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SCHELLE
Schelle in cijfers (2012)

430

leerlingen in het kleuteronderwijs
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leerlingen in het lager onderwijs
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Buzzy Pass abonnementen
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sociale woningen
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bebouwde percelen

1 220
niet-bebouwde percelen

523
kg huishoudelijk afval per
inwoner/jaar

8 088
inwoners

220 695
euro bedroeg de prijs van een
gemiddelde woning

BESTE BURGER,
Alweer loopt een jaar op zijn einde: een moeilijk jaar, met
nog geen einde aan de financiële crisis, met een economie
WALTER LEMBRECHTS
die op een quasi nulgroei blijft zitten en met vele, blijvende
Voorzitter
vragen. Nochtans is alles voorhanden voor een mooie toekomst! N-VA Schelle
2014 wordt voor ons allemaal daarom belangrijk: ofwel kiezen we om structureel de problemen aan te pakken - ofwel kiezen we om te blijven stilstaan met
enkel maatregelen om de burger die hard werkt nog verder geld af te nemen.
Dit zonder uitzicht op oplossingen voor de lange termijn en voor een mooiere
toekomst voor onze jeugd.
De keuze voor een goede toekomst ligt dus bij ons allen en is ieders verantwoordelijkheid. Dat is positief.
Nu al blijkt dat de traditionele partijen enkel uit zijn op het bestendigen van
hun macht. Zelfs als een meerderheid van de Vlamingen een regering Di Rupo
II niet wenst. Ook vandaag regeren zij tegen een meerderheid van de wens van
de Vlamingen. Aan de Vlamingen om dit te verhinderen door de N-VA zo sterk
mogelijk te maken.
In Schelle heeft CD&V met 41,62 procent van de stemmen dankzij het kiessysteem een absolute meerderheid. Bij deze toch een oproep aan de meerderheidspartij om af en toe ook eens te luisteren naar wat de oppositie - in zuiver
stemmenaantal de meerderheid - aanbrengt en om samen te werken. Wat goed
is, steunen we. Waar we van mening zijn dat het beter of anders kan, laten we
dat weten.
Door zo te werk te gaan, had CD&V op die manier kunnen voorkomen dat de
opstart van de nieuwe website een schande werd, met onder andere e-mailadressen die naar verkeerde personen werden doorgestuurd. Ook een oplossing voor de Tuinlei kan zo toch nog uitgewerkt worden.
Dit zijn daarom onze wensen voor 2014: een gelukkig en gezond jaar voor elke
burger en zijn/haar familie, een opbloeiende economie, een nationale politiek
die de burger hoop op korte en lange termijn geeft en een constructieve samenwerking in Schelle tussen alle mensen en partijen.

PRETTIGE FEESTDAGEN
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N-VA schenkt deel zitpenningen aan goede doelen
Ondanks het feit dat burgemeester Mennes geen gelegenheid voorbij laat gaan om te wijzen op de ernstige financiële toestand van onze gemeente, werd door CD&V
toch besloten om vanaf april dit jaar de presentiegelden
van de gemeente- en OCMW-raadsleden te verhogen. De
N-VA vond dit geen goed signaal naar de burger in deze
krappe crisistijden. Alle uitgaven dienen ernstig overwogen te worden en raadslid zijn, is in onze ogen een
engagement naar de maatschappij toe.

Nuttig besteden
Op onze bestuursvergadering werd daarom beslist deze
verhoging niet voor onszelf te houden. Ieder gemeente- en
OCMW-raadslid beslist zelf waar hij de opslag jaarlijks aan
zal schenken zodat dit geld toch nog nuttig besteed wordt
aan onze minder gelukkige medeburgers.

De raadsleden van N-VA Schelle schenken
een deel van hun zitpenningen onder meer
aan het Kinderkankerfonds

Op die manier werd ondertussen geld overgemaakt aan de
volgende instellingen: Vlaamse Liga tegen Kanker, Kindergeluk (Kansarme kinderen in Vlaanderen), Licht voor de
Wereld, Brailleliga, Kom op tegen Kanker, ATD vierde
wereld, Kinderkankerfonds en ten slotte het initiatief van twee Schelse jongeren ‘Oye
Lena’ in Peru.

Suggesties welkom
Ook in de volgende jaren blijven wij dit verder doen. U mag ons steeds suggesties overmaken naar plaatselijke initiatieven toe.

Lid worden? Dat kan!
N-VA Schelle maakt deel uit van de snelst groeiende politieke partij in Vlaanderen,
met reeds meer dan 35 000 leden.
Wilt u mee Vlaanderen vorm geven? Wilt u uw stem laten horen in een partij
die weegt op het beleid?
Wilt u mee inspraak hebben in het gevoerde beleid in Schelle?
Een N-VA-lidmaatschap biedt u de mogelijkheid op een open en directie dialoog met de partij. Als lid bent u stemgerechtigd voor de verkiezingen van
het lokale, regionale en nationale bestuur.
In 2014 zijn er verkiezingen voor Europa, België en Vlaanderen. Als u lid
wordt, geeft u de kans aan de N-VA om in die komende verkiezingen het
verschil te maken en te zorgen voor de broodnodige veranderingen in dit
land.
Het lidgeld bedraagt 12,50 euro per jaar voor het eerste gezinslid. De overige gezinsleden op hetzelfde adres kunnen bijlid worden voor 2,5 euro.
Jongeren tot en met 30 jaar betalen 5 euro lidgeld per jaar.
Voor meer informatie, neem contact op met schelle@n-va.be

schelle@n-va.be

Wat nu met Tuinlei?
Een kort bericht in enkele regionale kranten verwijst
naar een arrest van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen (15 oktober 2013) naar
aanleiding van een beroep dat bewoners van de Tuinlei
hadden ingediend. Met dit arrest wordt de beslissing
over de stedenbouwkundige vergunning voor de
uitbreiding van de Tuinlei met inbegrip van het rooien
van bomen vernietigd.
Aangezien het schepencollege geen informatie geeft,
meent N-VA Schelle dat het toch nuttig is om alle inwoners in Schelle hierover in te lichten.

Waarover gaat het?
De Tuinlei speelt een cruciale rol bij de vooropgestelde
werken aan de Steenwinkelstraat. De werken in deze laatste straat zullen gedurende lange tijd voor heel wat ongemakken zorgen en de verkeersellende om Schelle uit te
rijden zullen menig automobilist danig op de zenuwen
werken.

Langsheen het tracé zijn wegversmallingen aangebracht
om de snelheid van het autoverkeer af te remmen. Ter
hoogte van de grens Aartselaar/Niel wordt de bestaande
rijbaan gebruikt.
De geplande uitbreiding dient daarbij rekening te houden
met de bestemming die het gebied waarin de Tuinlei ligt
heeft gekregen in het gewestplan Antwerpen, namelijk
groengebied, natuurgebied, agrarisch gebied en ontginningsgebied.

Niet het beoogde resultaat
Gesprekken tussen het college en Aartselaar en Niel over
het gebruik van deze uitvalsweg naar hun grondgebied,
waarbij de verkeersoverlast voor de Tuinlei en de aansluitende rijbaan zou kunnen beperkt worden, hebben
niet tot het beoogde resultaat geleid.

Bewoners Tuinlei alert!

Het gemeentebestuur heeft hiervoor een oplossing gezocht en meent dat het gebruik van de Tuinlei als alternatieve route het meest aangewezen was. Het is hiervoor
bereid deze straat eerst een opknapbeurt te geven om
haar dan de rol als uitvalsweg naar Aartselaar en Niel te
laten spelen.

Grondige aanpak
De Tuinlei krijgt een grondige aanpak waarbij in het
tweede deel van deze straat, tussen de bebouwde kom en
de laatste woningen net voorbij de Oude Bosstraat, de bestaande rijweg wordt versmald voor de aanleg van een
dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde.
Vanaf het einde van de bestaande asfaltverharding tot aan
de grens met Niel wordt een nieuwe rijweg aangelegd
met langs de westelijke kant een fietspad in rode beton.

www.n-va.be/schelle

Bewoners van deze straat zijn echter niet bij de pakken
blijven zitten. Zij hebben tegen de beslissing tot aflevering
van stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden
van de Tuinlei beroep aangetekend. Zij roepen in dat zij
rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kunnen
ondervinden. Zij vrezen voor lawaaihinder en een ongezondere en onveilige leefomgeving door de toename van
verkeer.
De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep
aanvaardt. De raad stelt dat de aanleg van deze weg principieel onbestaanbaar is met de bestemmingen die voor
de Tuinlei in het gewestplan zijn vastgelegd.

Laatste woord nog niet gezegd
Het laatste woord is echter nog niet gezegd: uit het arrest
blijkt dat binnen de drie maanden volgend op het arrest
een nieuwe beslissing over de aanvraag van vergunning
kan genomen worden. De gemeente zal van deze mogelijkheid zeker gebruik maken.
Wordt dus vervolgd!

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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