Beloftes voor Schoten
Aanzet tot een bestuursakkoord 2019-2024
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Inleiding
In de gemeenteraad van 31 januari 2019 werd burgemeester Maarten de Veuster
geïnterpelleerd over het uitblijven van een bestuursakkoord 2019-2024. In zijn antwoord
vroeg de burgemeester om geduld en deelde hij de timing mee wanneer dit akkoord volgens
zijn planning naar de raad zou komen.

We gaan dat [presentatie bestuursakkoord nvdr.] op diezelfde rustige
manier doen. Moet dat april zijn? Zeker niet! Zal dat februari zijn? Wellicht
richten we ons op maart om daar met iets te komen.
Maarten de Veuster, gemeenteraad 31 januari 2019, punt 24

Bij het versturen van de agenda van de gemeenteraad van 28 maart 2019 viel daarom de
afwezigheid van dit bestuursakkoord voor onze mooie gemeente extra hard op. Er is geen
bijzondere wijziging in de coalitie gebeurd en mogelijke vertragingsredenen werden reeds
besproken in januari.
Vanuit de CD&V-fractie willen we niet blijven stilstaan bij die redenen en achterom zien,
maar samen met de huidige meerderheid constructief vooruit werken. Zonder een
bestuursakkoord kunnen we immers niet starten aan de inhoudelijke discussies over de
gemaakte keuzes. Zonder het bestuursakkoord kan de administratie niet beginnen aan de
beleidsvoorbereiding van het meerjarenplan 2020-2025.
Tegelijk moeten we erkennen dat onze fractie geen deel meer uitmaakt van de meerderheid.
Deze aanzet zal daarom niet gefundeerd zijn op het Schotense CD&V-verkiezingsprogramma
(hoewel we de nieuwe meerderheid warm aanbevelen van er inspiratie uit te putten).
Daarom vind je hierbij de eerste aanzet gebaseerd op uitspraken en beloften gemaakt door
het nieuwe college van burgemeester en schepenen sinds hun installatie. In het huidige
document zitten er belangrijke lacunes naar onderandere personeelsbeleid, klimaat,
participatie en financiën, omdat hierover nog geen publieke uitspraken werden gedaan.
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Schoten: onze bruisende gemeente
Vrijwilligers
•

We ondersteunen onze vrijwilligers van verenigingen en geven hen de nodige
aandacht in het bestuursakkoord.

Het vrijwilligersakkoord krijgt een eigen hoofdstuk in het bestuursakkoord.
Als daaruit acties voortvloeien, zullen die hun beslag krijgen in het
genoemde meerjarenplan.
Charlotte Klima, gemeenteraad 28/2/2019, punt 47

Jeugd
•

We voorzien groene speelruimte, daarom kopen we het bos aan de Ransuildreef aan.

“We zijn al eens op verkenning geweest en het bos daar is uitstekend om in
te ravotten, iets wat de jongeren uit de buurt nu en dan ook doen. Al is de
speelpret beperkt, omdat de eigenaar het terrein gedeeltelijk omheind
heeft. Hopelijk kunnen we hem overhalen om het bos aan ons te verkopen”,
zegt schepen van Jeugd Iefke Hendrickx (N-VA). “We hebben een
schattingsverslag opgevraagd. Ik hoop voor de kinderen dat we met de
eigenaar tot een akkoord kunnen komen.”
Iefke Hendrickx, GvA 9/3/2019

•

Jeugdvereniging kunnen gebruik maken van een eigen kaart voor het containerpark

(jeugd)Verenigingen kunnen nog altijd een kaart krijgen voor toegang
recyclagepark, maar ze dienen te betalen als elke ander inwoner voor bv
grof vuil, groenafval, etc.nDit om geen misbruik in de hand te werken.
Schriftelijk antwoord naar aanleiding van mondelinge vraag op
de gemeenteraad aan Walter Brat 5/3/2019
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Cultuur
•

We verfraaien het openbaar domein door kunstwerken te plaatsen op acht
nutskasten

“We willen onze collectie nu uitbreiden”, zegt schepen van Cultuur en
Erfgoed Charlotte Klima (N-VA). We lanceren een nieuwe oproep om
nutskasten op andere locaties even mooi te doen stralen. Het gaat om de
Heikantstraat, Amerlolaan, Borgeindstraat, Deuzeldlaan, Villerslei, Alice
Nahonlei, Kopstraat en Schijnparklaan.”
Charlotte Klima, GvA 14/3/2019

Sport

•

We bouwen een derde sporthal

De gemeente gaat werk maken van een derde sporthal op haar
grondgebied. Dat zei Maarten De Veuster (N-VA) gisteren tijdens de
Burgemeestersmarathon van Radio 2. “Een precieze locatie ligt nog niet
vast. We rekenen op de input van onze sportraad”, aldus nog de
burgemeester.
Maarten De Veuster, Radio 2 29/1/2019; GvA 30/1/2019
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Ondernemers

•

We spannen ons in om onze Schotense ondernemers te informeren en te
ondersteunen

De gemeente Schoten wil ondernemers ondersteunen en informeren.
“Vorig jaar hadden we al een infomoment rond mobiliteit”, zegt Véronique
d'Exelle. “Dit voorjaar stelden we een programma samen over de krapte op
de arbeidsmarkt, onder de titel 'Talent vinden en binden'.”
Véronique d'Exelle, GvA 22/03/2019

•

We onderzoeken of we extra kantoorruimte kunnen voorzien

Schepen van Ruimtelijke Ordening Paul De Swaef (N-VA) vindt het positief
dat er in Schoten een gunstig ondernemersklimaat heerst. Hij juicht de
expansiedrang van de lokale ondernemingen toe. “Daarmee stimuleren we
de werkgelegenheid van de Schotenaren binnen hun eigen gemeente”, zegt
De Swaef. “Het succesverhaal van de bedrijfsunits in Bloemendaal bewijst
dat we absoluut moeten doorzetten met ons plan om de oude stortplaats
nabij het Albertkanaal te saneren en opnieuw in te richten als grote kmozone.
Paul De Swaef, GvA 8/3/2019
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Schoten: natuurgemeente
Dierenwelzijn
•

We ondersteunen het dierenasiel met een extra goedkope huur en maken zo werk
van een diervriendelijke gemeente

“Dany Hubrechts en zijn team van 35 vrijwilligers verrichten zinvol werk
voor onze maatschappij”, zegt de burgemeester. “Zij mogen dit terrein eigendom van de gemeente - nog minstens een halve eeuw voor één
symbolische euro per jaar blijven gebruiken.”
Maarten De Veuster, NB 22/2/2019

Groen karakter
•

We herplanten zoveel als mogelijk de gerooide bomen
o Voor het einde van het jaar planten we laanbomen in de Vinkenlei

“Jaarlijks nazicht brengt nu eenmaal aan het licht dat er enkele tussenuit
moeten. Bijna altijd compenseren we met nieuwe aanplantingen. In de
Vinkenlei zal dat zeker gebeuren, mogelijk eind dit jaar al”, belooft ze.
Iefke Hendrickx, GvA 7/3/2019

Straatverlichting
•

We maken de straatverlichting duurzamer

Schepen Paul Valkeniers(Open Vld) lichtte al een tipje van het
bestuursprogramma op waaraan druk wordt geschreven: (…) versnelde
invoering van ledstraatverlichting en (…).
Paul Valkeniers, GvA 30/1/2019
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Schoten: sociaal warme gemeente
Rusthuis

•

We behouden de kwaliteit van de zorg in ons rusthuis

Het allerbelangrijkste is dat de leden van de Raad van Bestuur van de
Woonzorggroep nauwlettend er op toezien dat de doelstellingen die aan de
basis liggen van de oprichting, gehaald worden. Dat is behoud van
kwalitatieve zorgverlening gecombineerd met een kostenbesparing te
realiseren door schaalvergroting, door de invoering van een bedrijfscultuur.
Paul Valkeniers, gemeenteraad 31/1/2019, punt 10

Kansarmoede

•

We gaan de strijd tegen de kansarmoede aan, zo krijgen alle kinderen in Schoten een
gelijke kans. We voorzien hierbij een budget dat zo groot is dat 1000€
verwaarloosbaar is.

In het bestuursakkoord is opgenomen dat wij met kansarmoede en
kinderarmoede bezig gaan, zoals iedereen die hier aan tafel zit, graag wil.
Hiervoor zullen concrete voorstellen komen. Het bedrag van € 1.000 die wij
via de Grabbelpas innemen, heeft geen gevolgen op het budget dat de
gemeente gaat voorzien voor kansarmoedebestrijding.
Iefke Hendrickx, gemeenteraad 28/2/2019, punt 33
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Schoten investeert in infrastructuur
Verkeersveiligheid
•

We maken werk van verkeersveiligheid en verviervoudigen de investeringen hierin

. Er zal een voorstel komen om het budget verkeersveiligheid te verhogen
van 25.000 Euro per jaar naar 100.000 Euro , dus een verviervoudiging.
Wouter Rombouts, gemeenteraad 31/1/2019, punt 22

Fietsvriendelijke gemeente
•

We grijpen de kans van waterbus om combimobiliteit mogelijk te maken en
versterken het fietsvriendelijke karakter van onze gemeente met een extra
buurtfietsenstalling aan De Valk

We zijn met het college nog in bespreking over deze onderwerpen. De
plannen voor een buurtfietsenstalling naderen de eindfase. Op zeer korte
termijn zullen wij deze binnen het college ter goedkeuring voorleggen.
Walter Brat, gemeenteraad 28/2/2019, punt 46

Heraanleg
•

We leggen de straten Braamstraat, de Wijnegembaan en de Victor Adriaensensstraat
opnieuw aan

Zo is onder meer de planning van de werkzaamheden aan de
Hoogmolenbrug cruciaal. Die nopen ons om vroeger dan voorzien ook de
Braamstraat, de Wijnegembaan en de Victor Adriaensensstraat aan te
pakken. Die straten zullen door de gewijzigde verkeerscirculatie immers van
karakter veranderen.
Maarten De Veuster, GvA 5/2/2019
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Schepen Paul Valkeniers(Open Vld) lichtte al een tipje van het
bestuursprogramma op waaraan druk wordt geschreven: een voortzetting
van een groot investeringsprogramma in wijkvernieuwing, (…)
Paul Valkeniers, GvA 30/1/2019

•

We vergroenen de Paalstraat en het marktplein, we zoeken tegelijkertijd naar een
oplossing voor de parkeerdruk voor einde 2024

Schepen Paul Valkeniers(Open Vld) lichtte al een tipje van het
bestuursprogramma op waaraan druk wordt geschreven: (…)en een
grondige vernieuwing en vergroening van het winkelcentrum.
Paul Valkeniers, GvA 30/1/2019

“Onze Paalstraat en Markt moeten aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen
worden. Dat zijn ze nu niet en dat is niet de schuld van de winkeliers”, aldus
d'Exelle.
“Ik heb niet onmiddellijk een goed voorbeeld van een winkelcentrum elders
in Vlaanderen dat wel geslaagd is, maar het is duidelijk dat meer groen,
meer terrasjes en minder auto's drie belangrijke succesfactoren zijn. Ik
besef maar al te goed dat voldoende parkeergelegenheid behouden een
vraag is van de handelaars. Daarom zijn we als eerste stap nu al in gesprek
met een specialist om na te gaan hoe en waar er parkeerplaatsen kunnen
bijkomen indien er elders, bijvoorbeeld op de Markt, zouden verdwijnen.”
Veronique d'Exelle, GvA 1/2/2019
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