewerkte teksten waarin
concrete beleidsmaatregelen
gevraagd worden. Ze worden
geschreven door de verschillende adviesraden
(sportraad, cultuurraad, jeugdraad, seniorenraad,
GROS, …) die ieder vanuit hun expertise ideeën
aanleveren. Ook vanuit de verschillende wijken en
enkele BIN’s kwamen er al voorstellen binnen.

CD&V Schoten organiseerde een open denkdag
waarop leden en niet-leden hun gedacht deelden
met ons. Die denkdag ging door op 28 april en de
deelnemers (zo’n 50-tal) debatteerden in deelgroepen
over thema’s, geprikkeld door alle ingezonden
opmerkingen.

Onze
gemeente
staat
voor
ingrijpende
veranderingen door de demografische evoluties
zoals de vergrijzing, maar ook de vergroening. Het
aantal jonge kinderen in onze gemeente groeit! Dat
is goed nieuws. Tegelijkertijd willen we een gezond
evenwicht werk en gezin voor de werkende ouders (en
grootouders).
Het ondersteunen van kinderopvang is dus belangrijk.
Daarom zorgde het OCMW voor een volwaardig
werknemersstatuut van de onthaalouders van onze dienst én
twee nieuwe mooie kinderopvanglocaties voor groepsopvang.
In april opende één van die twee kinderopvangs in de
Heikantstraat. Er is plaats voor 18 kindjes (van 0 tot 3 jaar).
Ze worden verzorgd door twee enthousiaste en gemotiveerde
onthaalouders.

Deelfietsen verbeteren
klimaat én mobiliteit

Uit al deze informatie groeide dan een eerste
skelettekst. Onze leden
gaven 24 mei hierop hun
eerste feedback. Aan de
hand van een interactieve
sessie bepaalden zij onze
prioriteiten voor oktober.
Ook over de definitieve
versie, wanneer alle puzzelstukjes in elkaar passen,
krijgen onze leden het laatste woord. Zo schrijven wij
samen aan het programma.

“Alle ideeën vormen
samen een bron aan
inspiratie.”

Naast deze professionele memoranda stuurden ook
heel wat betrokken burgers hun ideeën in of spraken
ze ons hierover aan... Alle ideeën vormen samen een
bron aan inspiratie.

Files verstoren de rust en de lucht in onze leefstraten. Met
concrete acties in een globaal plan pakken we de problemen
aan. Sinds november is het eerste Milieuactieplan voor
onze gemeente gestart.
Naast de uitbreiding (en professionalisering) van het
gemeentelijk autodeelsysteem, wordt het netwerk van
elektrische laadpalen voor auto’s uitgebreid én komt er
een Mobipunt aan het marktplein.

Tot slot komen we terug naar u, onze lezers, om
in september, met programma in de hand, onze
toekomstdromen en ideeën met u te delen. Want
Samen maken we Schoten!

Hebt u nog ideeën of opmerkingen
over de toekomst van Schoten?
Stuur ze dan zo snel mogelijk door naar
info@schoten.cdenv.be

Deelfietsen kunnen ook een deel van de oplossing bieden.
Het succes van de Antwerpse Velo’s toont dat hier vraag
naar is, maar jammer genoeg wilde men dit niet uitbreiden.
Sinds eind mei is daarom de testfase van een eigen
Schotens deelfietsensysteem gestart. Dit deelfietssysteem
wordt in de toekomst afgestemd op de deelfietssystemen
in Antwerpen en andere omliggende gemeenten.

BEZOEK ONS OP
DE SCHOTENSE BRADERIJ
BRADERIJ SCHOTEN 22-24 JUNI,
BIJ HET GEMEENTEHUIS
Naar jaarlijkse traditie staat CD&V Schoten op de
braderij. Kom gerust langs voor een babbel en een
drankje!
Steun samen met JONGCD&V het goede doel!

