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V.U. Walter Lembrechts
Paepevelden 10
2627 Schelle

De verandering begint in Schelle
N-VA-Etentje

op zaterdag 23 juni 2012
van 17 tot 21 uur
in het PC Mikman
Duid deze datum reeds aan
in uw agenda!
IEDEREEN IS WELKOM.

In het najaar van 2011 en in de eerste maanden van 2012 was N-VA Schelle aanwezig op de vijf nationale studiedagen van de N-VA om van gedachten te wisselen en een schat aan informatie te ontvangen over alle onderwerpen die met het
gemeentelijke beleid samenhangen: veiligheid, ruimtelijke ordening, leefmilieu,
het sociale weefsel, …
De boodschap is klaar en duidelijk: de N-VA kiest resoluut voor verandering. Tegenover de krachten van het status quo plaatst de N-VA de kracht van verandering. De
N-VA biedt de mensen een geloofwaardig en betrouwbaar alternatief voor Schelle.
We zijn een partij die consequent en eerlijk aan politiek doet, een partij die zich NIET
neerlegt bij het weinige dat nog haalbaar is, maar die gaat voor het noodzakelijke,
voor de verandering die Vlaanderen nodig heeft.
Deze verandering begint in onze gemeente, in ons Schelle. De
sterkste manier om aan de traditionele partijen duidelijk te maken
dat het zo niet verder kan, is een stem voor de N-VA. De jonge en
enthousiaste ploeg van N-VA Schelle doet er daarom alles aan om
in de Dorpsstraat een positieve verandering teweeg te brengen!
Walter Lembrechts
Voorzitter N-VA Schelle

Je vindt N-VA Schelle
ook online op

www.n-va.be/schelle
of volg ons via Facebook en
op Twitter!

Op onze website
www.n-va.be/schelle en op
onze Facebookpagina
NvaAfdelingSchelle
kan je al het actuele nieuws
over de afdeling volgen.
Ook via
Twitter @NVA_Schelle
kom je meer te weten over
actuele Schelse thema’s.

Grote Schelse
bevraging

Op basis van de vijf inhoudelijke N-VA-studiedagen werkt N-VA Schelle een
programma uit over de diverse bevoegdheden van het gemeentelijke beleid. Voor
N-VA Schelle is inspraak van de bevolking daarbij zeer belangrijk: niet alleen nu,
maar ook na 2012.
Op de binnenbladzijden van dit huis-aan-huisblad vind je daarom onze GROTE
SCHELSE BEVRAGING. Wij roepen iedereen op om massaal in te gaan op deze
bevraging. Laat ons weten wat jij vindt van Schelle en hoe de toekomst er voor Schelle
moet uitzien!

Grote Schelse bevraging
Bezorg ons je ingevulde formulier persoonlijk of via de post voor 15 mei 2012 op een van volgende adressen:
• Stan De Keyser, Fabiolalaan 22
• Ive Missoorten, Tolhuisstraat 49
• Walter Lembrechts, Paepevelden 10
• Linda Van Der Auwera, Breughelstraat 7
• of mail naar stan.dekeyser@n-va.be.
U kan het formulier ook invullen op de website www.n-va.be/schelle
GEGEVENS BEVRAAGDE:
LEEFTIJD :
n < 25 jaar
n VROUW
GESLACHT :

n 25 - 40 jaar
n MAN

n 40 - 55 jaar

n > 55 jaar

In onderstaande tabellen kan je invullen hoe tevreden je bent over een aantal onderwerpen, met een score van 1 tot 5
1: ontevreden 2: eerder ontevreden 3: geen mening 4: eerder tevreden 5: zeer tevreden
TEVREDENHEID GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN COMMUNICATIE
Dienstverlening en openingsuren administratieve diensten
Bereikbaarheid van burgemeester en schepenen
Dienstverlening OCMW
Gebruik e-loket en website
Gemeentelijk infoblad
TEVREDENHEID GEMEENTELIJK BELEID
Properheid gemeente
Milieu en duurzaamheid
Politiediensten
Kinderopvang
Integratiebeleid vreemdelingen
Sportbeleid voor alle leeftijden
Mobiliteit
Algemeen imago gemeente Schelle
Speelruimte voor kinderen (bv. speeltuinen, park, …)
Middenstandsbeleid
Betaalbaar wonen
Beleid mindervaliden
Natuurbeleid
Land- en tuinbouwbeleid
Huidige politieke bestuur
Wil je over een of meerdere van deze onderwerpen bijkomende informatie of toelichting geven? Dat kan hieronder:

Wens je voor bepaalde zaken een gemeentelijk referendum? Zo ja, welke?

JOUW VOORKEUR
Waar gaat je voorkeur naar uit? Gelieve het vakje van je keuze in te kleuren.
GEMEENTELIJKE DIENSTEN

n de burger moet meer inspraak krijgen in het gemeentelijk beleid
n er wordt voldoende geluisterd naar de burger
SPORT

n Er zijn voldoende sportfaciliteiten voorzien
n Er dienen nog bijkomende/nieuwe sportfaciliteiten voorzien te worden
MILIEU EN DUURZAAMHEID

n Ik ben tevreden met de gemeentelijke inspanningen
n

omtrent milieu en duurzaamheid
Er zou nog meer kunnen gebeuren op dit vlak.

WONEN

n
n
n
n

Meer sociale woningen bouwen in Schelle
Bouwstop voor sociale woonprojecten in Schelle
Men zou bouwgronden enkel mogen verkopen aan inwoners van Schelle
Iedereen is vrij om zijn grond te verkopen aan wie en aan de prijs die hij of zij wil

VEILIGHEID

n Ik vind de bereikbaarheid van de politiediensten goed
n Er zou een betere bereikbaarheid van de politiediensten moeten zijn
WAT ZOU JE IN SCHELLE VERANDEREN/VERBETEREN
MOCHT JE EEN DAG BURGEMEESTER ZIJN?

BEDANKT VOOR JE MEDEWERKING!
De resultaten van deze enquête zullen worden bekendgemaakt
op onze website www.n-va.be/schelle

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.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.

"

Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack

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.
n DE HEER

n MEVROUW

NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-MAIL:

GEBOORTEDATUM:

/

/

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

