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N-VA Schelle kijkt uit naar 2012
Met rasse schreden nadert het einde van 2011. Politiek en sociaal-economisch
drijven er donkere wolken boven Vlaanderen. Welke weg dit zal uitgaan, weet
niemand. Maar de N-VA blijft aan de weg timmeren. Enkel door bewust en realistisch aan de kar te trekken, kan er vooruitgang worden geboekt.
Het verheugt ons daarom dat de laatste maanden vele Schellenaren contact hebben
gezocht met onze dit jaar opgestarte afdeling. Meerdere mensen pasten ondertussen
onze slogan ‘DENKEN, DURVEN, DOEN’ toe en engageerden zich om de vele taken
die op ons afkomen ter hand te nemen. De ene voelt zich meer geroepen om een
publieke rol op zich te nemen, anderen werken liever op de achtergrond.
POSITIEF EN RECHTLIJNING
Samen kunnen we nog sterker worden. Daarom blijven we uitkijken naar zoveel mogelijk Schellenaren, zowel vrouwen als mannen, jongeren als ouderen, werkzoekenden als werkenden, die op een positieve, rechtlijnige en niet-populistische manier
hun Schelle leefbaarder en aangenamer willen maken!
VOLG ONS
N-VA Schelle wil zo goed mogelijk bereikbaar en aanspreekbaar zijn voor alle Schellenaren. Wij informeren u via dit informatieblad, maar nog sneller via onze website
www.n-va.be/schelle, via ons Facebookpagina N-VA Afdeling Schelle en via de
sociale netwerksite Twitter (@NVA_Schelle). Word een van onze volgers, verneem
alles over onze activiteiten en weet vanop de eerste rij wat er reilt en zeilt in uw gemeente!
SAMENLEVEN START THUIS
N-VA Schelle wenst u alvast een vreugdevol en gezond jaar in
goed nabuurschap toe. Gezellig samenleven start immers thuis,
dán in uw straat en vervolgens in uw gemeente. N-VA Schelle
wil hiertoe haar steentje bijdragen. Iedere inwoner van Schelle
kan er op 14 oktober 2012 mee voor zorgen dat we dit programma, samen met u allemaal, krachtdadig kunnen uitwerken.
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Walter Lembrechts
Voorzitter N-VA Schelle
walter.lembrechts@n-va.be
ZOU HET KUNNEN …
… dat u vertrouwd bent met het culturele leven in onze gemeente?
… dat u een goede kijk hebt op het lokale onderwijsgebeuren of dat uw visie op sport iets bijbrengt?
… dat u zich graag verdiept in financiële vraagstukken?
… dat uw prioriteiten eerder sociaal gericht zijn?
… dat u zich bovendien aangesproken voelt door het gedachtegoed van de N-VA?
… dat u zich in onze groep actief of minder actief wenst te engageren?
Dan is het nú het moment om ons te contacteren!
Rik Hanot - rik.hanot@n-va.be - 0476 62 65 57
of via het contactformulier op onze website www.n-va.be/schelle

Schelle Jaarmarkt …
onder een stralende zon
Op zaterdag 15 oktober kon onze gemeente genieten van een schitterende nazomerdag. Niet
alleen de zon maar ook uw plaatselijke N-VA-afdeling was duidelijk aanwezig op de Schelse ‘feestdag’!
Wij willen ons als lokale N-VA-afdeling zo breed mogelijk kenbaar maken. De voorbije jaren hebben we
immers binnen het bestaande kartel vooral op de
achtergrond werk geleverd. Nu wij resoluut gekozen
hebben om zelfstandig naar de kiezer te stappen,
maken wij van elke mogelijkheid gebruik om ons
tussen de Schellenaren te begeven. Gezien het grote
aantal bezoekers aan onze stand op de jaarmarkt is
het duidelijk dat de stap om plaatselijke N-VA-afdelingen op te richten, ook in Schelle, de juiste beslissing was. Bovendien konden wij diverse nieuwe
leden noteren … wij danken hen alvast voor het
vertrouwen. Welkom bij de N-VA!
NAAR EEN BETER SCHELLE
Onze bezoekers konden niet enkel proeven van een
lekker Vlaams biertje. Ze konden ook schriftelijk
laten weten wat er volgens hen best mag veranderen
of verbeteren in onze gemeente. Niet te verwonderen: vooral de niet-verbinding tussen Schelle en
Hemiksem sprong daarbij in de kijker. Verder bleek
er bezorgdheid te bestaan over de toekomst van de
Tuinlei, het nieuwe ontmoetingscentrum in de
voormalige Revue en de overlast in de buurt van het
jeugdhuis Sjatoo aan de sporthal.

Op de N-VAstand konden de
Schellenaren ons
hun bekommernissen voor een
leefbare gemeente
laten weten.

VERKEERSVEILIGHEID
Met betrekking tot de verkeersveiligheid werden dan
weer de snelheid en de algemene veiligheid op de
Fabiolalaan en Steenwinkelstraat aangehaald. Als
laatste maar zeker niet onbelangrijkste punt: de
Schellenaar wil ook graag meer veilige fietspaden
zien verschijnen in zijn/haar gemeente.
N-VA Schelle neemt deze opmerkingen zeker mee
en dankt de bezoekers voor hun duidelijke interesse!

Eerste ‘Noche de Cava’

N-VA Schelle staat sterk op eigen voeten
De eerste ‘Noche de Cava’ van N-VA Schelle
werd een geslaagde en vooral gezellige avond,
waarbij er menig woordje werd gesproken over de
lokale politiek. In een toffe, ongedwongen sfeer en
- natuurlijk - bij een lekker glaasje cava.
Op 7 oktober organiseerde N-VA Schelle haar eerste
eigen cava-avond. Jawel, haar ‘eigen’ cava-avond,
want eigenlijk betreft het hier al de derde editie die
de N-VA organiseerde. De eerste twee edities vielen
nog onder organisatie van N-VA Rupelstreek, maar
elke Rupelgemeente gaat nu zijn eigen N-VA-weg
om nog meer tegemoet te komen aan de behoeften
van de lokale bevolking.
N-VA Schelle nam, zo bleek al snel, het juiste initia-

tief om deze letterlijk gesmaakte avond deze keer
voor de Schelse inwoners te organiseren. Bovendien
kon ook onze ledenverantwoordelijke, Rik Hanot, terugblikken op een geslaagde avond. Hij kon immers
tal van nieuwe leden inschrijven, onder wie misschien wel het oudste lid van de N-VA. Op maar
liefst 92 lentes staat haar teller! Van harte welkom!
Als het aan de reacties van de
aanwezigen zou liggen, dan is
Noche de Cava editie 2012 nu al
een feit … Tot dan!?
Christel van Hoof
Bestuurslid N-VA Schelle

Jong N-VA roept het uit!
• Ben je sociaal geëngageerd?
• Ben je open, rechtlijnig en consequent?
• Ben je tussen 18 en 35 jaar jong?
Wil je als jongere mee de eigen accenten voor de jeugd in
Schelle bepalen, op een kritische wijze, ook tegenover je
eigen bestuur?
Dan ben je meer dan welkom bij Jong
N-VA Schelle! Aarzel niet om ons te
contacteren.
Nick Hanot
nick.hanot@n-va.be

To energy or not to energy …
… that’s the question. Het had de titel kunnen zijn van het nieuwste boek van Stephen
Hawking maar eigenlijk is het een vraag waarmee N-VA Schelle de dag van vandaag volop
bezig is achter de schermen.

Drie, geen of toch maar twee
nieuwe windmolens in Schelle?

Het energiedebat is immers niet alleen een nationale kwestie. Het is zeker een lokaal antwoord
waard - niet alleen in de vorm van nieuwe windmolens (drie, geen of toch maar twee?) of een
nieuwe centrale aan de Schelde, maar ook met een
visie over waar we willen staan binnen 10 à 20
jaar.
VAN MOBILITEIT TOT ENERGIE,
VAN ONDERWIJS TOT GROEN LANDSCHAP
N-VA Schelle wil nadenken over en zekerheid
creëren op elk domein dat van belang is om ons
als Schellenaars gerust naar de toekomst te doen kijken:
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• N-VA Schelle wil als nieuwe partij een duidelijke visie creëren op allerlei domeinen. We kammen deze dossiers
grondig voor u uit. Zo willen we ons op alle maatschappelijke domeinen verder verdiepen. Dit kan ook met uw
hulp: we zoeken nog mensen met nieuwe en frisse ideeën die out of the box kunnen denken, die mee willen zoeken naar duurzame antwoorden.
• N-VA Schelle wenst ook duidelijk te communiceren met u, uw buurman en uw straat. Schelle is meer dan één
individu dat deel uitmaakt van het geheel. Het is het geheel waar u deel van uitmaakt. Vanuit die stelling voeren
wij gesprekken met onze buren, willen wij meer ‘samen‘ werken om te zorgen dat het leefbaar blijft in de
Rupelstreek.
DIEPGRAVEND EN DUIDELIJK
Wij zullen u de komende maanden informeren over al deze nieuwe
ideeën via allerlei kanalen, waarvan dit huis-aan-huisblad er een is.
Maar bezoek vooral onze website waar de meeste punten dieper uitgelegd worden. Wij gaan echter niet over één nacht ijs … degelijkheid
én snelheid zijn immers zelden een goede combinatie.

Ive Missoorten
Bestuurslid
N-VA Schelle
ive.missoorten@n-va.be

VLAANDEREN BESPAART ÉN INVESTEERT
De personeelsbudgetten van de
Vlaamse overheid daalden de
voorbije twee jaar met 5 procent.
We hebben ook drastisch
bespaard op de werkingsmiddelen.
Tegen 2014 zullen er bovendien
1 400 ambtenaren op de
verschillende Vlaamse
departementen
niet stelselmatig
vervangen worden.
Een besparing van
50 miljoen euro
per jaar!
Geert Bourgeois,
Viceministerpresident van de
Vlaamse regering

Als enige overheid in dit land
heeft Vlaanderen een begroting
in evenwicht. Vlaanderen heeft
de voorbije twee jaar al twee
miljard euro bespaard.
De Vlaamse Regering zal ook
de volgende jaren een begroting in
evenwicht voorleggen.
Als er geleidelijk aan toch
wat budgettaire ruimte
komt, investeren we dat
zoals Europa vraagt:
in onze economie
(O&O, infrastructuur,
werk …) en in sociaal
beleid (kinderopvang,
wachtlijsten
gehandicapten,
kindpremie …).

Philippe Muyters,
Vlaams minister van
Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport

MAAR WIE DRAAIT ER OP VOOR HET BELGISCHE WANBELEID?
Gaat het met België dezelfde weg op als met
Portugal, Griekenland en Italië? Als de federale
onderhandelaars blijven aanmodderen, ziet het
er niet goed uit. Nochtans behoort de
belastingdruk in ons land tot de hoogste van
Europa. En ook nu weer dreigt de Vlaamse
middenklasse de factuur te moeten betalen.
Samen met het ontgoochelende communautaire
hoofdstuk was dit voor de N-VA dé reden om de
nota-Di Rupo te verwerpen.
Bart De Wever,
nationaal
Want de socialisten dromen van hogere
voorzitter N-VA
belastingen. Daarvan zullen vooral de Vlamingen de dupe zijn. En als het van Open Vld
afhangt, moet Vlaanderen overschotten boeken zodat alle andere overheden de
tekorten kunnen blijven opstapelen. Maar is het toeval dat de federale en de
Brusselse regering, allebei met een Open Vld-minister van Begroting, de grootste
tekorten hebben? Budgettaire discipline valt hen blijkbaar zwaar!

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.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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