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Schelle
Voorzitters Lembrechts (N-VA) en Wouters (CD&V) blikken vooruit

‘We staan in Schelle voor grote uitdagingen’
In 2005 sloegen de
Ed d y Wo ute rs: “Daarnaast zijn er de
Schelse N-VA en
bekroningen die Schelle in 2008 en 2009
CD&V de handen in
kreeg, met op kop ‘Zonnedorp van
elkaar. “Die samenVlaanderen’, en de successen in het kliwerking heeft vruchmaatrapport: numero uno in de provincie
ten afgeworpen”, zegAntwerpen, vierde voor heel Vlaanderen.
gen de voorzitters.
Dat is helemaal geen toeval, hé.”
“We haalden een
absolute meerderheid
De samenwerking in Schelle tussen
in de gemeenteraad:
N-VA en CD&V dateert van eind 2005:
Walter Lembrechts
11 op 19 zetels. Dat
en Eddy Wouters:
bijna 5 jaar. Een balans?
“In Schelle gaan N-VA
zorgde in het gemeenWalter Lam brechts: “Die balans is zeer
en CD&V samen door!”
tebeleid voor stabipositief. Op hoger niveau is het kartel tusliteit. Zo konden we
sen CD&V en N-VA ontbonden, maar in
samen heel wat realiseren. De komende jaren trekken we
Schelle gaan we samen verder. Samen staan we sterker en
die lijn door.”
kunnen we meer voor onze gemeente doen.”
Ed d y Wo uters: “Wij zijn nu halfweg de bestuursperiode
Wat staat er zoal op het programma?
2007-2012. De eerste drie jaren waren jaren van hard werken
Walter Lem brechts (N-VA): “Er dienen zich enkele grote
met mooie resultaten. De zonneschakel is een succes zonder
projecten aan. We gaan de Steenwinkelstraat volledig herweerga. Duurzaamheid is in Schelle geen vaag begrip.
aanleggen. Daar komen gescheiden riolen en een ontdubVerder is er de ondersteuning van onze sportclubs, het kwabeld fietspad. We willen ook een site ontwikkelen waar het
litatieve cultuuraanbod van Ivebic, de milieuvriendelijke
OCMW serviceflats zal bouwen. En verder is er de duurzastrijd tegen onkruid, de aandacht voor verkeersveiligheid,
me uitbouw van de gemeentelijke basisschool en van het
het onderhoud van onze voetpaden en wegen, enzovoort.
gemeentehuis.”
Op die weg gaan N-VA en CD&V verder.”
Ed d y Wo uters (CD&V): “Dat zijn stuk voor stuk grote uitdagingen. Deze realisaties zijn maar mogelijk met een
gemeentebestuur dat van aanpakken weet. Zulke grote werken kosten uiteraard geld. Maar het bestuur slaagt erin om
de plannen te verwezenlijken zonder dat de Schellenaren er
financieel onder gebukt gaan: de belastingen verhogen
niet!”
In een enquête van Het Nieuwsblad kregen het
gemeentebestuur én burgemeester Mennes een dikke
onderscheiding: 7,1 op 10
Walter Lem brechts: “Daar mogen wij, als voorzitters van de
twee partijen die het gemeentebestuur steunen, heel fier op
zijn. De enquête werd uitgevoerd in volledige onafhankelijkheid. Een betere barometer is er niet.”

030/10- SCHELLE :047-

09-02-2010

14:20

Pagina 2

Zes jaar lang toert CD&V/N-VA met een tentje door de wijken

Tussen pot en pint luisteren wij
naar de wensen van de Schelse mensen
Men zegt soms smalend
dat politici alleen te zien
zijn als de verkiezingen naderen. “Dan komen de politiekers op straat, enkel en alleen
om een stem te krijgen”, luidt
het in de volksmond. Van de
Schelse CD&V/ N-VA kan
men dat moeilijk beweren.
Al enkele jaren toeren wij met
het project ‘Tussen pot en pint’
door de gemeente. Geregeld
slaan we in alle wijken – of in
een groepering van straten –
onze tent op. Iedereen kan in
dat tentje met onze mandatarissen komen praten. Vragen,
suggesties, bedenkingen, kritiek, dat is allemaal welkom.
We wisselen van gedachten op een gezellige manier:
tussen pot en pint! Ons doel is te luisteren naar wat
er bij de bevolking leeft en het gemeentelijk beleid
daar zoveel mogelijk op af te stemmen. De wensen
van de mensen, daar gaat het om.
IN ELKE WIJK MINSTENS TWEE KEER
In de bestuursperiode 2007-2012 zullen we in elke
wijk minstens twee keer met onze pot-en-pint-tent
langskomen. Dat vergt een hele organisatie. Onze
mensen steken er hun vrije zaterdag in, maar we
vinden het belangrijk om overal in Schelle de polsslag te voelen.
UW MENING TELT
‘Tussen pot en pint’ gaat altijd gepaard met een
enquête. Enkele dagen tevoren dragen we een vragenformulier rond, deur aan deur. Op de dag van
‘Tussen pot en pint’ worden de formulieren ook
opgehaald. Veel inwoners leveren hun formulier
spontaan in: ongeveer 25 %. De antwoorden wijzen
ons de richting aan voor het beleid van morgen.
AANGENAAM LEVEN IN SCHELLE
Uit de antwoordformulieren die we ontvangen,
blijkt dat de inwoners in het algemeen zeer tevreden
zijn over het gemeentelijk beleid. Er weerklinkt veel
lof. Op de vraag of Schelle een aangename gemeente is om in te wonen, antwoordt iedereen, zonder
enige uitzondering, zeer positief. Uiteraard doen de
Schellenaren ook suggesties om het leven in Schelle
nog te verbeteren. Het bestuur heeft er in ieder
geval een gewillig oor naar. ‘Tussen pot en pint’ is
de brug tussen de Schellenaar en de Schelse politiek!

Op de vraag of Schelle een aangename gemeente is
om in te wonen, antwoordt iedereen zeer positief.

KOM MET ONS PRATEN
BIJ EEN HAPJE EN EEN DRANKJE!
Hebt u een voorstel om in Schelle iets te
verbeteren? Zit er u iets dwars? Kom gerust
eens langs als we met onze pot-en-pint-tent
in uw buurt staan. We ontvangen u met een
hapje en een drankje. Over alle mogelijke
thema’s wil de bestuursploeg van
CD&V/N-VA de mening van de burgers
horen. Niets wordt onder de mat geveegd.

N-VA-gemeenteraadslid Linda Van der Auwera,
haar echtgenoot Guy Jaeken en
voorzitter N-VA Rupel Walter Lembrechts
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37 Fairtrade-oorkondes uitgereikt in Schelle
In 2006 kreeg Schelle als een van de eerste Vlaamse
gemeenten het Fairtrade-label toegekend. Om dat label te
verwerven moet men voldoen aan een reeks voorwaarden, die
men elk jaar opnieuw moet waarmaken. Schelle is daar al vier
keer op rij in geslaagd. De grote doelstellingen van Fairtrade
is – zoals de Engelse term al zegt – eerlijke handel wereldwijd,
met daaraan gekoppeld een menswaardig inkomen voor boeren en ambachtslieden en een duurzame landbouw, ook bij
ons.
In onze gemeente wordt Fairtrade meer en meer een begrip.
Heel wat mensen doen mee. Niet minder dan 37 verenigingen, bedrijven, horecazaken en winkels sloten zich aan. Op
het gemeentehuis ontvingen zij een engagements-oorkonde. Zoals vaak drijft ook deze beweging op een schare
vrijwilligers. De Schelse CD&V/N-VA moedigt hen van harte aan.

Aantal fietsdiefstallen daalt in Schelle met ruim 30 procent

Actie met groene kaart werpt vruchten af
Het aantal fietsdiefstallen is in de politiezone Rupel
met ongeveer 10 procent gedaald. Een fraai resultaat,
maar Schelle doet het nog een stuk beter. Met een
daling van ruim 30 procent scoort onze gemeente weer
bijzonder goed. De verklaring moeten we niet ver zoeken. Het gemeentebestuur (CD&V/ N-VA) werkte
samen met de gemeenschapswacht en de politie enkele doelgerichte acties uit. En die misten hun effect niet.
“Het tij is gekeerd”, zegt burgemeester Rob Mennes
(CD&V). “Gelukkig maar, want in de voorbije jaren
moesten we een stijging vaststellen. Extra controles
leverden geen resultaat op. Berusten in de toestand
was uiteraard geen optie. Fietsen is duurzaam en
milieuvriendelijk en moet worden aangemoedigd.
Fietsdiefstallen kunnen een averechts effect hebben.
Vandaar dat we tot actie zijn overgegaan."
VEILIG VASTLEGGEN IS DE
BOODSCHAP
De fietsers kregen de boodschap
om hun fiets volgens de regels van
de kunst vast te leggen. Wat zijn
die regels? Men moet de fiets stevig op slot doen en hem bevestigen aan een vast voorwerp, bijvoorbeeld een paal. Op de diverse
fietsstallingen in Schelle werd
deze raadgeving aangebracht. De
politie en de gemeenschapswacht
hielden in het oog of de fietsers de
raad ter harte namen. Fietsers die
hun fiets op de goede manier vastlegden, kregen een groene kaart
en kwamen zo in aanmerking
voor een prijs.

Gem eenteraad slid Lind a Van d er Auw era (N-VA):
“De aanpak loonde. Dertig procent minder diefstallen,
dat betekent toch wat. We stellen vast dat 95 procent
van de fietsen die toch nog gestolen worden, niet volgens de regels van de kunst zijn vastgelegd. Dieven
zien dat meteen en slaan toe. Men kan zo’n diefstal dus
voorkomen of in ieder geval bemoeilijken.”
TECHNISCHE VOORZORGSMAATREGELEN
Schelle nam nog een ander initiatief tegen diefstallen.
Onze gemeente voerde als eerste en voorlopig enige
gemeente in Vlaanderen een stedenbouwkundige verordening in. Bij nieuwbouw worden technische voorzorgsmaatregelen opgelegd. Architecten die een huis
ontwerpen, moeten die maatregelen in de plannen
opnemen. De gouverneur van Antwerpen prees deze
Schelse maatregel aan als een voorbeeld voor alle
gemeenten.
Fietsers kregen de boodschap om hun
fiets volgens de regels van de kunst vast
te leggen, en dat had resultaat.
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De N-VA staat stevig mee aan het roer van Vlaanderen en kiest voor ervaring en kwaliteit in de ministerambten. Met Geert Bourgeois als viceminister-president van de Vlaamse Regering én Vlaams minister
bevoegd voor Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en de Vlaamse Rand. En met
Philippe Muyters als Vlaams minister bevoegd voor Begroting en Financiën, Ruimtelijke Ordening,
Werk en Sport.

Philippe Muyters:
Vlaamse spaarzaamheid versus Belgisch wanbeleid
“De Vlaamse regering doet het wél zoals het hoort. Vlaanderen zal
besparen om tegen 2011 een begrotingsevenwicht te bereiken, zoals
afgesproken in het Vlaams regeerakkoord. Daardoor zal er over
twee jaar opnieuw beleidsruimte zijn voor een positief Vlaams
beleid. De andere overheden slagen er niet in om de tering naar de
nering te zetten. De federale regering gaat voor 2010 en 2011 zelfs
50 miljard euro in het rood. Maar de N-VA voelt er niets voor
om overschotten te boeken die andermans begrotingsputten
dienen af te dekken.”

Geert Bourgeois:
Vlaanderen zet in op inburgering
“Tienduizenden illegalen werden de komende maanden geregulariseerd. Die collectieve
regularisatie is er gekomen onder druk van de Franstalige partijen. Vlaanderen moet
opdraaien voor de hoge kosten. De N-VA zal elke geregulariseerde nieuwkomer echter wijzen op zijn rechten én plichten. Het inburgeringsbeleid moet aangescherpt worden en zal
nog meer nadruk leggen op Nederlandse taallessen. Want zonder een goede kennis van
het Nederlands is inburgering niet mogelijk.”

Wilt u mee Vlaanderen vormgeven?
Het N-VA-lidmaatschap biedt u de kans op een open én directe dialoog met de partij.
Elk N-VA-engagement maakt het ons mogelijk om verder te bouwen aan een
onafhankelijk Vlaanderen en een sociale, democratische en rechtvaardige samenleving.
Lid worden is eenvoudig. Vul uw persoonsgegevens in op de terugstuurbon of
stuur ons een elektronisch bericht via info@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 levenssfeer ten opzichte van
de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.



JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
NAAM

EN VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:

/

Terugsturen naar: N-VA, Liefdadigheidsstraat 39 in 1210 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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