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V.U. Walter Lembrechts
Paepevelden 10
2627 Schelle

Denken.Durven.Doen. Nu zeker in Schelle!
Feestbijeenkomst
“Noche de Cava”

Sinds februari 2011 heeft de N-VA in Schelle een eigen afdeling. Een enthousiaste ploeg heeft intussen hard gewerkt om de partij in Schelle bekend te
maken.

Het bestuur van N-VA Schelle
nodigt u,
uw vrienden en familie
van harte uit op

Een van de eerste belangrijke beslissingen die we moesten nemen was die over het
al dan niet verderzetten van het kartel met CD&V in Schelle. In 2005 besliste N-VA
Rupel immers om in de Rupelgemeenten in kartel naar de kiezer te gaan.

‘NOCHE
DE CAVA’

Linda Van der Auwera kwam toen in Schelle als enige N-VA’er op de lijst. Ze werd
verkozen als gemeenteraadslid. Tijdens de hele bestuursperiode kwam de N-VA de
onderlinge afspraken met CD&V loyaal en volgens de overeenkomst na. Sinds 2006
is er echter veel veranderd in onze wereld, in ons land en ook in Schelle. N-VA zat
sinds begin 2011 herhaaldelijk samen met haar kartelpartner om na te gaan in welke
mate het kartel verder kon gezet worden.
De N-VA in Schelle is tot het besluit gekomen dat een samenwerking als kartel niet
meer mogelijk was. Beide partijen hebben immers een andere visie op de toekomst
en wij willen u, de kiezer, hierover laten oordelen. In augustus hebben we daarom
beslist afzonderlijk naar de kiezer te gaan. Uiteraard zullen we de afspraken met onze
kartelpartner naleven tot eind 2012.

om bij een lekker drankje
aan democratische prijzen
mee te komen feesten
en te praten over ons ‘Schelle’.
Iedereen is welkom op
vrijdag 7 oktober vanaf 20 uur
in zaal ‘De Mouterij’,
Leopoldstraat in Schelle.
Gratis parking en inkom.
Vooraf inschrijven niet nodig.

Economische welvaart, sociaal welzijn en een hechte samenleving met respect voor
onze cultuur, normen en waarden: dat willen wij voor al onze inwoners bereiken. Dit
kan echter alleen met de inzet van zoveel mogelijk Schellenaars.
Wilt u daartoe uw steentje bijdragen en u inzetten samen met onze
toffe ploeg? Aarzel dan niet contact op te nemen. Zodat ook u kan
Denken, Durven, Doen … in Schelle!
Walter Lembrechts
Voorzitter N-VA Schelle
walter.lembrechts@n-va.be

VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE ACTIVITEITEN EN DOSSIERS
KUNT U STEEDS TERECHT OP

www.n-va.be/schelle

N-VA Schelle komt naar buiten
en luistert naar u
Als kersverse en enthousiaste ploeg zetten wij ons mee in voor een leefbaar Schelle. Wij waren dan ook
aanwezig op diverse evenementen in de gemeente. Alvast dank aan alle organisatoren en medewerkers
die dit alles mogelijk maakten.
Loopt u ons in Schelle tegen het lijf? U kan
ons steeds aanspreken en van gedachten
wisselen over maatschappelijke problemen
in Schelle.
Het N-VA-bestuur genoot van het
heerlijke ontbijt geserveerd tijdens
de Boerenhoekfeesten.

Het bestuur van N-VA Schelle zette zich
mee in tijdens de zoektocht en
herontdekte mooie stukjes van Schelle.
Kris en Linda vielen in de prijzen.

Het voltallige bestuur kon
onmogelijk afwezig blijven op de
Scheventorenfeesten, met als
afsluiter een prachtig muziek- en
lichtspektakel en een
Studio Brussel-fuif.
Schelle heeft zich bewezen
als ‘grootse’ gemeente in de
Rupelstreek.

De N-VA-familiedag werd een prachtige
dag. Voor de leden van N-VA Schelle
legden we een eigen bus naar Bokrijk in om
u beter te dienen. Het mag gezegd:
deze dag heeft ‘gesmaakt’!

VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE ACTIVITEITEN EN DOSSIERS KUNT U STEEDS TERECHT OP

www.n-va.be/schelle

Dossier
Tweestrijd rond heraanleg Tuinlei
Grote groepen voor- en tegenstanders zijn er rond
de toekomstige werken aan de Tuinlei. N-VA
Schelle blijft ijveren voor een doorzichtige bestuurswerking en wij herhalen ons standpunt: de
N-VA wenst de Tuinlei te vernieuwen en ze te
herwaarderen.
En we willen dat de Tuinlei tijdens de werken aan
de Steenwinkelstraat als tijdelijke omleiding dient,
waarna ze weer verkeersarm gemaakt moet worden. Dit was een duidelijk gemaakte afspraak en
die willen wij als N-VA Schelle nakomen. Wij volgen dit dossier voor u verder op!
Dit bord in de Steenwinkelstraat
bewijst de tweestrijd in Schelle.

Jong N-VA Schelle schiet uit de startblokken
Bij het ter perse gaan van dit huis-aan-huisblad zijn enkele enthousiaste jongeren volop bezig met de oprichting
van een afdeling van Jong N-VA in Schelle.
Eind augustus kwamen enkele jongeren uit Schelle samen die werk willen maken van Jong N-VA Schelle. Jong
N-VA opereert onafhankelijk van de bestaande N-VA-afdeling in Schelle. Jonge mensen van 18 tot 31 jaar kunnen
zich in deze groep engageren. “Met deze verjonging willen wij inspelen op de jonge mensen die bezig zijn met politiek maar die de zaken toch wat ludieker opvatten”, aldus Jong N-VA. “We staan voor honderd procent achter het
Vlaamse gedachtegoed en steunen onze politici daarin volledig.”
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De frisse ploeg Jong N-VA'ers
bestaat uit
Ines Saenen, Nick Hanot,
Caroline Robbroeckx,
Katrijn De Smedt,
Thierry en Birgit Salden

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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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.

"

In maart 2011 verwierpen zowel CD&V
als Open Vld de nota-Vande Lanotte. De
nota van Di Rupo is echter nog slechter.
Toch kozen zowel CD&V als Open Vld
ervoor om de N-VA aan de kant te
schuiven en de onderhandelingen verder
te zetten samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt dat
men met deze onderhandelingspartners
de nota kan ombuigen tot een goed akkoord, maakt de mensen iets wijs.

GRIEKSE ROUTE
Econoom Geert Noels zei vlak na
het verschijnen van de notaDi Rupo: “De druk van de financiële
markten wordt gebruikt om het
sociaal-economisch luik van de
nota-Di Rupo door te duwen,
terwijl die op lange termijn België
op een Griekse route zet.”
(19 juli 2011, via Twitter)

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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