
Dienst Burgerzaken in een nieuw kleedje
Velen onder u hebben zich na een bezoek aan het gemeentehuis ongetwijfeld afgevraagd wat er aan de hand was. De 
afgelopen maanden werd u namelijk ontvangen in de raadzaal, in plaats van op de dienst Burgerzaken op de eerste 
verdieping. Die kreeg een broodnodige renovatie. En het resultaat mag gezien worden. We zijn terecht trots. 

Van links naar rechts: schepen Ludo Reyntjens, schepen Sarah Demartelaere, 
burgemeester Rik Frans en schepen Veerle Nonneman. 

Gelukkig 
nieuwjaar vanwege 

onze hele N-VA-
bestuursploeg!

Uitstel is geen afstel
Zomerfeest met 
Theo Francken
Door corona gaat onze nieuwjaarsreceptie helaas 
niet door. Maar niet getreurd! We maken namelijk 
volop plannen voor een zomerfeest in Stafort 
(Fort van Stabroek). Theo Francken heeft al 
toegezegd. Meer informatie krijgt u via een volgend 
infomagazine, uitnodigingen en Facebook. 

Iedereen is dan opnieuw van harte welkom!

Even wachten is toch veel aangenamer 
in een comfortabele ontvangstruimte?

Aan de ontvangstbalie helpt een 
medewerker u snel voort.

In de nieuwe gesprekslokalen is er 
voldoende privacy.

De vernieuwde dienst Burgerzaken is helemaal netjes en functioneel ingericht, aangepast aan de noden van deze tijd. Om 
iedereen op een snelle en efficiënte manier van dienst te zijn, was deze verbouwing meer dan noodzakelijk. Er zijn vijf van 
elkaar gescheiden gesprekslokalen, waar u ongestoord uw vragen kan stellen en in gesprek kan gaan met een medewerker 
zonder dat anderen flarden van het gesprek opvangen. Daarnaast is er een vergaderlokaal en een ontvangstbalie, waar ze 
u snel kunnen voorthelpen of doorverwijzen naar een medewerker.

Alle praktische info, met onder meer de openingsuren, vindt u op www.stabroek.be. U kan er ook een afspraak maken. 
Tot binnenkort op de nieuwe dienst Burgerzaken!

Stabroek
stabroek@n-va.be N-VA Stabroekwww.n-va.be/stabroek
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Ontmoetingscentrum Schoem met sociale woningbouw
De site naast en achter het OCMW-gebouw aan de nieuwe August Huybrechtslaan, 
parallel met de Kerkstraat, is in volle ontwikkeling. 

Men is ondertussen al gestart met de 
bouw van de ondergrondse parking voor 
de vier villa-appartementen. Er komen 
in totaal negentig meer- en eengezins-
woningen, seniorenappartementen en 
een ontmoetingscentrum met heel wat 
gebruiksvriendelijke gemeenschaps-
voorzieningen. Dat alles in een mooie 
groene parkomgeving waar het fijn en 
aangenaam wonen zal zijn.

Echte ontmoetingsplaats
Het gelijkvloerse ontmoetingscentrum 
zal een oppervlakte hebben van om en bij 
de 1.850 vierkante meter. Daar komt een 
nieuwe bibliotheek, een dienstencentrum 
voor senioren, een inloopkantoor voor 
Beschermd Wonen, een consultatiebureau 
voor Kind en Gezin en een mooie ruimte 
voor kinderopvang. We voorzien er ook 
vergaderplaatsen voor verenigingen. De 
sociale kruidenier, die nu nog in Stabroek 
gehuisvest is, krijgt in het ontmoetings-
centrum zijn vaste stek. Het gebouw is 
zeer gebruiksvriendelijk ontworpen, met 
veel aandacht voor toegankelijkheid en 

openheid. Het belooft een echte ontmoe-
tingsplaats te worden: u kan er bij wijze 
van spreken een wandeling maken van de 
ene dienstverlening naar de andere.

Eerste seniorenfl ats van Hoevenen
Boven op het ontmoetingscentrum 
komen twee verdiepingen met bejaarden-
flats. Enkele daarvan worden voorbehou-
den voor mensen met een beperking. Die 
worden ingericht als zorgappartementen. 

De overdekte, luchtige centrale gang 
nodigt de bewoners uit om er elkaar te 
ontmoeten. Uiteraard zorgen we voor 
voldoende rust- en ontspanningsmoge-
lijkheden, met onder meer een mooi aan-
gelegd petanqueveld in een aangename 
landelijke omgeving. Kortom, het zal fijn 
vertoeven zijn in de eerste seniorenflats 
van Hoevenen.

De sociale huisvestingsmaatschappij zal 
deze flats verhuren volgens de geldende 
regelgeving. Begin dit jaar starten de wer-
ken. We hopen dat de flats tegen het najaar 
van 2023 volledig afgewerkt zullen zijn.

Sportcomplex voor softball- en voetbalclub eindelijk klaar
Onze clubs hebben er lang op moeten wachten, maar binnenkort krijgen softballclub Chicaboo’s en voetbalclub K.S.K. Nieuw 
Stabroek eindelijk een nieuwe, prachtige thuisbasis. Eerlijk is eerlijk: het heeft veel te lang geduurd … Een project van lange adem 
en de nodige frustraties bij alle partijen. Het is wat het is en er zijn verschillende redenen. Corona, complex ontwerp, materialen 
niet beschikbaar, lange levertermijn, ploegen in quarantaine … Vertraging, nog eens een vertraging. Een aanpassing hier en daar. 
Wachten en nog eens wachten.

Langverwachte oplevering
Niet alleen de voetbalclub K.S.K. Nieuw Stabroek en soft-
ballclub Chicaboo’s, maar ook wij zijn aan het aftellen om 
het project te kunnen opleveren. Heel belangrijk is dat we 
lessen trekken uit dit verhaal en dat we die meenemen in 
onze volgende projecten. Bij het schrijven van dit artikeltje 
is men bezig aan de laatste loodjes van het gloednieuwe,
cirkelvormige sportcomplex. Rond de jaarwisseling kun-
nen de voetbal- en softballclub hun intrek nemen in de 
‘Ghelamco Arena van de Polder’. 

Schoem wordt een ontmoetingscentrum 
met heel wat gebruiksvriendelijke gemeen-
schapsvoorzieningen.

De gemeenschappelijke doorgangen 
nodigen de bewoners uit om er elkaar te 
ontmoeten.

De gloednieuwe kantine in afwerking. 

stabroek@n-va.be
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Jong N-VA Stabroek draait op volle toeren
Boeiende lezing van Valerie Van Peel
Jong N-VA Stabroek draait op volle toeren en dat hee�  
Valerie Van Peel geweten. Op vrijdag 12 november was 
deze felle Kapelse te gast op onze eerste lezing in de aula 
van gemeentelijke basisschool De Rekke.

De ondervoorzitter van de 
N-VA sneed het thema van kin-
derbescherming aan, een thema 
dat haar nauw aan het hart ligt. 
Met haar beklijvende relaas 
plaatste ze kinderbescherming 
met verve weer op het voorplan, 
waar dit vaak een onderbelicht 
thema is. Maar ook gezelligheid 
ontbrak op deze avond zeker 
niet. Naast alle ernst was er 
ook plaats om de meest frivole 
vragen te stellen. Van Bello de 
hond tot Vivaldi-capriolen in 
het parlement, allemaal passeer-
de het de revue.  

Geslaagde avond
Jong N-VA Stabroek ging 
voldaan naar huis na deze 

geslaagde avond en ook Valerie 
ging niet met lege handen naar 
huis. We hopen dat het assor-
timent hondenkoekjes voor 
Bello gesmaakt wordt door de 
viervoeter. 

Kom erbij
Ben jij ook gebeten door de 
politiek en op zoek naar een 
laagdrempelige manier om je 
politieke passie in de prak-
tijk om te zetten? Wil jij onze 
toekomstige evenementen mee 
organiseren? Aarzel dan zeker 
niet om de rangen van Jong 
N-VA Stabroek te vervoegen. 
Bij ons zullen ze hem alleszins 
niet temmen, de fiere Vlaamse 
leeuw.

Interesse in wat er leeft in Stabroek, Hoevenen en Putte?
Dan bent u de persoon die we zoeken! Wilt u zich actief of minder actief engageren? Geef ons een seintje!

• Verdiep u mee in het culturele aanbod en leven van uw gemeente.
• Buig u mee over de mobiliteitsproblemen.
• Bedenk een origineel idee voor activiteiten van buitenschoolse opvang.
• Zoek mee naar financiële oplossingen.
• Geef uw visie over de jongerenwerking.
• Zet u mee in voor een groenere gemeente.
• Bovenal: maak deel uit van een enthousiaste grote vriendengroep.

Neem eens een kijkje op onze website www.n-va.be/stabroek of neem contact op met burgemeester Rik Frans 
(rik.frans@n-va.be) of voorzitter Thomas Meylaerts (thomas.meylaerts@n-va.be).

Onze enthousiaste jongeren gingen met plezier op de foto 
met Valerie Van Peel. 

Ian Franssens, Marie Schouwaerts, N-VA-ondervoorzitter Valerie Van Peel, Jarne Peetermans, Pauline Van Antwerpen en Matthias van Herel.

Lid worden? Heel eenvoudig! Surf naar www.n-va.be en klik op ‘Word lid’. U steunt hiermee onze partij voor slechts 12,50 euro per jaar.

stabroek@jongnva.be Jong N-VA Stabroek @jongnvastabroek

www.n-va.be/stabroek
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


