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SCHELLE
Koen Vaerten trekt N-VA-lijst 
De N-VA-kandidaten en vrijwilligers zijn helemaal klaar 
voor de Verandering. Onder leiding van kopman Koen 
Vaerten streven we naar een gemeente waar er weer voor-
uitgang kan zijn, waar verenigingen zich honderd procent 
gesteund voelen, waar er gecommuniceerd wordt met u en 
waar u weer iets te zeggen heeft. We kiezen voor een mo-
derne gemeente waar het nog aangenamer is om te wonen.

Sinds 1998 kent uw gemeente één recept. Tijd om dat recept grondig te veranderen. N-VA Schelle staat 
resoluut voor een nieuwe aanpak, een nieuw beleid. Na 20 jaar dezelfde aanpak, hetzelfde beleid en 
dezelfde partij, wordt het tijd dat de CD&V-meerderheid verbroken wordt.

Koen Vaerten neemt de handschoen op. “Als lijsttrekker wil ik met veel ambitie en engagement de 
Verandering inzetten. De N-VA werkt aan een sterk alternatief voor Schelle, want dat is broodnodig.” 

“De N-VA wil de 
Verandering met 
veel ambitie en 
engagement  
inzetten.”

Ontdek de komende maanden meer over ons alternatief voor Schelle. Volg ons op sociale media, neem een kijkje op onze website  
of spreek ons aan. We staan steeds open voor feedback en een gesprek, wij zijn er voor u.

  www.n-va.be/schelle     N-VA Schelle    @NVA_Schelle

N-VA wil geschiedenis van  
Schelle weer tot leven brengen
Wist u dat u Schelle samen met Rumst tot de oudste dorpen van 
de Rupelstreek kan tellen? De N-VA wil op een moderne en inter-
actieve manier aan de slag gaan met de geschiedenis van Schelle.

Jan Jambon komt naar de Rupel!

  Lees ons volledig voorstel op www.n-va.be/schelle

N-VA Schelle organiseert,  
in samenwerking met de  
afdelingen van Niel en  
Boom, een gespreks- 
avond met Jan Jambon,  
minister van  
Binnenlandse Zaken.

Inschrijven via:  
walter.lembrechts@n-va.be 
0496 50 91 05.

MAANDAG

23 april
19.30 uur
Schouwburg  

Boom

Koen VAERTEN, 
lijsttrekker

Rupelzwembad moet en zal er komen (p. 2) Schelle blaast bruggen met buurgemeenten op (p. 3)
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Rupelzwembad moet en zal er komen 
Als u wilt zwemmen in de buurt van Schelle, zijn er maar twee opties: Hemiksem of Aartselaar. 
Door de verouderde zwembaden en de onderhoudskosten besloten beide gemeenten hun zwem-
baden te sluiten. Dat is erg problematisch.

N-VA staat alleen
Samen met Niel, Hemiksem en Aartselaar willen we 
met Schelle instappen in een sterke samenwerking: een 
fantastisch nieuw Rupelzwembad. Bij de opstart van 
dit project werd snel bekend dat studiebureau SWECO 
Aartselaar aanwees als beste locatie. De koppigheid 
van de burgemeester zorgde ervoor dat Schelle uit het 
project stapte. “De locatie van het nieuwe zwem-
bad is gebaseerd op verschillende objectieve feiten: 
mobiliteit, kosten, bereikbaarheid ... Wij vinden het 
jammer dat de CD&V-meerderheid bang is om mee 
in dit geweldige  
project te stappen. Een privépartner kan zich steeds  
aanbieden”, zegt bestuurslid Stijn Cools.

Negatieve gevolgen voor Schelle
Als Schelle niet mee investeert in het Rupelzwem-
bad, is het niet duidelijk of onze Schelse scholen er 
terechtkunnen. De scholen van Aartselaar, Niel en 
Hemiksem krijgen voorrang. Wist je dat Schelle 
verplicht is om zwemwater te voorzien? Dit omdat 
leerlingen hun eindtermen moeten halen. Zo is 
het bijna zeker dat de Schellenaar een érg duur 
zwemticketje zal moeten betalen en dat zwemlessen 
volgen niet meer mogelijk zal zijn. Het is simpel: 
Schelle doet mee of niet.

“Genoeg tijd verloren, 
zwemwater voor  
Schelle is broodnodig.” 

Stijn COOLS, bestuurslid

  Lees het volledige dossier op www.n-va.be/schelle

Nieuw dorpscentrum

Vraagt gemeente om uw mening?
“In Schelle wordt uw mening niet gevraagd”, stelt gemeenteraadslid Andrea Adriaensens vast. “Over de toekomstige ontwik-
keling rond de nieuwe dorpskern wordt een infovergadering georganiseerd, waar ‘het plan’ uit de doeken wordt gedaan. Men 
zorgt ervoor dat je op geen enkel moment directe vragen kan stellen. Blijf je toch aandringen? Dan moet je maar een mailtje 
sturen, kwestie van de inspraak in de kiem te smoren.”

Hoe wil de N-VA aan de slag? In eerste instantie stellen wij een realistisch plan voor en starten we vanuit ‘grove lijnen’. Die 
start gebeurt vanuit de resultaten van een burgerenquête. Daarin kunnen alle burgers hun ideeën, verwachtingen, opmerkingen 
… uiten. Zo willen we bijvoorbeeld ons kerkplein heraanleggen, winkelpanden realiseren, parkeerplaat-
sen creëren en inzetten op sfeer en gezelligheid. Op basis van de resultaten van de enquête en de nodige 
info en richtlijnen maakt een studiebureau een schetsontwerp. Het advies van brandweer, politie, De 
Lijn ... leid

 tot een concreet plan. Dan pas zijn we toe een het infomoment, waar de Schellenaar zijn ideeën kan 
terugvinden.

“Zo wordt een kern gecreëerd waar het leuk vertoeven is, met meer middenstand 
en samenhorigheid. Een plan waar de Schellenaar van A tot Z bij betrokken wordt”, 
besluit Andrea.

 Andrea ADRIAENSENS,  
gemeenteraadslid
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“Verliefd, verloofd, getrouwd” 
Koen Vaerten is lijsttrekker bij #TeamGeel. Wij vroegen zijn visie op de gemeentefusies.

Dag Koen. Bij de N-VA is het normaal denken, durven, 
doen. Nu horen we weer iets anders, verklaar eens die 
verliefd, verloofd, getrouwd? 
We willen op een ludieke manier aantonen wat samen-
werking tussen buurgemeenten voor de N-VA kan en 
mag inhouden. We begrijpen dat er veel pro’s en con-
tra’s zijn, maar wij pleiten voor de lange, weloverwogen 
samenwerking. Want terwijl anderen niet snel genoeg 
konden zijn om een fusie af te wijzen, stelde de N-VA al 
meermaals voor om de voor- en nadelen af te wegen.

Meer samenwerking dus. Wat zullen die voor- en  
nadelen zoal zijn?
Zonder op de zaken vooruit te willen lopen: onze 
overheid kost ons vaak te veel geld, dus u mag er gerust 
van uitgaan dat de N-VA veel voordelen gaat zien in een 
grotere, goedkopere gemeente. Zo komt ook Schelle op 
voor de N-VA-strategie van een lager overheidsbeslag. 
Bovendien gaat de dienstverlening erop vooruit, want 
een grotere gemeente betekent minder eenpersoons- 
posities en dit allemaal zonder te snoeien in het per-
soneel. Als echter zou blijken dat er voor Schelle ook 
grote nadelen aan een fusie verbonden zijn, dan zullen 
we die in de afweging zeker meenemen. Maar hogere 
belastingen? Dat hoeft niet het gevolg te zijn.

Die hogere belastingen worden anders als hét minpunt 
van een fusie voorgesteld, klopt dit ook?
Stemmingmakerij! Je kan er ook vanuit gaan dat een  

gelijke belasting de absolute vereiste is voor Schelle. 
Daar kan iedereen zich toch in vinden? Maar weet ook 
waar anderen voor staan: terwijl CD&V zijn njet recht-
vaardigt met alweer die lage percent aan personen- 
belasting, werkt het achter de schermen wel mee aan 
een systeem van intercommunales. Intercommunales – 
met bijhorende postjes – die zorgen voor hogere factu-
ren voor gas, elektriciteit, water, kabelaansluiting ...

Als we jou goed begrijpen wordt er uiteindelijk dus 
‘getrouwd’?
Niet noodzakelijk, en zeker nog niet in de komende 
jaren. Een fusie is een mogelijkheid voor de toekomst, 
maar eerst zullen we opnieuw moeten bouwen aan 
samenwerking tussen Schelle en zijn 
buurgemeenten, want daar zijn veel 
bruggen opgeblazen. Alle partijen 
spreken over samenwerking als dé 
oplossing voor een betere dienst-
verlening. Maar hoe ver moet die 
samenwerking gaan? Voor de N-VA 
mag die verder gaan dan enkel maar 
slogans. Als je spreekt over sa-
menwerking tussen gemeenten, 
dan is dat een samenwerking 
waar je wél in kan zwemmen 
en waar je wél in andere ge-
meenten naar het container-
park kan gaan. Koen VAERTEN, 

lijsttrekker

Dossier Steenwinkelstraat
Schelle blaast bruggen met buurgemeenten op
Hebt u het gemeenteblad onlangs gelezen? De gemeente Schelle gaat weer 
in de clinch. De burgemeester duidt Aartselaar aan als dé schuldige voor 
de vertraagde werken in de Steenwinkelstraat. Maar wat blijkt? Dit is totaal 
onterecht. 

In het gemeenteblad schreef de burgemeester letterlijk het volgende: “Nog tijdens de werken 
zelf besliste Aartselaar ook rioleringswerken op zijn grondgebied uit te voeren. Zonder deze 
ingrijpende wijziging in de werkopdracht waren de werken in de Steenwinkelstraat nog voor 
het eindejaarsverlof (2017) afgerond”. Een flagrante leugen.

U moet weten dat dit al de zoveelste keer is dat de gemeente de zwartepiet wil doorschuiven. 
“CD&V spreekt steeds over samenwerking, maar als je herhaaldelijk bruggen opblaast, kan 
je gewoonweg niet samenwerken. De Schellenaar mag zich hiervan bewust zijn: de gemeente 
Schelle maakt zich niet echt populair en dat gaat ten koste van de inwoners”, zegt fractievoor-
zitter Walter Lembrechts.

 Walter LEMBRECHTS, 
fractievoorzitter
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /
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