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TERUG HELEMAAL
100 jaar ervaring. Yolande (68) was jarenlang onze burgemeester, Olivier (32) is nu
klaar voor de burgemeesterssjerp. In 2006
was Olivier de jongste schepen ooit in Schilde.
Onder de vleugels van Yolande kreeg hij de
kans om zich ten volle te engageren voor onze
gemeente en haar bewoners. Vandaag geeft
Yolande haar volledige steun aan Olivier en
smijt ze zich helemaal voor onze inwoners en
de ploeg.
Voor ons is Schilde - 's-Gravenwezel niet
zomaar een gemeente: hier wonen en werken
mensen met initiatief. Betrek deze bewoners,
help ze en maak samen plannen waar onze
gemeente beter van wordt.
Daarom hebben we jullie mening gevraagd.
Via www.helemaaljouwgemeente.be vroegen
we hoe jij van Schilde terug de aangenaamste
en veiligste gemeente zou maken. Terug?
Jawel. Vandaag zijn we die gemeente mét
ambitie een beetje kwijtgespeeld. Wij ervaren
vooral een gemeentebestuur van lopende
zaken. Geen enkel nieuw project of beleidsdaad staat in de steigers.
Na 6 jaar op de oppositiebanken zien wij
onze gemeente door een andere bril. We hebben gemerkt hoe belangrijk een debatcultuur
en de rol van een gemeenteraad kunnen zijn.
We slaagden er zo in om de initiële plannen
voor de twee dorpskernen te laten hertekenen.
Die plannen waren slecht: ze waren niet op
maat van onze gemeente en zouden onze
dorpskernen herleiden tot eenheidsworst.
Bewoners werden bij de opmaak niet betrokken. Dossiers zonder draagvlak sneuvelen.

JOUW GEMEENTE

Dat moet anders. Een burgemeester of een
schepen moet bewoners durven betrekken, met
hen in gesprek gaan en keuzes maken. Zo ziet
Olivier het burgemeesterschap.
Wij willen samen met een sterke ploeg gaan
voor een gemeente die terug ambitie uitstraalt. Waar we terug durven dromen van
vooruitstrevende ideeën. Waar we terug plannen smeden om onze gemeente nog beter te
maken voor iedereen.
De ganse Open Vld-ploeg engageert zich om
van Schilde - 's-Gravenwezel terug helemaal
jouw gemeente te maken.

vlotte
mobiliteit

bruisende
gemeente

Een goed bestuur brengt mensen samen, geeft
ze zuurstof en vertrouwen. Wij geloven rotsvast dat dit de meest effectieve weg vooruit is.
Jij ook?
Olivier Verhulst, lijsttrekker
Yolande Avontroodt, 2de plaats gemeente
			2de lijstduwer provincie

veiligheid
in je gemeente

groen en
wonen

efficiënt
bestuur

VLOTTE MOBILITEIT
Elke Schildenaar moet zich vlot en veilig kunnen verplaatsen. Het mobiliteitsprobleem
mag onze gemeentegrenzen dan wel overstijgen, het is noodzakelijk dat we ook op
lokaal niveau inspanningen leveren. Kinderen moeten veilig naar school kunnen,
inwoners moeten zich gemakkelijk door het dorp kunnen verplaatsen en woonwerkverkeer moet vlot kunnen gebeuren. Dat vraagt om investeringen: niet alleen in
verkeersveiligheid, maar ook in een slimme mobiliteitsaanpak.

RUSTIG EN VEILIG DOORHEEN ONS DORP
Via onze site www.helemaaljouwgemeente.be
deelden heel wat bewoners verbetervoorstellen
met ons. Vele suggesties hadden te maken met de
veiligheid op de straat. Wij engageren ons voor een
structurele aanpak van de verkeersveiligheid, zoals:

VEILIG NAAR SCHOOL

JJ

Onze kinderen moeten veilig naar school kunnen. Investeren in wegen, voet- en
fietspaden is absoluut nodig. We geven prioriteit aan de infrastructuur
rond schoolomgevingen en de routes naar school. Wij kiezen voor:

JJ
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JJ
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de heraanleg van schoolomgevingen op maat van elke school en haar omgeving
een fietsstraat aan elke school
het prioritair investeren in fietspaden op de meest gebruikte schoolroutes
de bijkomende inzet van politie tijdens piekuren op de drukke verkeerspunten

VLOT EN EFFICIËNT NAAR HET WERK
Op tijd in Antwerpen of Brussel geraken, het wordt steeds moeilijker. Blijven kijken naar de
hogere overheid helpt ons niet veel vooruit. Als gemeente kunnen we maatregelen nemen om de
mobiliteitsknoop te verlichten. Wij kiezen voor:
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de aanleg van fietsostrades in overleg met de provincie, richting Antwerpen, de tramhaltes
in Wijnegem en Wommelgem, het station van Brecht en de Waterbus
geen tram in Schilde
een coworking plek in Schilde
het inzetten op een deelcultuur zoals carpoolen, (elektrische) deelfietsen of scooters
slimme verkeerslichten tijdens de piekuren voor een snellere doorstroom
(bv: Schilde-Bergen, Turnhoutsebaan-Liersebaan)

“Met een fietsostrade zouden
veel Schildenaren zich, net als
ik, vlot en veilig naar het werk
kunnen verplaatsen."
Rita Tutelaars, 6de plaats
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extra middelen vrijmaken om te investeren
in bijkomende fietspaden en veilige voetpaden
een digitaal meldsysteem voor de opvolging en 		
uitvoering van herstellingen aan wegen, voeten fietspaden
de aanleg van bijkomende parkings langs de
dorpskernen en extra beveiligde fietsparkings
laadpalen voor fietsen en auto's in de gemeente
het delen van elektrische scooters en fietsen
mobiliteitsingrepen op maat van elke wijk
aanpak van overdreven snelheid door sensibilisering
en sanctionering

“Zwakke weggebruikers hebben
recht op degelijke voet- en fietspaden. Gebreken moeten
gemakkelijk gemeld kunnen
worden en snel worden
aangepakt.”
Erik Goorden, 8ste plaats

BRUISENDE GEMEENTE
Open Vld wil een bruisend dorp, waar het
gezellig is om te wonen en waar je je nooit
verveelt. Bewoners en ondernemers die initiatieven willen nemen, krijgen zuurstof om hun
idee uit te werken. Kinderen en jongeren moeten
kunnen spelen, sporten en plezier maken.
Ouders en senioren moeten in eigen gemeente
kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten.

LEUK WINKELEN IN BRUISENDE
HANDELSKERNEN
Onze lokale ondernemers kleuren niet alleen onze
dorpskernen, ze brengen mensen samen en voorzien
jobs. We willen hen ondersteunen door:
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lokaal winkelen te stimuleren via village marketing
extra parking te voorzien langs de dorpskernen		
Quick win: openstellen van parking Sociaal Huis
het stimuleren van levendige markten en kermissen
een centrummanager die meewerkt aan gezonde 		
handelskernen
samen met handelaars de heraanleg van de dorps-		
kernen aan te pakken
digitale infoborden

“We moeten ondernemers een stem
geven. Ze zijn belangrijk voor het
sociaal en economisch weefsel en
laten onze gemeente bruisen.”
Alain Willems, lijstduwer

LEUKE MENSEN ONTMOETEN
Cultuur bindt mensen. Ontmoetingsplekken creëren en faciliteren: dat is wat een bruisend
gemeentebestuur doet. Wij kiezen dan ook voor:
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het investeren in een gezellig kerkplein in 's-Gravenwezel en Schilde en dus geen 45
woningen op het Lodewijk De Vochtplein
Schildehof als het Middelheimpark van de Voorkempen
het investeren in ’t Parkske als gezellige en groene plek
een evenementenloket dat werkt
het ondersteunen van bruisende evenementen zoals Carrousel, Wezel Culinair,
Winterdorp, Open Tuindagen en straatfeesten
een belevingsbibliotheek
het zichtbaar maken van amateurkunstenaars en -verenigingen
vrije initiatieven en verenigingen ondersteunen

SPORTEN IN DE BUURT
Jong en oud moeten fit kunnen blijven. Deze legislatuur is er geen enkele bijkomende investering
gebeurd in sportinfrastructuur. Bovendien werden geplande investeringen stopgezet.
Wij willen samen met de sportclubs opnieuw grondig investeren in sport, zoals:
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investeringen in meer buitencapaciteit voor voetbal
het voorzien van een investeringsplan voor atletiek en rugby
de bouw van sporthal Vennebos
het zekerstellen van een intergemeentelijk zwembad
het opzetten van een platform start-to-move
aanmoedigen van G-sport initiatieven

“We moeten alle sporters
de voorzieningen geven
die ze verdienen.”
Marian Van Alphen, 4de plaats

WIJ MAKEN VAN

SCHILDE TERUG

OLIVIER VERHULST
lijsttrekker
Advocaat - vennoot
Gemeenteraadslid
32 jaar, verloofd met Lotte

MARIAN VAN ALPHEN
4de plaats
Advocaat
Gemeenteraadslid
48 jaar, 2 kinderen

YOLANDE AVONTROODT
2de plaats
Dokter
Gemeenteraadslid
68 jaar, gehuwd,
3 kinderen, 6 kleinzonen

LAURENZ VAN GINNEKEN
11de plaats
Master in de geschiedenis
OCMW-raadslid
24 jaar, vrijgezel

LYNN CUPPENS
13de plaats
Advocaat
Gemeenteraadslid
30 jaar, samenwonend,
1 dochter

KRISTOF DROESSAERT
3de plaats
Ondernemer, CEO
Gemeenteraadslid
35 jaar, vrijgezel

NATHALIE DUCHATEAU
9de plaats
Homologatie & planning
manager
OCMW-raadslid
33 jaar, samenwonend,
1 dochter

ERIK GOORDEN
8ste plaats
Gepensioneerd
64 jaar, gehuwd,
2 kinderen

PHILIPPE VERSCHUEREN
7de plaats
Marketing & communicatie
consultant
49 jaar, gehuwd,
4 kinderen

JOUW GEMEENTE

RITA TUTELAARS
6de plaats
Tandarts
Gemeenteraadslid
58 jaar, gehuwd,
2 dochters

VALÉRIE VAN GENECHTEN
5de plaats
Advocaat
Gemeenteraadslid
37 jaar, gehuwd, 1 zoon

BART LAURYSSEN
10de plaats
Account manager
OCMW-raadslid
37 jaar, gehuwd

HELEMAAL

GRACIA RODRIGUES
12de plaats
Body & Mind consultant
52 jaar, gehuwd,
2 kinderen

WIJ MAKEN VAN

SCHILDE TERUG

KRISTEL FRANSEN
14de plaats
Verzorgende
43 jaar, gehuwd

HELEMAAL

JOUW GEMEENTE

HUGO JACOBS
15de plaats
Gewezen zaakvoerder
OCMW-raadslid
73 jaar, gehuwd, 1 zoon

JEANNE ANTONISSEN
18de plaats
Binnenhuisarchitecte
71 jaar, 2 kinderen

SHARMINI JACOBS
17de plaats
Gepensioneerd
66 jaar, gehuwd,
2 kinderen

GAËL MAJOROVIC
20ste plaats
Zaakvoerder
43 jaar, gehuwd,
2 kinderen

JERRY VAN ECHELPOEL
16de plaats
IT consultant
34 jaar, vrijgezel

RAYMOND PERSYN
21ste plaats
Gepensioneerd
69 jaar, gehuwd,
2 kinderen

CHRISTINE WALLAERT
23ste plaats
Vastgoedmakelaar
54 jaar, gehuwd,
1 dochter

WALTER PALMAERS
19de plaats
Zaakvoerder
56 jaar, gehuwd,
1 dochter

WARD DEN DOOVEN
22ste plaats
Bachelorstudent Rechten
20 jaar

DIRK DIELEN
tweede lijstduwer
Advocaat
56 jaar, gehuwd,
2 dochters

ALAIN WILLEMS
lijstduwer
Restaurantuitbater
zaakvoerder
47 jaar, gehuwd,
3 kinderen

PRETTIG WONEN IN EEN
GROENE GEMEENTE
In een aangename en propere gemeente voelt iedereen zich thuis. Onze kinderen
moeten hier kunnen opgroeien, studeren en zich ontwikkelen. Ouderen moeten hier
zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. Met een modern woonbeleid pakken we deze
uitdagingen aan, in harmonie met het groene karakter van onze gemeente.

HEDENDAAGS WONEN IN EEN PROPERE EN GROENE GEMEENTE
We verwelkomen jonge gezinnen en zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen. We zijn creatief in het zoeken naar nieuwe en duurzame woonvormen met behoud van
het groene karakter. We willen geen verstedelijking in Schilde - 's-Gravenwezel. Netheid van ons
openbaar domein verdient meer aandacht. We gaan voor:

JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ

een gedragen plan dat onze dorpskernen beschermt en een gezonde mix van één- en 		
meergezinswoningen garandeert
levenslang aanpasbaar wonen, stimuleren van nieuwe woonvormen en energiezuinig 		
wonen als basisprincipes voor een gezond woonbeleid
een bijkomend rust- en verzorgingstehuis in samenwerking met de private sector
het vrijwaren van domeinen als het Picardiëbos, Hof ter Linden en de Zetten
een groene huisstijl bij de aanleg van perken en lanen
de uitwerking van het concept 'Schilde als bloemengemeente' in samenwerking met bloemenen plantenwinkels, zoals de Franse Villages Fleuris
extra ophalingen van groenafval in de zomer
een Natuurplan om de natuur in onze gemeente te verbinden en te versterken
een ambitieus energiebeleid om de CO2-uitstoot te reduceren
inzet op dierenwelzijn

"Schilde heeft nood aan een echt
gezondheids- en welzijnsbeleid.
Onze ouderen verdienen daarin
de nodige aandacht.”
Kristel Fransen, 14de plaats

FIJN OPGROEIEN IN DE BUURT
We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor jonge
gezinnen. Wij kiezen voor:
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een sport- of speelplein in elke wijk op lange termijn
goedkopere kinderopvang met langere openingsuren
veilige uitgaansmogelijkheden in Schilde
een babytheek

"Jonge ouders hebben nood
aan betaalbare kinderopvang
die aansluit op hun werkuren.”
Lynn Cuppens, 13de plaats

ONZE (OUDERE) BEWONERS OMARMEN MET ZORG
Wij willen terug een echt gezondheids- en welzijnsbeleid
uitwerken. We kiezen voor:
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de oprichting van een servicelijn, een aanspreekpunt
voor zorgvragen van ouderen en hun familie
extra ondersteuning voor een vrijwilligerskiosk
een dementievriendelijke gemeente met een intergemeentelijke dagopvang
een sociaal seniorenrestaurant
buurtinitiatieven om vereenzaming te voorkomen
een buddy-systeem zodat niemand aan de zijlijn blijft staan
het opnieuw opnemen van een voortrekkersrol in de 		
Vlaamse kankerpreventiecampagnes
het uitbreiden van het aantal AED-toestellen

VEILIGHEID

IN JE GEMEENTE

EEN VEILIGE GEMEENTE
Wij hebben de ambitie om terug de aangenaamste gemeente van Vlaanderen te worden. Een
efficiënt en kordaat veiligheidsbeleid is daarbij cruciaal. We kiezen voor een veilige gemeente
waarin ook preventie een belangrijke rol speelt:
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een gemeentelijke veiligheidsexpert voor inbraakpreventie
slimme straatverlichting
efficiënte en zichtbare politie
camera's met nummerplaatherkenning voor inbraakpreventie en om sluipverkeer van
vrachtwagens tegen te gaan
een Blauwe Lijn om efficiënt te kunnen optreden tegen overlast
fietsstallingen met camerabewaking
blijvende ondersteuning van buurtinformatienetwerken (BIN)
digitale borden voor sensibilisering rond snelheid in woonwijken
een drugsbeleid met aanpak van drugsdealers en preventie voor jongeren

“Het sluipverkeer maakt onze straten
onveilig. Daar moet verandering in
komen.”
Valérie Van Genechten, 5de plaats

“Elke inwoner moet zich veilig voelen
in zijn gemeente. De straatverlichting
moet 's nachts terug aan!"
Philippe Verschueren, 7de plaats

“Een moderne overheid informeert zijn burgers
ook via moderne communicatiemiddelen.”
Bart Lauryssen, 10de plaats

EEN EFFICIËNT BESTUUR
WAARAAN ELKE INWONER KAN PARTICIPEREN
Een overheid moet performant zijn. Maar bovenal moet een overheid er zijn voor
haar inwoners. Zij hebben vaak goede inzichten, ideeën en initiatieven. Wij durven in
overleg gaan. Wij luisteren en willen samen uitdagingen aangaan en initiatieven
faciliteren.

TRANSPARANTIE, COMMUNICATIE & PARTICIPATIE
Het huidig bestuur schuwde elke interactie met inwoners. Wij besturen anders. We kiezen voor:
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grondige participatie bij grote projecten
een wijkgebonden burgerbegroting
moderne overheidscommunicatie, onder meer via WhatsApp
een échte kindergemeenteraad
volledige transparantie via de digitalisering van de gemeenteraad

KLANTVRIENDELIJKE GEMEENTE
Het gemeentepersoneel staat klaar om haar inwoners te helpen. Informatie is steeds helder en
vragen worden professioneel behandeld. Wij willen:
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één gemeenteloket voor alle diensten en informatie
ook een digitale dienstverlening via een "My Schilde-app"
ruimere openingsuren, ook buiten de kantooruren
retributies herbekijken zodat het leven in Schilde goedkoper wordt, in het
bijzonder voor gezinnen die het moeilijker hebben
digitale informatieborden
een ombudsdienst voor een efficiënt klachtenmanagement

“Wij willen geen doolhof, maar één centraal
punt waar bewoners terechtkunnen.”
Nathalie Duchateau, 9de plaats

“Efficiënt bestuur heb ik helaas nauwelijks gezien
de afgelopen legislatuur. Een overheid moet er zijn
voor de mensen: transparant, luisterbereid en daadkrachtig.” Kristof Droessaert, 3de plaats

FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE
We gaan als een goede huisvader om met de gemeentelijke budgetten. Wij kiezen voor:
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JJ
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geen belastingverhoging
een intergemeentelijke samenwerking en oplossingen om budgetten te optimaliseren
een masterplan voor het gemeentelijk vastgoed

PROVINCIERAAD

KOEN HELSEN

YOLANDE AVONTROODT

KOEN HELSEN

YOLANDE AVONTROODT

3de plaats provincie

19de plaats provincie

JONG VLD

WILLEM-FREDERIK SCHILTZ

WILLEM-FREDERIK SCHILTZ
lijsttrekker provincie

HET BELANG VAN ONZE GEMEENTE IN DE PROVINCIE

INVESTEREN IN DE TOEKOMST

De provincie is een belangrijke speler op verschillende terreinen. Voor tal van initiatieven gaan we
beter voor een geïntegreerde aanpak dan ieder voor zich. We geloven in een intergemeentelijke
samenwerking om:

Investeren in de jeugd is inzetten op de toekomst. Met slimme keuzes maken we ruimte voor
jongeren zodat zij zich in hun eigen gemeente kunnen ontplooien en amuseren. We willen:
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de verkeersveiligheid aan te pakken
in te zetten op meer en betere fietsostrades
een robuust fietsnetwerk op te zetten
het openbaar vervoer beter af te stemmen op de gebruiker
aangepast vervoer te voorzien voor zij die minder mobiel zijn
ouderen of dementerenden betere zorg te bieden
aan te sporen tot gezond bewegen
de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken
onlogische belastingen voor zelfstandigen te schrappen
te zorgen voor een gezonde economische groei in het hart van de gemeentes

“De rol van de provincie is niet uitgespeeld.
Ze kan op heel wat domeinen de nodige
boost aan gemeentes bieden.”
Yolande Avontroodt, 2de lijstduwer provincie
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een volledig uitgeruste evenementenzaal
een online tool om evenementen te organiseren
een dienstverlening voor en door jongeren
het opwaarderen van de uitleendienst
de jeugdraad actief ondersteunen
een netwerkplatform bieden voor ondernemende studenten
een gemeentelijke tussenkomst voor de huur van tenten en fuifmateriaal
open communicatie met jeugdverenigingen
jongeren betrekken bij projecten die hen aanbelangen
infrastructuur die wel aansluit op de noden van jongeren
een skatepark in eigen gemeente
het psychologisch welzijn van jongeren verbeteren

“Laat jongeren mee beslissen over
een Schilde en 's-Gravenwezel
op maat van iedereen.”
Laurenz Van Ginneken, 11de plaats

wij luisteren écht naar u
check www.helemaaljouwgemeente.be
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