
N-VA Schelle vraagt 
aandacht voor mobiliteit 
bij nieuwe invulling 
Electrabelsite
Op 15 april kwam het voorontwerp voor de 
invulling van de Electrabelsite uit. Op dit 
ogenblik spreken we nog over een voor-
ontwerp, waardoor de beslissingen nog niet 
de� nitief zijn. Toch vindt N-VA Schelle dit 
hét moment om aan de provincie te vragen 
om de mobiliteit bij een nieuwe invulling 
zeker niet uit het oog te verliezen.

Samen met een planteam, een studiebureau, 
het gemeentebestuur van Schelle en de 
Vlaamse adviesinstanties werkte de 
provincie Antwerpen een goed afgewogen én 
realiseerbaar plan uit. Experten brachten 
onder andere de mobiliteitshinder in kaart. 
Net voor die mogelijke mobiliteitshinder 
vraagt N-VA Schelle maximale aandacht. In 
het voorontwerp is immers sprake van 300 
nieuwe woningen. Die brengen ongetwijfeld
extra wagens met zich mee. Vooral de 
Tolhuisstraat zal daarbij aanzienlijk drukker 
worden. Een grondige visie op de toekomstige 
verkeersstromen en verkeersafwikkeling 
dringt zich op. 

Grondige openbare analyse
In Schelle denkt het gemeentebestuur maar 
al te vaak ‘we gaan metingen houden en zullen 
dan wel zien’. Denk maar aan de heraanleg 
van de Tuinlei. De oplossingen worden 
bovendien te vaak binnenskamers beslist. 
Dat zagen we onder meer in het dossier rond 
de BEGO-put. Daarom vragen wij aan de 
provinciedeputatie om voor de invulling 
van de Electrabelsite een grondige openbare 
analyse te maken.

Niet afl eiden van problemen
De opmerking in het voorontwerp dat de 

woningen op een zo klein mogelijke ruimte 
gebouwd zullen worden, doet ons vermoeden 
dat de groene ruimte wordt gebruikt als 
tegengewicht. Dat de ruimte voor woningen 
klein wordt gehouden ten voordele van 
natuur, is uiteraard positief. De mogelijkheden 
tot recreatie en horeca en een aansluiting 
naar verkeer via de Schelde natuurlijk ook, 
maar ze leiden ook af van de problemen 
waar de Schellenaar bezorgd om is.

Schellenaar moet niet opdraaien voor 
extra verkeer
Deze problemen hoeven de Schellenaren niet 
te pikken. Toen de eigenaar tot de aankoop 
overging, is er nooit gegarandeerd dat er ook 
winst gemaakt zou worden in dit project. De 
Schellenaar moet dan ook niet opdraaien 
voor de gevolgen van het extra verkeer dat 
een groot aantal verkochte woningen met 
zich meebrengt.

N-VA Schelle vraagt om maximale aandacht 
aan de mogelijke mobiliteitshinder te 
besteden. Wij zullen het mobiliteitsaspect 
dan ook nauwgezet opvolgen en bijsturen 
wanneer het kan.

Beste Schellenaar,

Ondertussen beheerst de 
coronapandemie al meer dan 
een jaar ons leven. Ondanks de 
beperkingen die deze crisis met 
zich meebrengt, hebben we in 
de afgelopen maanden toch – 
coronaproof – een aantal mensen 
in de bloemetjes kunnen zetten. 
We kenden onze vorige voorzitter 
en de pater familias van onze 
afdeling Walter Lembrechts het 
erelidmaatschap toe. Meer daar-
over verder in deze nieuwsbrief. 
Onze leden overhandigden we op 
Valentijnsdag een gelukskoekje en 
een kaartje. Op die manier willen 
we hen graag bedanken voor hun 
engagement en de ruggensteun 
die ze ons elke dag geven.

De vaccinaties doen ons stilaan 
uitkijken naar het post-corona-
tijdperk. Dankzij een intergemeen-
telijke samenwerking kunnen alle 
mensen uit de Rupelstreek hun 
prikje laten zetten in Log!Ville in 
Niel. Intergemeentelijke samen-
werking blijft een heikel punt voor 
het gemeentebestuur van Schelle. 
Desondanks zijn we opgelucht dat 
in dezen de algemene gezondheid 
primeert. Samenwerken is onont-
beerlijk om deze ernstige gezond-
heidscrisis te kunnen bedwingen. 

N-VA Schelle blijft de komende 
maanden en jaren ijveren voor 
meer samenwerking, ook binnen 
onze eigen gemeente. We blijven 
werken voor een sterker Schelle.

Elke Bogaerts
Voorzitter 
N-VA Schelle
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 27 april.



Maak kennis met ondervoorzitter Danny Schoonderwoert: 
“Schelle mag de 
digitale trein niet 
missen”
Elk huis-aan-huisblad laten we een 
bestuurslid aan het woord om zich aan 
u voor te stellen. Deze keer is dat Danny 
Schoonderwoert. Danny zit al sinds 2018 
in het bestuur van N-VA Schelle. In 2019 
werd hij verkozen als ondervoorzitter 
van onze afdeling. 

Wat heeft jou overtuigd om N-VA Schelle 
te versterken?
“Als zelfstandige is het nooit eenvoudig 
om aan politiek te doen, maar aan de 
zijlijn blijven staan is dan weer veel te 
gemakkelijk. Als je het oppervlakkig 
bekijkt, lijkt alles wel goed in Schelle. Tot 
je wat inzoomt. Dan bots je op de macht 
van wat enkelingen en dan wordt alles 
een stuk minder fraai. Ik ga voor correct-
heid en dan leunt mijn gedachtegoed zeer 
nauw aan bij dat van de N-VA. De keuze 
was dan ook snel gemaakt.”

Als ICT’er van opleiding kijk je 
waarschijnlijk met lede ogen naar de 
digitale vooruitgang van onze gemeente?
“Heel toevallig las ik in een blog van de 
Gazet Van Antwerpen vanmorgen de titel 
van een post: ‘Digitale versnelling zorgt 
voor grotere kloof ’. Dat zegt het zowat 
wat mij betreft. En dat een wat ouderwetse 
man niet van de moderne technologie 
wil weten en in zijn kielzog de rest van de 

meerderheid daarin meesleept, kan ik al-
leen maar spijtig vinden. Zeker als ICT’er. 
Schelle is er zeker niet mee geholpen als 
we de digitale trein missen.”

Wat zou jij het liefst zien veranderen in 
Schelle in 2021?
“Ik ben niet zo voor kortetermijndenken, 
maar als ik er een puntje moet uithalen, 
dan is het wel transparantie en openheid. 
Te veel werkt men in Schelle in de achter-
kamers en met firma’s en niet-openbare 
organisaties om beslissingen die er echt 
toe doen voor Schelle buiten de openbaar-
heid te houden. Maar om dat te verande-
ren, is bestuurlijke moed en het nodige 
zelfvertrouwen nodig. Wij kunnen de 

meerderheid in Schelle daar alleen maar 
voor uitnodigen.”

Het afgelopen jaar was voor iedereen 
moeilijk. Wat heb jij het hardste gemist?
“Een normale maatschappij, een zoals van 
voor 2020. Een maatschappij waarin we 
niet voortdurend in oorlogsomstandighe-
den leven. We moeten hieruit als samen-
leving in het algemeen en als politici in 
het bijzonder lessen trekken. Wat we nu 
meemaken, mag niet het volgende nor-
maal worden. Dit is een wereldprobleem, 
maar wij moeten het beginnen op te los-
sen van beneden af. Willen we er als vrije 
burgers wel bij varen op langere termijn, 
tenminste.”

Walter Lembrechts is eerste erelid van N-VA Schelle
Het N-VA-bestuur van Schelle besliste unaniem dat Walter 
Lembrechts als eerste de titel krijgt van erelid van N-VA Schelle. 
Walter ligt aan de basis van N-VA Rupel en bouwde N-VA Schelle 
uit tot een performante, Vlaamse en sterke lokale partij. 

Met dit erelidmaatschap wil het voltallige bestuur van N-VA Schelle 
Walter bedanken voor zijn jarenlange onvoorwaardelijke inzet. 
Wij zijn het er allen over eens dat zonder Walter de N-VA niet stond 
waar ze vandaag staat. Daarnaast willen we Walter ook bedanken 
voor zijn persoonlijkheid, wijsheid en ervaring waarop onze 
bestuursleden vroeger, nu en ook morgen nog kunnen rekenen. Het 
erelidmaatschap geldt voor eeuwig en altijd. Op die manier wenst het 
bestuur Walter te vereeuwigen in de geschiedenis van onze partij.

schelle@n-va.be
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Zwembad: vierde keer uitstel
Bent u ongerust dat uw zoon of dochter niet meer kan gaan zwemmen? Vreest u dat Schelse scholieren geen zwemwater meer ter 
beschikking zullen hebben? Dan stelt de afwachtende houding van de schepen van Sport u wellicht niet gerust.

U vraagt zich waarschijnlijk af hoe dit 
zover is kunnen komen? We nemen u 
eventjes mee terug naar 2018. Na een 
uitgebreid onderzoek uitgevoerd door 
SWECO, werd er een geschikte locatie 
voor het intergemeentelijk zwembad ge-
vonden in Aartselaar. Dit onafhankelijke 

onderzoek toonde aan dat een zwembad 
in Schelle niet haalbaar is. Het toenmalige 
CD&V-gemeentebestuur legde die feiten 
naast zich neer en trok zich oncollegiaal 
terug uit de samenwerking. Ondanks die 
blunder volhardde het gemeentebestuur 
en bleef paradoxaal genoeg zwemwater 
beloven voor alle Schelse kinderen.

Schels zwemwater steeds onzekerder
De kans op Schels zwemwater wordt nog 
onzekerder nu het zwembad van Hemiksem 
niet meer gebruikt zal worden. Onder 
druk van N-VA Schelle komt dit thema 
regelmatig terug op de politieke agenda. 
Op de gemeenteraden van december en 
van januari bevestigden zowel de schepen 
van Sport als de burgermeester dat er 
eerstdaags een oplossing uit de bus zou 
komen.

Tijd dringt
“Op de gemeenteraad van april 2021 was 
er blijkbaar nog steeds geen oplossing. 
Deze telkens weerkerende leugens zorgen 
niet enkel voor een breuk in het vertrou-
wen, ze zorgen er ook voor dat oplossin-
gen moeilijker te vinden zijn. Meer dan 
ooit begint de tijd te dringen. De scholen 
wachten op antwoord, de burgers wach-
ten op antwoord”, zegt gemeenteraadslid 
Elien Van Breedam.

Trouwen in openlucht
Hee�  u ook zo genoten van de buitenlucht en de natuur tijdens 
corona? Er wordt massaal gewandeld, ge� etst en buiten aan 
activiteiten gedaan. Daarom wil N-VA Schelle trouwen in 
openlucht mogelijk maken. 

N-VA Schelle pleitte er de voorbije gemeenteraad voor om huwelijken 
in openlucht mogelijk te maken. “In principe vindt een huwelijk 
plaats in het gemeentehuis, maar de gemeente mag op haar grond-
gebied ook andere openbare plaatsen aanduiden om te trouwen”, 
zegt gemeenteraadslid Elke Bogaerts. “Voorwaarde is wel dat het gaat 
om plaatsen met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het 
exclusieve gebruiksrecht heeft, zoals het gemeentelijke park en het 
heemmuseum.”

Ons voorstel vond helaas geen steun bij de meerderheid, maar we 
hopen dat er tegen de zomer nog een oplossing uit de bus valt.

Gesmaakte valentijns- 
en paasactie
Zowel op Valentijnsdag als op paaszondag heeft 
N-VA Schelle een actie gehouden voor haar leden. 
Op valentijn kregen zij een gelukskoekje met daarin 
een mooie boodschap. Tijdens het paasweekend ver-
wenden we al onze leden met chocoladen paaseitjes. 
Bedankt voor de leuke babbels die we onderweg 
hebben gehad!

Als het van gemeenteraadslid 
Elke Bogaerts afhangt, kunnen 
koppels binnenkort trouwen in 
de tuin van het heemmuseum.

Onder druk van N-VA Schelle komt het 
zwembad regelmatig terug op de politieke 
agenda.

Elien Van Breedam 
Gemeenteraadslid

www.n-va.be/schelle
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Jan Jambon, Vlaams minister-president

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


