
Sfeer op de braderij! 

Het laatste weekend van juni kon je in 
Schoten niet naast onze braderij kijken.
Verschillende winkeliers, verenigingen 
en ook de politieke partijen plaatsten 
hun standje in de Churchilllaan of de 
Paalstraat. En hoewel het weer zeer 
wisselvallig was, lieten de meeste 
bezoekers dit niet aan hun hart komen 
en genoten ze er met volle teugen van. 

Ook WIJ van CD&V waren aanwezig! 
Onze gezellige stand bracht actief 
speelplezier voor de kinderen, een 
rolstoelervaring voor de ouderen of 
gewoon een goede babbel. Wie een goed 
doel wou steunen, kreeg hiervoor een 
kans dankzij de actie van JONGCD&V. 
Het goede doel dat 382€ mag ontvangen 
is het Schotense dierenasiel. Dit werd  
gekozen door de meeste deelnemers.

Komende activiteiten

27 oktober: Kaas en Wijn-avond.
Net zoals vorig jaar organiseren we een 
gezellig samen zijn in de parochiezaal 
van Den Deuzeld
21 november: denkavond Leefbare 
mobiliteit voor de toekomst
Samen met "de andere Kris Peeters" 
brainstormen we over hoe we Schoten 
mobiel en leefbaar houden.

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 nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

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

Uw lokale contactpersoon:
Lode de Kesel (voorzitter)

Dieter Peeters (hoofdredacteur)
(info@schoten.cdenv.be)

www.schoten.cdenv.be 
Schrijf in op onze nieuwsbrief!

in Schoten
schoten.cdenv.be
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Eerste Schotense fietsstraat
Vanaf 1 september is de Papenaardekenstraat de eerste officiële fietsstraat  
in Schoten. De middelbare scholen Sint-Michiel en Sint-Jozef liggen vlakbij.
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In een fietsstraat zijn fietsers de baas. Ze 
mogen de hele rechterkant van de rijbaan 
gebruiken en naast elkaar rijden. Auto's 
hebben wel toegang tot zo' n fietsstraat, maar 
moeten achter de fietsers blijven. Ze  mogen 
ook niet sneller dan 30 kilometer per uur 
rijden. 

 De fietstraat zorgt voor een veiligere (school)
omgeving voor  fietsende leerlingen. Ook 
andere fietsers hebben hier veel voordeel bij. 
Als CD&V willen we daarom verder  
onderzoeken of dit bij nog meer scholen kan. 
 
meer info vind je op onze website.

Activiteiten



Verzelfstandiging 
rusthuis 

doelgerichte schaalvergroting 
met Schoten en Wijnegem  

actief samenwerken voor 

kwaliteit op lange termijn   

Armoede bestrijden met het inleefhuis

Door jongeren bewust te maken van de kosten van iedere dag 
(wonen, eten, ...), kunnen we zo om armoede in onze gemeente 
preventief aan te pakken.

Het OCMW bouwde een gezellige woning na. Hierin kunnen jongeren, 
onder begeleiding van een gids, op een interactieve manier ontdekken wat 
alleen wonen in werkelijkheid kost. Zo blijft het financiële plaatje van een 
huishouden geen "ver van mijn bed"-show

Het OCMW is nog op zoek naar vrijwilligers om tijdens de schooluren deze 
rondleidingen te begeleiden. Help jij mee?

Het OCMW van Schoten gaat onderhandelen met haar 
collega in Wijnegem over een fusie van hun  rusthuizen.

Een beoordelingscommissie van experten, onder het 
voorzitterschap van OCMW-voorzitter Katrijn Van Osta en 
bijgestaan door een externe adviesbureau én een 
advocatenbureau, boog zich over de ingediende voorstellen. 
Hieruit kwam het OCMW van Wijnegem naar voor als de beste 
kandidaat. 
 
De verzelfstandiging en de schaalvergroting zijn nodig om ook 
in de toekomst dezelfde opvangkwaliteit te blijven bieden. De 
prijzendruk maakt dit als klein rusthuis moeilijk. Tegelijkertijd 
willen we niet dat de rusthuizen zo groot worden dat onze 
bewoners het persoonlijk contact verliezen.

Voor het personeel zal er weinig veranderen. We zullen tijdens 
de onderhandelingen met Wijnegem zeker voor het personeel 
opkomen. Gelukkig liggen de visies dicht bijeen. “Het is alleszins 
niet de bedoeling dat er naakte ontslagen zullen vallen. Wel zal 
er op termijn een verschuiving komen van statutaire naar 
contractuele tewerkstelling. Aangezien deze verschuiving een 
tiental jaren geleden al in gang werd gezet, is deze trend voor 
het OCMW van Schoten echter niet nieuw.” stelt Katrijn Van Osta, 
voorzitster OCMW Schoten.

Tegen 1 januari 2018 moet er een akkoord  zijn. “Is dat er niet, 
dan komt er geen verzelfstandiging”, zegt Van Osta. Maar zover 
zal het hopelijk niet komen. “We hopen ten laatste juli 2018 onze 
gemeenschappelijke, publieke OCMW-vereniging effectief op te 
kunnen starten.”

Bedankt Sandra! Welkom Erik! 

Net voor de zomer vakantie stopte Sandra Denis als 
gemeenteraadslid. Zij werd immers gemeente-
secretaris in Stabroek. Een cumul van beide functies 
hoort volgens haar niet.
 
Met het vertrek van Sandra verliest onze fractie een sterke 
technische kracht. Iedereen kende haar als een expert in haar 
geliefkoosde domein cultuur. Tegelijk zijn we een beetje trots 
voor haar dat ze zo’n belangrijke functie mag gaan uitoefenen.
 
Zij werd begin september opgevolgd door Erik Maes. Deze 
buschauffeur is een gekend gezicht in Schoten. In een ver 
verleden was hij leider bij Chiro Bloemendaal, maar nu kennen 
de meeste mensen hem als de sociaal gedreven  voorzitter van 
de wijk Atheneum. Vanuit deze functie kent hij de gemeentelijke 
inspraak als zijn broekzak. 

Het kasteel Gelmelenhof zal na moederhuis, politiekantoor en 

bibliotheekarchief binnenkort ook als school worden gebruikt.

Kasteeltje wordt school

Binnenkort breidt de kleuterschool van Sint-Cordula in 
de Rodeborgstraat uit. Dat moet vanwege de groei aan 
leerlingen. Tot deze verbouwing afgerond is, leent de 
gemeente (een deel van) het kasteel Gelmelenhof uit 
als kleuterlokalen. 
 
Sinds de aanpassing van het inschrijvingsbeleid in 2012 kampt 
de kleuterschool met een groot capaciteitstekort. In afwachting 
van het in gebruik nemen van een nieuw schoolgebouw tijdens 
het schooljaar 2018-2019, zoekt men nu reeds naar een oplossing 
om het tekort aan plaatsen op te vullen. 

Het archief van de bibliotheek zal eind september verhuisd 
worden naar de gerenoveerde Braembibliotheek. De vrije ruimte  
in het Gelmelenhof wordt goed gebruikt.

Bedankt Sandra voor je jarenlange inzet. Erik heeft grote schoenen 

te vullen.




