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Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Walter Lembrechts
Paepevelden 10
2627 Schelle

Schelle
De verandering begint in Schelle

1. Vrijheid en verantwoordelijkheid,
rechten en plichten
Ons kostbare sociale weefsel wordt via
gezinnen, actieve senioren, jongeren en
ondernemende burgers van onderuit
opgebouwd, en niet van bovenaf opgelegd.
Schelle moet nog meer de omstandigheden
creëren om dit te laten bloeien en groeien.
Samenleven is een verhaal van rechten, maar
ook van plichten.
2. Bevorderen, niet betuttelen
Schelle moet het gemeenschapsleven nog
meer bevorderen en het zeker niet verstrikken.
Wat de burger zelf kan, kan de gemeente niet
noodzakelijk altijd beter.
3. Inspraak, maar ook uitspraak
Enerzijds betere infovergaderingen en
communicatie over de adviesraden om de
inspraak te verbeteren. Anderzijds de burgers
actief betrekken van in het begin bij de
uitvoering van het beleid. Uiteraard blijft het de
verantwoordelijkheid van verkozen politici om
daarna beslissingen te nemen.

Beste Schellenaar,
Hopelijk heeft ieder van jullie op de één of andere wijze van een ontspannende vakantie
kunnen genieten. In dit bladje vinden jullie een voorstelling van onze kandidaten en van de
krachtlijnen waar N-VA Schelle voor gaat.
Onze ploeg bestaat uit mensen die hun energie willen investeren om een gezond en sterk
sociaal weefsel uit te bouwen door individuen de vrijheid te geven om zich ten volle te
ontplooien in een levendig gemeenschapsgevoel.
Zij zullen dit doen met een frisse kijk op de zaken, maar gesteund door partijleden met een
jarenlange politieke ervaring. Weten jullie trouwens dat de N-VA op vandaag reeds zes
burgemeesters in Vlaanderen heeft?
Maak de N-VA op 14 oktober zo sterk om de kracht van verandering in Schelle te laten
beginnen!
Walter Lembrechts
Lijsttrekker

4. Efficiënt en krachtig lokaal beleid
Maximale lokale autonomie met de hulp van
een modern en slank ambtenarenapparaat. Een
strikt budgettair beleid zonder rode cijfers en
met doordachte, niet zotte investeringen.
5. Vlaanderen en Europa
In onze kleine, Vlaamse en Europese gemeente
is de kennis van het Nederlands cruciaal. Want
taal verbindt ons allemaal.
Walter Lembrechts (lijsttrekker),
Linda Van der Auwera (2de plaats) en
provinciekandidate Chrisje Van Hoof.
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1. Walter
Lembrechts
52
aankoopdirecteur groothandel

2. Linda
Van der Auwera
57
bediende

3. Ive
Missoorten
40
psychiatrisch
verpleegkundige

6. Koen
Vaerten

5. Danny
Van De Putte
49
zelfstandige en zaakvoerder

36
zelfstandige eigen zaak

De ploeg rond u

8. Nick
Hanot
22
masterstudent elektronicainformatica

Moderne
communicatie

16. Katrijn
De Smedt
20
studente

www.n-va.be/schelle

9. Caroline
Robbroeckx

10. Jolanta
Skomskiene

19
studente

43
sociaal pedagoge

13. Peter
Thys

14. Vicky
Vergauwen

39
vliegtuigmechanicus Brussels
Airlines

38
huisvrouw

17. Roger
Jaeken
66
gepensioneerde werknemer
Atlas Copco

De kracht van
verandering

N-VA

4. Andrea
Adriaensens
59
werkzaam in de zorgsector

Ons beter
leren kennen?
7. Britt
Gevers
26
bachelor
verkeersdeskundige

11. Jef
Smits
67
gepensioneerd marketing
consultant Belgacom

Al onze cv’s staan op
www.n-va.be/schelle.
Surf maar even.

12. Magda
Claes
61
gepensioneerd werknemer
van WZC
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CLAES Magda
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VERGAUWEN Vicky
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BRAMS Kristel
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DE SMEDT Katrijn
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JAEKEN Roger
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VAN HOOF Chrisje

19

DE KEYSER Stan

15. Kristel
Brams

Bereikbaar
voor iedereen

18. Chrisje
Van Hoof
42
bediende voedingswarenketen

44
bediende boekhouding/rizivadministratie

19 Stan
De Keyser
53
managing/sales director
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Kiezen voor verandering.
Provincieraad
Ook in de Antwerpse provincieraad. District
BOOM
Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit
voor de werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven
niet langer bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al
actief zijn. De N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo
kunnen ook de provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.
De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van
14 oktober wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken.
Laat de Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op
de N-VA. Want zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.

1

VAN HOVE Katleen - Aartselaar

2

STAES Jan - Kontich

3

DE HERT Vera - Mortsel

4

JANSEN Bert - Edegem

5

VAN HOOF ChrisKF - Schelle

6

SOETEWEY Eddy - Niel

7

DEBRABANDERE Harry - Lint

In Antwerpen gaan we voluit voor:
1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efﬁciënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.
2. Economie: versterken
Het provinciebestuur moet het investeringsklimaat bevorderen en
bedrijventerreinen ontwikkelen en zo de economische streekontwikkeling
versterken.
3. Ruimte voor mobiliteit
Het provinciebestuur moet, over de gemeentegrenzen heen, de samenwerking
inzake mobiliteit bevorderen.
4. Toerisme: ontspannen en ondernemen
In samenwerking met de gemeenten en de ondernemers moeten de toeristische
troeven van de provincie Antwerpen verder worden ontwikkeld en gepromoot.
5. Bestuurskracht gemeenten verhogen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het
provinciebestuur de bestuurskracht van de gemeenten verhogen.

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

Katleen Van Hove
Lijsttrekker
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