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N-VA Schelle stelt lokale coronamaatregelen voor
De coronacrisis treft ook de gemeente Schelle. De N-VA deed vier concrete voorstellen om de gevolgen van
het virus zoveel mogelijk in te perken.

Extra subsidies voor lokale handelaars
Sinds de start van de coronacrisis ondervinden veel
handelszaken problemen. Daarom stelt N-VA Schelle extra
subsidies voor om onze lokale handelaars te steunen.
“We stellen voor om een extra subsidiefonds te openen om
Schelse middenstanders te ondersteunen. Met die extra middelen
kan de gemeente, in samenwerking met de handelsvereniging
Schelle (HVS), nu of na de crisisperiode, extra acties opzetten om
de middenstand een duwtje in de rug te geven”, zegt Rita Jacobs.
N-VA Schelle pleit daarnaast voor een
intensievere communicatie tussen de
middenstand en het gemeentebestuur.
“Het is voor de lokale economie van
groot belang dat alle maatregelen snel
en duidelijk worden doorgegeven”,
benadrukt Wietse Robbroeckx.
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Webpagina voor Schelse handelaars
Weet u welke Schelse handelaars open zijn en welke
restaurants afhaalmaaltijden aanbieden? N-VA Schelle wil
alle diensten en webshops van de lokale middenstand in de
kijker zetten op de gemeentelijke website.
“Veel Schellenaren willen de lokale economie een duwtje in de
rug geven door lokaal te kopen. Maar het blijft voor onze inwoners onduidelijk welke handelszaken nog operationeel zijn. Een
dergelijke webpagina zou dus een win-win zijn voor handelaars én
inwoners”, zegt Nathan De Strycker.

Voorrang voor hulpverleners
Hulpverleners en mensen die in de zorg werken zijn de
helden van deze crisis. N-VA Schelle wil hen ondersteunen
waar mogelijk, onder andere door hen voorrang te geven in
winkels.
Op die manier kunnen zij hun vrije momenten optimaal benutten
om zich op te laden voor hun volgende shift. “Deze voorrangskaart
zorgt bij Schelse zorgverleners voor gemoedsrust. Dankzij die
kaart hoeven ze zich geen zorgen te maken over lange wachtrijen.
N-VA Schelle wil de Schelse zorgverleners zo een hart onder de
riem steken”, zegt Chantal Jacobs.
“De voorrangskaart zou ook gebruikt kunnen
worden voor zorgparkeren voor bijvoorbeeld
thuiszorgers. Zij hebben geen P+Z-kaart zoals
thuisverplegers. De kaart zou hen ook de
mogelijkheid geven om voor korte tijd voor een
oprit of garage te parkeren”, vult Elien Van Breedam aan.

Risicogroepen telefonisch bevragen
Het sociale aspect in de coronacrisis is essentieel. De N-VA
stelt voor om naast alle 80-plussers, ook de minder mobiele
Schellenaren en mensen uit risicogroepen op te bellen.
“80-plussers hebben veelal geen toegang tot digitale informatie.
Minder mobielen en risicogroepen volgen maximaal de maatregel
om thuis te blijven. Daardoor hebben ze vaak meer nood aan
hulp om bijvoorbeeld naar de winkel of apotheek te gaan. Als de
gemeente die mensen opbelt, verlaagt dat de drempel om hulp te
vragen”, geeft Marc Mylle aan.
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 27 april en in uw brievenbus bezorgd door uw postbode.
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Twee nieuwe vrouwelijke straatnamen
Binnenkort verwelkomen we de Marieke Vervoortstraat en de Anne Frankstraat. “Naast de Fabiolalaan waren alle overige
straten in Schelle vernoemd naar een man. Met deze nieuwe vrouwelijke namen willen we een statement maken”, zegt gemeenteraadslid Wietse Robbroeckx.
Naar aanleiding van de internationale vrouwendag in 2019 pakte
N-VA Schelle uit met een opvallend voorstel. De partij maakte
een lijst op van twintig mogelijke vrouwelijke straatnamen en
vroeg zo meer aandacht voor de gelijkheid tussen man en vrouw.
Net zoals in vele steden en gemeenten werden er in het verleden
enorm veel straten naar belangrijke mannen vernoemd. De
laatste jaren werden er enkele nieuwe straatnamen in Schelle
bekendgemaakt, maar wederom werd geen enkele straat naar een
vrouw vernoemd.

Gelijkheid man en vrouw
“Met ons voorstel wilden we een positief signaal geven.
Gelijkheid tussen man en vrouw is een van dé basisnormen en

-waarden in onze samenleving. Het is belangrijk dat wij als
gemeente het goede voorbeeld geven”, zegt Wietse Robbroeckx.

Twee moedige vrouwen eren
Zowel Marieke Vervoort als Anne Frank waren moedige
vrouwen, vrouwen die voor velen als inspiratiebron kunnen
dienen. Naast het algemeen signaal van gendergelijkheid is het
uiteraard ook de bedoeling om de twee vrouwen afzonderlijk in
herinnering te brengen. “De verhalen van deze twee vrouwen
zijn erg verschillend, maar enorm kostbaar, ook voor de komende
generaties”, eindigt Wietse Robbroeckx.

Nieuws
uit de
gemeenteraa

N-VA-voorstel goedgekeurd

Starterspremie enkel voor nieuwe ondernemers
in dorpscentrum
Nieuwe ondernemingen kunnen sinds oktober 2019 een beroep doen op een starterspremie. Op voorstel van N-VA Schelle krijgen voortaan enkel nog ondernemers die zich in het dorpscentrum vestigen, die premie. “Voorheen kwamen ook nieuwe ondernemingen op de A12 Shopping in aanmerking voor de premie, wat erg onlogisch is. Ons dorpscentrum moet versterkt worden,
daarom zijn we tevreden dat enkel daar ondernemers dit extra duwtje in de rug krijgen”, zegt raadslid Wietse Robbroeckx.
Sinds 2019 kunnen nieuwe ondernemingen in Schelle aanspraak maken op een extra premie. Met een premie van 1.500 euro wil de
gemeente nieuwe ondernemers verleiden om in Schelle een zaak te openen. Aanvankelijk kregen ook nieuwe ondernemingen die zich
vestigden op de A12 Shopping de premie. Dat werd op vraag van N-VA Schelle aangepast. Het nieuwe reglement
is op komst.
N-VA Schelle stelde ook voor om nieuwe ondernemers in het centrum in hun eerste jaar vrij te stellen van de
bijkomende bedrijfsbelasting, maar daarvoor vond ze geen politieke meerderheid.
Wietse Robbroeckx
Gemeenteraadslid

Geslaagd wijkbezoek
Begin dit jaar – voordat het coronavirus Vlaamse
bodem bereikte – bracht N-VA Schelle een geslaagd
bezoek aan de Interescaut-wijk. Heel wat bewoners
vertelden ons wat er leeft in hun buurt.
Door het coronavirus hebben we onze volgende
wijkbezoeken uitgesteld, maar binnenkort gaan
we weer op pad. Hou onze Facebookpagina
N-VA Schelle in de gaten voor meer informatie.

schelle@n-va.be
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Zwemwater

Houding gemeentebestuur
heeft zware gevolgen voor
Schelse zwemmers
Sinds 2020 is het zwembad van Hemiksem gesloten voor het
grote publiek. Omdat de gemeente Schelle niet wil deelnemen
aan het intergemeentelijk Rupelzwembad in Aartselaar, zit
men met de handen in het haar. Hoe zal men zwemwater
kunnen voorzien voor u, de Schellenaar?
De tijd waarin elke gemeente een eigen zwembad kon onderhouden
en financieren, is helaas voorbij. De kosten worden daarvoor
te zwaar. Onze buurgemeenten Hemiksem, Niel en Aartselaar
sloegen daarom de handen in elkaar om samen een Rupelzwembad
te bouwen voor hun inwoners. Hoewel aansluiten bij het Rupelzwembad op lange termijn het voordeligst was geweest, weigert
de gemeente Schelle om mee te doen.

Onverantwoorde houding
“Men wist al veel langer dat het zwembad van Hemiksem ging
sluiten. Als het gemeentebestuur dan toch niet mee wilde
investeren in een intergemeentelijk zwembad, had men tijd
genoeg om naar een alternatief te zoeken. Maar dat alternatief
kwam er niet, waardoor de Schellenaar nu geen zwemwater heeft.
Onverantwoord”, zegt gemeenteraadslid Elien Van Breedam.

Zware gevolgen voor Schelle
De leerlingen van onze beide lagere scholen kunnen voorlopig
nog wel terecht in het zwembad van Hemiksem, maar ook
dat verhaal loopt op zijn einde. Als de gemeente Schelle blijft
weigeren om partner te worden van het Rupelzwembad, zullen
de Schellenaren meer betalen om te gaan zwemmen. Maar
vooral: onze Schelse scholen zullen geen zwemwater hebben.
De N-VA blijft ijveren voor een samenwerking
met Hemiksem, Niel en Aartselaar. De enige
financieel draagbare oplossing op lange
termijn.
Elien Van Breedam
Gemeenteraadslid

N-VA Schelle bezoekt gemeentelijke diensten
Gemeenteraadsleden hebben het recht om de gemeentelijke instellingen en diensten te bezoeken. Ook in Schelle is dat bezoekrecht
opgenomen in het reglement. “Wij beschouwen het dan ook als onze plicht om alle gemeentediensten in de loop van deze bestuursperiode te bezoeken”, zegt gemeenteraadslid Chantal Jacobs.
Gemeenteraadsleden verdiepen zich in de dossiers die op de gemeenteraad komen. “Naast tussenkomen, voorstellen indienen en
stemmen op de gemeenteraad is het belangrijk dat we ook de werking van de gemeentelijke diensten op de werkvloer gaan bekijken en
bespreken. Dat geeft ons een veel breder en beter inzicht in de dagelijkse werking van onze gemeente”, aldus Chantal.

Meerwaarde
N-VA Schelle bezocht al de assistentiewoningen Het Muydenhof en basisschool De Klim. De andere
gemeentelijke instellingen staan ook nog op de planning. Bovendien zal de N-VA ook nog andere
maatschappelijke organisaties in onze gemeente bezoeken. “De al afgelegde bezoeken waren
bijzonder interessant en zeker een meerwaarde in het kader van onze politieke opdracht”,
Chantal Jacobs
eindigt Chantal Jacobs.
Gemeenteraadslid

www.n-va.be/schelle

#IKREDLEVENS
Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door
de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te
blijven. Zo zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke
tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

Ik blijf thuis en
was regelmatig
mijn handen.

Ik hou met ouderen
alleen digitaal of
telefonisch contact.

Ik hou 1,5 meter
afstand als ik echt
buiten moet zijn.

Red levens en doe
check · check · check
VRAGEN OVER
CORONA?

surf naar www.info-coronavirus.be
of bel 0800 14 689.

“Als Vlaamse overheid roepen
we op tot burgerzin. Als iedereen
de richtlijnen strikt en correct
naleeft, kunnen we samen deze
crisis het hoofd bieden en
kunnen we het coronavirus
verslaan.”

Jan Jambon,
minister-president
012095

