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SCHELLE
Terug op kruissnelheid

GAS-BOETES IN SCHELLE? OOK UW MENING TELT

Hopelijk konden jullie de voorbije
maanden even op adem komen en de
batterijen wat opladen. Het normale
leven komt voor velen terug op gang.
Onze jongeren, kinderen en kleinkinderen krijgen opnieuw de kans hun
vaardigheden en kennis bij te werken. Dit dankzij de onvoorwaardelijke inzet van velen. Ik wens hen allen
een constructief en veilig schooljaar
toe.

Er dringt zich een aanpassing op van de GAS-reglementering in onze gemeente.
De N-VA wil alvast wegen op deze discussie. Maar ook uw suggesties zijn
welkom.

V.U.: Walter Lembrechts, Paepevelden 10, 2627 Schelle

Ook de politiek zit weer op kruis
snelheid. Schelle heeft zich in mei
duidelijk uitgesproken voor nationale verandering: de N-VA haalde
in Schelle meer dan 42 % voor de
Kamer. De plaatselijke afdeling staat
klaar om haar contacten met de
verschillende mandatarissen aan te
spreken als dit Schelle kan helpen.
Misschien kan de huidige meerderheid in Schelle ook eens volgende
overweging maken: is overleg niet
vruchtbaarder dan enkel het eigen
idee als gelukzalig te bestempelen?
Dit jaar herdenken we dat 100 jaar
geleden ‘De Groote Oorlog’ begon.
We mogen dat niet vergeten, ook
onze jeugd niet. Het herlezen van de
geschiedenis leert ons immers dat we
ook vandaag waakzaam moeten blijven om de vrede te bewaren. N-VA
Schelle trekt daarom in oktober een
dag naar de Westhoek.
Met vriendelijke
groeten,

Walter Lembrechts
Voorzitter

www.n-va.be/schelle

In de eerste jaarhelft van 2014 liepen de discussies over GAS-boetes aardig op. GAS
staat voor Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Ze dienen om overtredingen
van het lokale politiereglement te sanctioneren via het lokale bestuur, in plaats van
de politierechtbank. De N-VA staat achter deze wetgeving, op voorwaarde dat ze
objectief, transparant en duidelijk is uitgewerkt.

COMMUNICATIE TE BEPERKT

Dat vereist een goede communicatie met de burger. Tot op dit moment is de GASreglementering te beperkt weergegeven op de website van de gemeente Schelle.
Wie zijn bij voorbeeld onze sanctionerende ambtenaren? Welke ‘overlast’ wil men
aanpakken?
In Schelle en de andere gemeenten van de Rupel bleef de felle discussie niet
onopgemerkt. Er wordt op dit moment werk gemaakt aan een actualisatie van
het reglement. We mogen op een van de volgende gemeenteraden een voorstel tot
aanpassing verwachten. Hebt u zelf suggesties of opmerkingen, laat die ons dan zo
snel mogelijk weten via schelle@n-va.be. Dan kunnen we dit mee in de discussie
brengen!
U leest meer over GAS op onze website (www.n-va.be/schelle).

Daguitstap Westhoek ‘100 jaar Groote Oorlog’

Bij deze nodigen we jullie van harte uit om op zaterdag 11 oktober samen met
ons een daguitstap te maken naar de Westhoek naar aanleiding van de 100jarige herdenking van ‘De Groote Oorlog’.
Meer info kan u bekomen bij walter.lembrechts@n-va.be, Paepevelden 10 in
Schelle.

N-VA op de Jaarmarkt

Wij staan ook dit jaar weer op de jaarmarkt, ter herinnering 18 oktober, om
u te informeren en naar uw verhalen/grieven te luisteren, kom gerust eens
langs voor een praatje bij een natje en/of droogje

Meerderheid blinkt uit in vaagheid over buurtwegen

Burgemeester weigert antwoorden op mondelingen vragen te notuleren

Weet u waar de Moorstraat, Maetenhoekstraat en
buurtwegen nr. 2 en nr. 30 zich bevinden? Wij ook
niet, maar toch vormden ze al twee keer het onderwerp van discussie op gemeenteraden deze zomer. De
N-VA vraagt alvast klaarheid in dit dossier, maar botst
voorlopig op een totaal gebrek aan medewerking van
de burgemeester.

Het laatste agendapunt van het openbare gedeelte van de gemeenteraad is de mondelinge vraagstelling. Het verslag van zo’n gemeenteraad kan iedereen lezen op www.schelle.be, maar de antwoorden op de mondelinge vragen,
daar kan men lang naar zoeken. Ze worden namelijk niet genotuleerd. U heeft er dus het raden naar wat deze bestuursmeerderheid antwoordt op onze vragen.
Tijdens de gemeenteraad van juni stelde de N-VA-fractie een mondelinge vraag. De N-VA-fractieleider vroeg expliciet
om het antwoord op de vraag te notuleren in het verslag van de gemeenteraad.

BABBELUURTJE

Na lezing van het verslag stelden wij vast dat de vraag en
uiteraard het antwoord niet vermeld staan. De mondelinge
vraagstelling is blijkbaar bedoeld als babbeluurtje. Vermits
de vragen en antwoorden echter niet worden vermeld kan
achteraf alles worden ontkend.
Helaas, het blijft koffiedik kijken. Wij weten niet wat wij
moeten goedkeuren. Is het omdat de wegenatlas uit 1840
niet meer correct is? Is het omdat stukken weiland van
eigenaar zijn veranderd, ook al is dat al meer dan 150 jaar
geleden?

MEER AAN DE HAND

Er is echter meer aan de hand. Op onze vragen tijdens
de gemeenteraad om meer verduidelijking en klaarheid,
wuift de burgemeester deze vragen weg met het nietszeggende argument: “Wij doen meer dan het nodige,
meer kunnen wij toch niet doen”. N-VA Schelle denkt
echter dat er een verborgen agenda gehanteerd wordt.

SPREEKVERBOD

Bij het antwoord op onze mondelinge vraag over de aanstelling van een nieuwe gemeentesecretaris vroegen wij nochtans uitdrukkelijk om het antwoord te vermelden in het verslag. De vraag tot opname in het verslag was gesteld aan de
waarnemende secretaris. Het was echter – wie anders dan –
de burgemeester die antwoordde. De overige leden van het
schepencollege blijken immers een spreekverbod te hebben.
Zijn antwoord was als volgt: “Neen, daar doen wij niet aan mee. Wanneer wij ieders vraag moeten vermelden in het
verslag, dan krijgen wij verslagen van 50 bladzijden. Zo was het vroeger maar die situatie willen wij niet terug”.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NIÉT GOEDGEKEURD

De burgemeester verwees ook naar het huishoudelijk reglement, waarin deze manier van werken vermeld staat en
dat door de N-VA zou zijn goedgekeurd. Absoluut onwaar. De N-VA-fractie heeft dat reglement niet goedgekeurd,
onder meer omdat dat de mondelinge vragen en antwoorden niet in het verslag worden vermeld. Maar die reden
vindt dus niemand in het verslag.
Nu kan niemand later verwijzen naar de antwoorden van de bestuursmeerderheid op mondelingen vragen. Men zou
zelfs kunnen stellen dat die antwoorden officieel niet bestaan.

Wil jij ook lid worden van de grootste familie van Vlaanderen?

Als ijverige gemeenteraadsleden zijn wij deze spookstraten zelf gaan opzoeken. Behulpzame medewerkers in
het gemeentehuis vertelden ons dat het gaat om stukjes
Tuinlei die op een wegenatlas, uitgegeven in 1840 (!), anders getekend staan dan hoe de Tuinlei er nu ligt. Gewapend met de verkregen informatie verschenen wij op de
gemeenteraad.

N-VA Schelle maakt deel uit van de snelst groeiende politieke partij in Vlaanderen, met reeds 40 000 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 tot een open en directe dialoog met de partij. Als lid bent u stemgerechtigd voor de verkiezingen van het
lokale, regionale en nationale bestuur.

De enige info die we krijgen zijn dus de oude benamingen en nummers, vage agendapunten en onduidelijke
teksten. Onze fractie heeft zich bij de stemming van deze
agendapunten dan ook telkens onthouden. Steeds vroeg
zij om duidelijke taal te spreken en de reden voor deze
agendapunten toe te lichten. In beide gevallen keurden
echter voldoende gemeenteraadsleden de punten goed.
De eerste stappen van het plan van de burgemeester zijn
gezet, de verdere uitvoering volgt.

schelle@n-va.be

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

www.n-va.be/schelle
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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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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