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Beste Schellenaar,
Op politiek vlak waren de zomermaanden boordevol discussie en 
verontwaardiging. Wij kwamen naar buiten met informatie over 
het plan ‘Schelle 2030’. Dat project is enorm belangrijk, want het 
bepaalt de toekomst van ons dorpsplein. Maar ons gemeentebe-
stuur ging met dit project de gekende weg: weinig overleg en toe-
komstvisie. We trokken aan de alarmbel en hopen dat daarmee de 
toekomst van Schelle er beter uitziet, dat de appartementenstorm 
een beetje gaat liggen en dat men u, de burger, van échte inspraak 
kan voorzien.

De N-VA wil er alles aan doen om mensen samen te brengen. Een 
aangenamere samenleving kan starten met een leuk feest, niet? 
Daar is wel nog ruimte voor verbetering: de 11 juliviering in het 
gemeentehuis en de Schevetorenfeesten waar je inkom moet beta-
len. In veel gemeenten of steden zijn evenementen gratis, maar in 
Schelle moet u inkom betalen.

Naar aanleiding van schandalen in de Belgische politiek stelden 
we voor om een lijst van alle Schelse vergoedingen en mandaten 
bekend te maken. Helaas ging de CD&V-meerderheid niet in 
op ons voorstel, maar we zijn trots dat #TeamGeel het voorbeeld 
geeft: in februari 2017 publiceerden we reeds een volledige man-
datenlijst met vergoedingen.

Ik nodig u ook uit voor ons jaarlijks ‘N-VA-restaurant’ in zaal de 
Mikman. Verder in dit huis-aan-huisblad kan u zich inschrijven. 
Intussen werken we vol overtuiging 
verder aan een betere toekomst voor 
Schelle, voor iedereen.

Schelle betaalt hoogste belastingen van de Rupelstreek
De meerderheid verkondigt al jaren dat ze uw belastingen laag houdt, maar het tegendeel is waar: de fiscale 
ontvangsten per burger zijn de hoogste van de Rupelstreek. Onlangs werd de Schelse aanvullende
personenbelasting verlaagd van 6,8 procent naar 6,5 procent (net als verschillende andere Rupelgemeenten), 
dan nog zullen we het meeste per inwoner betalen. 
Bron: studiedienst Vlaamse Regering, gemeentelijke profielschetsen editie najaar 2016

  Koen Vaerten 
Voorzitter
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Walter Lembrechts over modern bestuur:

“Men zit vastgeroest in gewoontes”
1   Dag Walter. Waarom heeft Schelle nood aan een moderner  

bestuur?
Schelle kent al bijna 20 jaar dezelfde burgemeester, waardoor het beleid niet 
innoverend meer werkt. Men zegt Schelle te ‘veranderen’, maar de manier 
waarop laat de wensen over, net omdat men vastgeroest zit in gewoontes. 
Zo zien we bijvoorbeeld dat men onvoldoende transparant is. De Schelse 
begroting wordt op zo’n duistere manier voorgeschoteld dat slecht specialis-
ten ermee aan de slag kunnen: de uitgaven van budgetten zijn niet meteen 
duidelijk. De gemeentewebsite en het gemeenteblad hebben nood aan een 
volledige vernieuwing, daar wachten we al een lange tijd op. Ook op vlak van 
de uitvoering van projecten stoot er iets tegen mijn borst. De klassieke truc 
om stemmen te ronselen: pas twee jaar voor de verkiezingen echt uitvoering 
en al zo lang aan de macht. Een bestuur moet dynamisch zijn, gedurende de 
gehele bestuursperiode.  

2   Zijn er binnen de functie van de burgemeester zaken die je 
anders zou willen zien?

Zeker. We hebben nu een burgemeester die op elk evenement prominent 
aanwezig is. Daardoor is de burgemeester voor veel vragen een tussen-
persoon. Het is beter dat de inwoners hun vragen rechtstreeks aan de 
bevoegde gemeenteambtenaar kunnen stellen. Een burgemeester moet 
iemand zijn die de gemeente efficiënt kan besturen, want mensen wensen 
een sterke lokale overheid. 

3   En de huidige schepenen, kan het beter?
Zeer zeker. In eerste instantie zijn ze te slaafse volgers van de burger- 
vader. We willen geloven dat hun individuele kracht en ideeën 
fundamenteel goed zijn, maar helaas zien we maar weinige realisaties van 
deze mensen. Of moet het licht steeds op onze burgemeester schijnen? De enige schepen die af en toe in beeld komt, vind je terug op 
Facebook. Hij vindt het blijkbaar beter om alle gemeentecommunicatie op zichzelf te voeren in plaats van de gemeentewebsite degelijk 
aan te vullen; tot zover de schepen van website. 

4   Op welke manier wil je het bestuur moderniseren?
Wel, het is erg simpel. In 2018 krijgt de Schellenaar de keuze, moet hij/zij kiezen voor partijen en personen. Pas als er een gekleurde 
meerderheid is, een coalitie met meerdere partijen zal er een hogere competitiviteit zijn, wat dan direct slaagt op méér realisaties en 
een krachtiger Schelle. We willen zelfstandige schepen, die werk maken van hun takenpakket. We willen een burgervader/moeder die 
vooral op vlak van beleid aanwezig is. 

Walter Lembrechts (57) wordt be-
schouwd als de stamvader van 
#TeamGeel. Hij zorgde in 2010 vanuit 
N-VA Rupel dat er in elke gemeente 
van de Rupel een zelfstandige afde-
ling opstartte. Volgens Walter heeft 
Schelle nood aan een nieuwe visie 
omtrent bestuur.

N-VA wil Schelse mandaten openbaar maken
Misschien heeft u zich ook al afgevraagd of een gemeente als Schelle ook politici met te hoge zitpenningen 
en/of vergoedingen heeft. N-VA Schelle wil daarover eerlijk communiceren. 

Op de gemeenteraad stelden we daarom voor dat de gemeente alle Schelse politieke mandaten en vergoedingen openbaar maakt. 
Helaas ging de meerderheid niet in op ons voorstel. De CD&V-fractie verwijst via de website van de gemeente naar www.cumuleo.
be, maar daarop staan enkel de mandaten en niet de vergoedingen. 

De N-VA-fractieleider Walter Lembrechts vindt dit een gemiste kans. “We betreuren het dat niet alle partijen transparant 
communiceren. U mag toch weten wat de Schelse politici doen voor uw gemeente en met uw geld?”, vraagt hij zich af.  
N-VA Schelle is trots dat zij als enige Schelse partij haar mandaten en vergoedingen openbaar maakte.  
 
Ontdek onze mandatenlijst op www.n-va.be/schelle
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“Met een volksfeest kunnen we Schelle 
echt verbinden.” 

Linda Van der Auwera, gemeenteraadslid

Al enkele jaren merken we dat het recept van 11 juli niet 
meer werkt. Het is dan ook tijd om het concept nieuw 
leven in te blazen. De volgende editie mag geen viering 
meer zijn maar een volksfeest zoals in Niel en Aartse-
laar.

11 juliviering moet volksfeest worden

Rondom ons wordt de Vlaamse feestdag 
uitgebreid gevierd. “Als we kijken naar onze 
buurtgemeenten, zien we daar een echt 
volksfeest met podia en artiesten. Jammer dat 
we dit in Schelle niet doen, want een viering in 
het gemeentehuis spreekt niet aan”, zegt Linda 
Van der Auwera.
 

 “We moeten jong en oud samenbrengen en 
verbinden”, zegt Linda. “Het lijkt wel alsof het 
gemeentebestuur bang is om te feesten. Het is 
jammer dat de inkom niet gratis is, zoals dat 
wel in andere gemeenten het geval is.  
Het wordt tijd dat we ook in Schelle gratis 
kunnen feesten”, besluit Linda

Welkom in ons N-VA-restaurant
Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we alle Schellenaren  
graag uit in ons N-VA-Restaurant. Kom op 30 septem-
ber samen met ons genieten van Vlaamse kost in zaal 
de Mikman.

Eten kan in twee shiften: van 17 tot 19 uur en van 19 tot 21  
uur. Inschrijven kan tot 24 september via overschrijving op  
BE83 7895 1868 7815 met vermelding van uw bestelling  
(bijvoorbeeld 3x stoofvlees KIND + 2x vol-au-vent VOL +  
tweede shift). Inschrijven kan ook persoonlijk bij:

Vol-au-vent (met frietjes en nagerecht)
Kinderen: 8 euro. Volwassenen: 16 euro

Stoofvlees (met frietjes en nagerecht)
Kinderen: 8 euro. Volwassenen: 16 euro

  Linda Van der Auwera
Breugelstraat 7
2627 Schelle
GSM: 0496 109 151
linda.vanderauwera@n-va.be

  Andrea Adriaensens 
Rubensstraat 59
2627 Schelle
GSM:  0477 91 51 89
andrea.adriaensens@n-va.be
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


