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SCHELLE
Gespreksavond
Met Ludo Van Campenhout
N-VA-schepen Antwerpen
DONDERDAG
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KRUISSNELHEID
De winter is zo goed als voorbij. De lente, die ons altijd weer hoop geeft,
komt eraan. Onze raadsleden hebben hun inwerkingperiode met een gezond
realisme doorstaan. In de volgende maanden zal de N-VA op kruissnelheid
komen om als oppositiepartij constructief werk te leveren.
Ondertussen is er in onze afdeling een nieuw bestuur verkozen. Op onze
website kan u de uitslag daarvan vernemen. N-VA Schelle telt nu zes
gemeenteraadsleden en drie OCMW-raadsleden. De interne werking diende
dus dringend aangepast te worden. We willen een structuur uitwerken die het
ons mogelijk maakt bij te dragen aan een beter Schelle.
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DIKKE VRIENDJES

V.U.: Walter Lembrechts - Paepevelden 10 - 2627 Schelle - info@n-va.be

N-VA Schelle nodigt u
vriendelijk uit op haar
gespreksavond met als
gastspreker Ludo van
Campenhout, schepen in
Antwerpen, met als
hoofdthema Mobiliteit rond
Antwerpen.
Deze avond vindt plaats in zaal
‘Jannekemaan’, provinciale
steenweg 59 2627 Schelle. Dit
uiteraard bij een natje en een
droogje.

Uit de eerste gemeenteraden leerden we dat we ons steeds zeer goed moeten
informeren. We merkten ook dat CD&V en Groen dikke vriendjes zijn
geworden. Groen kreeg alle gevraagde mandaten probleemloos toegekend.
Hopelijk vergeet de Groen-verkozene niet dat de partij voor een ‘betere en
bekwame oppositie’ beloofde te zorgen. De N-VA staat daar alvast voor klaar.

NACHTLAWAAI JEUGDHUIS
Het politieke leven is dus terug volop op gang. De N-VA wil meewerken aan
een dringende maar grondige en definitieve oplossing voor het nachtlawaai
aan het jeugdhuis.
N-VA Schelle nodigt iedereen ook uit om te
komen luisteren naar de Antwerpse N-VAschepen Ludo Van Campenhout. Meer info
treffen jullie verder in dit blad.

Vrolijk
Pasen!
www.n-va.be/schelle

Vergeet tenslotte niet dat jullie steeds
voor informatie terecht kunnen op onze
website, via facebook en twitter en dat
jullie ons steeds met vragen mogen
contacteren.

WALTER LEMBRECHTS
Uittredend voorzitter
N-VA Schelle

DENKEN.DURVEN.DOEN.

OCMW-raad verkozen en geïnstalleerd
Na elke gemeenteraadsverkiezing volgt er automatisch
de plaatsaanduiding van de OCMW-raadsleden. We
stellen jullie graag onze kersverse OCMW-raadsleden
voor van de N-VA:
• Magda Claes (magda.claes@n-va.be), was voordien al
OCMW-raadslid en is onze woordvoerster
• Ive Missoorten (ive.missoorten@n-va.be)
• Ludo Remery (ludo.remery@n-va.be)
Voor de N-VA is de versterking van ons sociale weefsel
belangrijk als basis waarop de maatschappij kan
functioneren en ondersteund worden.
V.l.n.r.:
Ive, Magda
Deze raadsleden zullen mee zorg dragen voor een
en Ludo
verantwoorde welzijnszorg in onze, weliswaar
kleine, gemeente Schelle.

Ook volgende winter zal het sneeuwen en ijzelen
Op de gemeenteraad van 7 februari ontstond er een een pittige discussie tussen de N-VA en de meerderheid over
het strooien van zout bij sneeuw en ijs.
De N-VA had lof voor de wijze waarop de belangrijkste fietspaden snel en zo goed als mogelijk vrijgemaakt werden.
Ook kon de N-VA zich wel terugvinden in het principe dat je enkel daar moet strooien, waar er effect kan worden
bereikt: hoofdstraten en uitvalswegen moeten met voorrang worden behandeld.
Onze opmerking was dat dit jaar soms, ondanks
duidelijke weerberichten, te laat werd opgetreden.
Vandaar onze vraag om dit in de toekomst beter op
te volgen. Zo konden misschien ongevallen zoals in
de bocht van de Consciencestraat in de toekomst
vermeden worden. Natuurlijk moeten chauffeurs
hun snelheid ook aan de weersomstandigheden
aanpassen. De burgemeester bleek deze
aanmerking als te kritisch op te vatten. Het was
nochtans opbouwend bedoeld.
Op zondag 24 februari bleek duidelijk dat het
bestuur niet geluisterd heeft. Het had die dag, zoals
daags tevoren was aangekondigd, gesneeuwd. Om
9.30 uur was er nog steeds niet gestrooid in de
Consciencestraat: om 8.45 uur en om 9.15 uur
waren reeds twee wagens de bocht
uitgegleden - gelukkig nog niet in de
vangrails.
Vandaar nogmaals onze vriendelijke
oproep om bij een volgend
winteroffensief de weerberichten
beter op te volgen, zodat de
strooidiensten op tijd kunnen
uitrukken en ongevallen beter
vermeden kunnen worden.
Walter Lembrechts

schelle@n-va.be

Is onze gemeente nog met zijn tijd mee?
We zouden kunnen bestempeld worden als slechte
verliezers, maar ondanks onze verkiezingsslogan ‘Tijd
voor verandering’ moeten we toegeven dat veel kiezers
niet voor vernieuwing gekozen hebben … Maar wil dat
dan zeggen dat onze gemeente gewoon moet blijven
stilstaan?
Onze N-VA-fractie moet niet elke beslissing afbreken die
door het schepencollege genomen wordt. Zo willen wij
niet werken. Maar we proberen toch af en toe kritisch te
zijn. Uiteraard met als doel van Schelle een betere
gemeente te maken. Alleen wil de N-VA dat doen vanuit
de stelling “Het gaat goed in Schelle, morgen kan het beter…”
maar krijgen we soms net niet “It’s my way or the highway”
als antwoord vanop de ivoren toren van de meerderheid.

Paard en kar
Met ‘beter’ bedoelen we dan: een gemeente die met zijn
tijd meegaat, waar de beslissingen niet genomen worden
omwille van de mensen die met hun paard en kar over de
kasseien rijden, maar wel om de moderne mens van
dienst te zijn, zoals die moderne mens dat gewoon is.

In onze tijd …
Zo had de N-VA voorstellen in verband met het
strooiregime in onze gemeente. “We zijn akkoord dat er
niet overal kan gestrooid worden, maar op sommige
punten in de gemeente mag de veiligheid nog verbeteren,
ook op gladde dagen!”, aldus N-VA-gemeenteraadslid
Koen Vaerten. De antwoorden gingen van “dat zout is een
gevaarlijk goedje en al dat strooizout komt in de
waterwegen terecht ...” en “die ongevallen zullen wel
veroorzaakt zijn door te snel rijden ...”. We misten nog
enkel een “in onzen tijd …”. We raden de
bestuursmeerderheid nogmaals aan om niet te wachten
tot er ongevallen gebeuren alvorens te willen luisteren
naar anderen, die het goed voor hebben met de veiligheid
in Schelle.

Gemeentelijke website
Dat onze gemeentelijke website niet aangepast was aan
de 21ste eeuw, dat had de N-VA al in het
verkiezingsprogramma aangehaald. Koen Vaerten: “We
waren blij met het antwoord dat er vernieuwing op komst
was. Maar toen men ons vertelde dat er veel goedkoper
gewerkt werd dan het voorziene budget, fronsten we toch
de wenkbrauwen. We wachten af of we inderdaad
meegaan met de tijd!”

Jeugdhuis
Ook bij het jeugdhuis zien we dat de tijd onze gemeente is
voorbijgesneld. Omdat er voor 14 oktober was beloofd
om met hekken een weg naar het kerkplein te maken
werd dat ook zo uitgevoerd, maar nu blijkt dat de
bewuste ‘probleemzoekers’ nog steeds overlast bezorgen
bij de buren. En wat geeft het college aan als oplossing?
Zoals vanouds gaat dit ‘aangepakt’ worden door een
gesprek met de buurtbewoners. Waarin met
beschuldigende vinger kan gewezen worden naar de
jongeren die dit allemaal veroorzaken. “Een modern
bestuur zou beter ook naar zichzelf zou kijken voor een
oplossing. Wat onze jongeren nodig hebben is de kans om
te fuiven en uit te gaan op een doordachte plaats, waarbij
ook aan veiligheid en de nachtrust
van omwonenden gedacht wordt”,
aldus Koen Vaerten.
“Maar dat zal toekomstmuziek zijn
zeker? Laat ons eerst maar afwachten
wat ons bestuur doet om de
problemen van vandaag op te lossen
alvorens te kijken naar de toekomst.
We zijn benieuwd”, besluit Koen.
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Valentijnsactie N-VA Schelle
Ook dit jaar bracht N-VA Schelle in de barre koude de
warme Valentijnsgedachte tot bij u door middel van lekkere
chocolaatjes die enkele bestuursleden uitdeelden. De N-VA
heeft een warm hart voor Schelle.

www.n-va.be/schelle

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
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