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SCHELLE
Waar naartoe op 19
oktober 2013?
Jaarmarkt Schelle, ook wij zijn
van de partij!

N-VA: 'MAGER BELEIDSPLAN'
Het nieuwe schooljaar is alweer even op gang. De burgermeester en het
schepencollege hebben in de maand september laten zien dat ze vorig jaar
toch een beetje geluisterd hebben. Ze trachten als een goede leerling
vooruitgang te boeken.

MAGER BEESTJE
Begin 2013 werd nadrukkelijk aangekondigd dat een nieuwe, wervelende
website van de gemeente zou opgestart worden. In september was het eindelijk
zover. Het resultaat is tot nu toe mager te noemen. Vele onvolkomenheden
moeten nog weggewerkt worden alvorens we van een reële positieve modernisering kunnen spreken. We hopen echt dat het e-loket er zal komen, zoals dit
bij een moderne administratie moet zijn.

OPSOMMING VAN WENSEN
Bij het beleidsplan 2013-2019 wordt de indruk gewekt dat men begrepen heeft
dat de burger mondiger is geworden: de vraag om meer openheid werd
beantwoord met de mogelijkheid om als burger over dit beleidsplan te komen
spreken. Het beleidsplan is echter zulk een opsomming geworden van wensen,
dat het onmogelijk wordt te weten welk beleid men echt wil.

GEMEENTEHUIS: WAT WIL MEN NU?
V.U.: Walter Lembrechts - Paepevelden 10 - 2627 Schelle - schelle@n-va.be

Als voorbeeld nemen we het gemeentehuis: gaat men nu voor een gehele of
gedeeltelijke renovatie of voor een volledige nieuwbouw? Na jaren studies zou
dit toch reeds duidelijker moeten zijn? Denk ook aan de omgeving rond het
park: wat wil men nu juist? Je kan het zeker niet in het beleidsplan terugvinden. En zo kunnen we doorgaan.
In dit nummer vind je verder informatie over het open
beleid in de seniorenraad, wat er zoal in de jeugdraad
wordt besproken en een effectief voorstel om wijkevenementen soepel te steunen. Ik hoop, te samen met
onze ganse ploeg, jullie op de jaarmarkt te mogen
begroeten. Misschien het moment om eens te spreken
over hoe wij de omgeving rond het park willen zien
evolueren in de volgende jaren.

www.n-va.be/schelle

WALTER
LEMBRECHTS
Voorzitter
N-VA Schelle
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Inspraak in onze gemeente: niet iedereen ziet het hetzelfde
Openheid van bestuur. Dat stond er
in ons N-VA-programma. Maar dat
is er toch al voldoende, zo werd ons
gezegd: de verschillende raden en
besturen zijn open voor iedereen, en
dat zorgt voor ‘de grootste
transparantie en openheid van
bestuur!’, dixit onze burgemeester.
Eigenlijk is dat ook waar: iedereen
die wil kan en mag in een van de
raden mee zetelen, dat al naargelang
je eigen interesseveld: sportraad,
jeugdraad, seniorenraad, … Of nee,
blijkt dat we die laatste er niet
mogen bij rekenen.
Want in de seniorenraad mag niet zomaar iedereen zetelen. Nochtans was
de oproep van onze schepen van Seniorenbeleid duidelijk op de laatste
seniorennamiddag: “Er worden nog
mensen gezocht om in de seniorenraad te zetelen”. En dat voor een
volle zaal, kabouter Smul en Dobus
incluis …

Bevelen van hogerhand
Enkele kandidaten dienden zich aan.
Om hen toe te laten om mee te zetelen in onze seniorenraad, zouden
aanpassingen aan de statuten gemaakt worden, dit met goedkeuren
van dezelfde schepen van Seniorenbeleid. Maar al snel werd duidelijk
dat ook hij moet luisteren naar ‘bevelen van hogerhand’. Want dan wordt
pas duidelijk hoe onze gemeente bestuurd wordt: wanneer het de grotere
macht niet zint, dan zal het er niet
komen, en worden alle plannen-hoe
goed bedoeld ze ook zijn-gewoon
teruggefloten.

Openheid van bestuur niet meer zo
belangrijk
De twee nieuwe leden van de seniorenraad mochten er dus niet bij, en
een groot aantal regels en statuten
werden geciteerd om aan te tonen
waarom de openheid van bestuur
plots niet meer zo belangrijk was.
Zelfs de schepen van Seniorenbeleid
kon zich plots niet meer herinneren
dat hij zelf een vraag naar nieuwe
mensen gesteld had!
Jammer voor de transparantie dus.
Maar ook jammer voor de mensen
die al jaren in de seniorenraad zetelen
en nu plots geconfronteerd worden
met politieke spelletjes waarbij elk
medezeggenschap zoek is.

Poppenkast
De voorzitter en de secretaris hebben
intussen te kennen gegeven dat ze
niet langer willen deel uitmaken van
deze poppenkast. De N-VA betreurt
deze beslissing, en hoopt dat er nog
een weg terug is naar een seniorenraad zoals hij bedoeld is: door en
voor de senioren van onze gemeente,
die onze gemeente dient in raad en
daad. Het kan onze gemeente alleen
maar ten goede komen, ook met mensen die niet goedgekeurd worden
door de grotere macht.
Je vindt ons ook online:
www.n-va.schelle.be
of twitter

Respect voor je kiezer/burger in Schelle
Bij het ter perse gaan bereikt ons het nieuws dat schepen Karl Van Hoofstat voor 1,5 jaar zijn ambt neerlegt om zijn
nieuwe appartementsblok af te werken. Daarna wil hij terug zijn schepenambt opnemen. Dat is lachen met de
kiezer/burger van Schelle. Voor oktober 2012 was dit project reeds volop in uitwerking (lees: aanbouw ).
De (ex)-schepen zal gedacht hebben: 'Nu even niet, want mijn eigen zaken zijn wel belangrijker dan de burger in
Schelle; maar straks, als het mij goed uitkomt, ben ik er terug.'
N-VA Schelle vindt dit niet kunnen en hoopt dat deze carrousel niet verder gaat binnen 1,5 jaar.

schelle@n-va.be

N-VA wil wijkfeesten ondersteunen met concreet subsidievoorstel
Sedert verschillende jaren nemen in steeds meer wijken
van de gemeente enkele bewoners het initiatief om de
buurt eens gezellig bijeen te laten komen. Vaak gebeurt
dat in de vorm van een barbecue, of organiseert men een
wandeling, enzovoort. De gemeente ondersteunt deze
initiatieven, ook met subsidies. Maar daar komt vaak
heel wat administratie bij kijken. De N-VA heeft een
voorstel om deze subsidies drastisch te vereenvoudigen.
N-VA Schelle steunt deze wijkinitiatieven terdege. Enkele
van onze bestuursleden zijn al geruime tijd, lang voor zij
politiek actief werden, hiermee begonnen. Zulke samenkomsten geven immers mogelijkheid om elkaar beter te
leren kennen, wat veelal tot beter nabuurschap zal leiden.

Administratieve rompslomp
Vanuit de gemeente worden deze initiatieven terecht gesteund: enerzijds door het vrij goedkoop ter beschikking
stellen van materieel (tafels, stoelen, …), anderzijds door
een geldelijke bijdrage. Dit is op zich zeker positief te noemen Het laatste geeft echter veel bijkomende administra-

Sjatoo en wat nu …?
In onze vorige uitgave schreven we
reeds over het jeugdhuis Sjatoo. Om
de soms aanwezige ‘overlast’, zoals
reeds vermeld in onze vorige
uitgave, bij fuiven in jeugdhuis
Sjatoo in te dijken pleitte N-VA
Schelle ervoor om de feestgangers
rond te leiden langs de zijkant van
de sporthal, via de parking en over
de vlietdijk tot bij hun
vervoersmiddelen.

tieve rompslomp voor zowel de organisatoren (bij voorbeeld verzamelen van vele handtekeningen) als voor het
gemeentepersoneel.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Daarom stelt N-VA Schelle een andere subsidie voor: de
gemeente neemt voor deze organisaties een verzekering
Burgerlijke Aansprakelijkheid: iets wat vaak door de organisatoren over het hoofd wordt gezien, maar in geval
van een schade, belangrijke gevolgen voor hen persoonlijk kan hebben. Dat moeten we te allen tijde vermijden.
De kostprijs van een dergelijke verzekering kost per evenement ongeveer evenveel aan de organisator als de nu
voorziene subsidie.
Op die wijze creëren we meer zekerheid voor de organisatoren en kunnen we een administratieve rompslomp vermijden: een win-winsituatie voor iedereen. N-VA Schelle
zal dit als agendapunt voorstellen op de gemeenteraad
van oktober 2013.

De N-VA wil de feestgangers van het jeugdhuis
omleiden via de zijkant van de sporthal.

Blijkbaar is
dit dossier
voor het huidige bestuur
een precair
thema.
CD&V had
een oplossing
bedacht. Ze
leidde de
feestgangers
persoonlijk
naar de dijk
om zo het
nachtlawaai tegen te gaan. Dat was
toen goed verlopen. Maar nu is de
vraag: gaan de CD&V-leden dit altijd
doen? Komen zij zich elke fuif daar
opstellen, of was dit een eenmalige
voorstelling?

Jeugdraad achter idee van gang
Degelijk laten onderzoeken
Zo blijft de woonwijk, gelegen naast
het jeugdhuis, gevrijwaard van enkele overlastvormen. N-VA Schelle
wil er dan ook alles aan doen om die
overlast in te perken. We zijn vragende partij om dit degelijk te laten
onderzoeken.

www.n-va.be/schelle

Bij de laatste jeugdraad is alvast het
thema ‘overlast’ op tafel gekomen.
Het is nu zeker dat de jeugdraad hier
ook achter het idee van een geluidsverminderende gang staat. De jeugdraad is eveneens voor een studie van
deze gang en heeft het nu voorgesteld in hun jeugdbeleidsplan. Dat

werd eveneens overgemaakt aan het
dagdagelijkse bestuur van Schelle.
We hopen dat er een grondige studie
wordt gemaakt en dat deze gang er
eventueel komt. Zo nemen we samen
de overlast aan en zijn zowel de mensen uit de buurt als de beheerders
van het jeugdhuis gelukkig. Dat is
wat we uiteindelijk willen: denken,
durven en doen! Laat de jeugd jong
zijn, want zijn we dat niet allemaal
ooit geweest?
Joni De Ceulaerde,
bestuurslid N-VA Schelle.

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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.
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De N-VA heeft hard meegewerkt aan de hervorming van
“Er ligt een
een absolute vo
orwaarde. Een
het Vlaamse onderwijs. Het masterplan Onderwijs dat
hervorming op
structuurhervo
rming is dan
ook
nu op tafel ligt, behoudt wat goed is en hervormt wat
een vrijwillig
tafel die het
verhaal. Schol
en
en ouders moe
beter kan. Het is een gerichte hervorming, die vrijheid
goede van het
ten niet in een
der
w
elk organisatie
geeft
aan
leerlingen
én
scholen.
Vlaamse
systeem
m
ee
st
ap
pen. De bestaa
onderwijs
nde
Het Vlaamse onderwijs behoort tot de wereldtop.
studierichtinge
behoudt en
n worden
Dankzij de vele hardwerkende en gemotiveerde
gescreend en
opgenomen in
tegelijk de
onderwijsmedewerkers is ons onderwijs zo sterk en het nieuwe in
d
elingsprincip
knelpunten
e
(de matrix). A
kwaliteitsvol. Het is een verhaal van mensen, niet
ls
deze nieuwe
wegwerkt
indeling de on
van structuren. Het onderwijs versterken betekent
derwijskwalit
met concrete
eit
garandeert, ku
dat we moeten focussen op die mensen, niet
nnen scholen
maatregelen.”
er
vo
or
kiezen om hu
zozeer op de structuren.
n aanbod
te verruimen
of het ongewijz
igd
te houden. En
GEERT BOURGEOIS,
of dat nu de n
aam
viceminister-president van de Vlaamse Regering
‘aso’ of ‘doors
troom’ draagt,
doet weinig te
r
zake.
Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.
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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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