
Sinds februari heeft Schelle een eigen N-VA-afdeling! Dankzij het succes van
de N-VA bij de Vlaamse en federale verkiezingen en de constante groei van het

aantal leden, besliste N-VA Rupel immers om in de verschillende Rupel-gemeen-
ten afzonderlijke afdelingen op te richten. 

Half februari werd gestart met N-VA Rumst, dan volgde N-VA Schelle,
half maart ontstond N-VA Boom en eind maart kwam N-VA Hemiksem
aan de beurt. Ten slotte zal ook N-VA Niel nog volgen. In Schelle gingen
we alvast van start met de verkiezing van een nieuw bestuur. Dat bestaat
uit enthousiaste Schellenaars die de N-VA-boodschap willen uitdragen
en die streven naar een modern, toekomstgericht, democratisch en hu-
manitair  Vlaams-nationalisme. 

SAMEN MET Ú
In Schelle streeft de N-VA voor alle inwoners naar economische welvaart,
sociaal welzijn, en een hechte samenleving waarin gewaakt wordt over
onze publieke cultuur, normen en waarden. We kunnen dit alleen ver-
wezenlijken in samenwerking met u en de andere inwoners van Schelle. 

Heeft u zin om met ons mee te werken aan een Schelle waar het goed
is en blijft om te leven? Aarzel niet om ons te contacteren. Samen staan
we altijd sterker!

STARTBIJEENKOMST OP 31 MEI
De voorbije vier jaren heeft de N-VA in Schelle reeds meer dan één posi-
tieve bijdrage geleverd in het beleid via onze kartelwerking met CD&V.
Met Linda Van der Auwera  als gemeenteraadslid heeft u een rechtstreeks
aanspreekpunt in de gemeenteraad.

Tenslotte nodigen we iedereen van harte uit voor onze startbijeenkomst
op dinsdag 31 mei om 20 uur. N-VA-Kamerfractieleider Jan Jambon zal u
in zaal Mikman een stand van zaken geven over de
moeilijke regeringsonderhandelingen. 

N-VA Schelle hoopt u daar talrijk te begroeten!

Walter Lembrechts 
Voorzitter N-VA Schelle

Startbijeenkomst
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Nu durven veranderen: ook in Schelle!
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WALTER LEMBRECHTS

“Ik ben gelukkig getrouwd met Linda Van de Velde,
die leerkracht Grieks en Geschiedenis is aan het 
O.-L.-V-Instituut in Boom. Samen hebben we drie
toffe zonen. Ik ben aankoopdirecteur bij de firma Van
Looveren in Oelegem. De voorbije vier jaar was ik
voorzitter van N-VA Rupel.”

GUY JAEKEN

“Ik ben op weg om 60 te worden. Als bruggepensio-
neerde gaat mijn ‘vrije’ tijd vooral naar golf, fietsen
en reizen. Na de Volksunie ben ik gevolgd naar de
rechtmatige erfgenaam, de N-VA. Ik zet mij zo in
voor een leefbare gemeente en een toekomstgericht
Vlaanderen!”

LINDA VAN DER AUWERA

“Sinds 2007 ben ik gemeenteraadslid voor de N-VA
in Schelle. De N-VA staat voor een daadkrachtig be-
leid  op gebied van onder meer sociaal welzijn en
economische welvaart. Hiervoor wil ik mij samen
met het nieuwe dynamische bestuur blijven inzetten
in onze gemeente.”

RIK HANOT

KRIS ROBBROECKX 

“Ik werk sinds 1984 bij Atlas Copco in Wilrijk, waar
ik manufacturing engineer ben. Een langetermijn-
visie voor onze gemeente vind ik enorm belangrijk.
Daarom wil ik daar voor 100 % aan meewerken. We
leven in een goede gemeente en dat wil de N-VA zo
houden.”

IVE MISSOORTEN

“Ik ben deeltijds werkzaam als verpleegkundige,
deeltijds zelfstandige en student Medical Manage-
ment. De N-VA is wat mij betreft de enige partij die
woord houdt. Ik wil er samen met het afdelings-
bestuur en op een positieve manier toe bijdragen dat
Schelle een leefbare gemeente blijft.”

KOEN HARDY

“Vroeger werkte ik in een slagerij en nu ben ik verte-
genwoordiger. Samen met het bestuur van N-VA
Schelle wil ik dat het in Schelle aangenaam wonen is.
Sleutelwoorden zijn langetermijndenken, ratio, em-
pathie. Als bestuur willen we open staan voor de
kleine en grote problemen van de Schellenaar en
daadwerkelijk oplossingen aanbieden.” 

“Als leerkracht in het secundair on-
derwijs help ik kinderen hun weg te
vinden in het leven. Ik leg me
voorts toe op mobiliteit en infra-
structuur, jeugd en sociale zaken.
Een aangename woonomgeving in
Schelle en een toekomstgericht

Vlaanderen staan op mijn prioriteitenlijstje.”

Het bestuur van N-VA Schelle

• afdelingsvoorzitter
• 51 jaar

• gehuwd met Linda Van de Velde
• vader van Roeland, Robrecht 

en Frederick

• afdelingssecretaris
• 50 jaar jong

• huisvader en kok
• voorzitter KC Pietrain

• organisatieverantwoordelijke
• 38 lentes

• hobby’s: brandweer, 
repatriëringen

• ondervoorzitter
• bijna 60 jaar
• gehuwd met 

Linda Van der Auwera

• gemeenteraadslid
• penningmeester

• 55 jaar
• gehuwd met 

Guy Jaeken

• ledenverantwoordelijke
• 54 jaar

• drie kinderen

• communicatieverantwoordelijke
• 39 jaar

• drie kinderen
• ex-slager



N-VA wil oplossing voor verbinding Schelle-Hemiksem

De werken aan de Sint-Bernardsesteenweg in He-
miksem zullen ook voor de Schellenaren en de

handelaars verregaande gevolgen hebben. Iedereen
zal moeten omrijden via de A12. 

Samen met onder meer Unizo zijn enkele scenario’s uit-
getekend om de hinder tot een minimum te beperken.
De laatste ultieme poging is om via een braakliggend
terrein een verbindingsweg naar de Bosstraat aan te leg-
gen. Zo zou er nog steeds doorgaand en plaatselijk ver-
keer mogelijk zijn. N-VA Schelle zal er samen met het
gemeentebestuur alles aan doen om de hinder voor ie-
dereen zo veel mogelijk te beperken.

N-VA-gemeenteraadslid Linda Van der Auwera en voorzit-
ter Walter Lembrechts: “De Tuinlei moet weer verkeersluw

worden na de heraanleg van de Steenwinkelstraat.”

Er is heel wat te doen om de plannen van het ge-
meentebestuur om de Tuinlei te herinrichten. Daar-
bij zou er een verbinding komen vanuit het centrum
van onze gemeente met de Matenstraat in Niel. 

De inwoners van de Tuinlei vrezen dat de rust in de
Tuinlei voor altijd zal verloren gaan. Er is echter uit-
drukkelijk afgesproken dat de Tuinlei enkel tijdens de
werkzaamheden in de Steenwinkelstraat als uitweg
gebruikt kan worden. Die tijdelijke hinder is onvermij-
delijk.

GARANTIES
N-VA Schelle heeft alle begrip voor de bezorgdheid van
de inwoners. Wij zijn het daarom enkel eens met deze be-
slissing indien de Tuinlei weer verkeersluw gemaakt
wordt wanneer de Steenwinkelstraat terug vrij is voor alle
verkeer. Dit werd ons uitdrukkelijk gegarandeerd. N-VA
Schelle zal dit dossier dan ook van zeer nabij volgen!

Garanties voor verkeersluwe Tuinlei

Het doorknippen van de verbinding tussen Schelle
en Hemiksem zal zware gevolgen hebben.

Meer dan een jaar stond  het vroegere Revue-café aan
de Steenwinkelstraat te koop of te huur. Een vzw van
elf plaatselijke moslimgezinnen sloot met de eigen-
aar een overeenkomst om er een ontmoetingscentrum
te maken dat volgend schooljaar van start zou gaan.
Dit is wettelijk volkomen in orde.

De vzw zal studiebegeleiding geven aan zowel alloch-
tone als autochtone jongeren. Ze wil jongeren van straat
houden in samenwerking met Schelse verenigingen.
Vooral op vraag van oudere allochtonen zal er ook een
cultureel aspect zijn (taal, gewoonten, cultuur en
gebed). De nadruk ligt echter op educatie en vorming
van jongeren. Dit alles werd in een informeel gesprek
toegelicht door de voorzitter van de vzw, Mohamed

Chatouani, die sinds zijn geboorte in Schelle woont en
die lector is aan de Erasmus Hogeschool in Brussel.

N-VA Schelle hoopt dat de verregaande samenwerking
met alle Schelse jongeren en verenigingen gerealiseerd
wordt. Wij pleiten immers voor een inclusieve samen-
leving. Wel betreuren we dat de initiatiefnemers niet
eerst contact hebben opgenomen met het gemeente-
bestuur. Dat had kunnen nagaan of de integratie niet
bevorderd kon worden door initiatieven van bestaande
organisaties. In geval van onregelmatigheden of over-
last zal het gemeentebestuur tevens kordaat optreden.
Goede afspraken en een goed handhavingsbeleid zijn
de enige waarborgen voor een samenleving met respect
voor elkaar.   

Ontmoetingscentrum lokale moslimgemeenschap wettelijk in orde



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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  
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Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf
volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,
onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector. 

Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten
in de federale begroting te dichten.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter wer-
ken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen. 

Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer 
bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie
steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efficiëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staats-
hervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Begroting

Geert Bourgeois, 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur


