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BESTE SCHELLENAAR,
2015 loopt
alweer
ten einde.
De jaren
vliegen
voorbij. De
helft van
de huidige
bestuursWalter Lembrechts
Voorzitter N-VA Schelle periode
in onze
gemeente
Schelle is verlopen. Het is alsof de tijd
hier heeft stil gestaan.

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

Eindelijk werd er met de buurgemeenten een, weliswaar voorlopig,
akkoord gemaakt voor de Tuinlei.
Als onze burgermeester iets meer en
vooral vroeger zijn oor te luisteren had
willen leggen, had men tenminste met
zekerheid tijdig kunnen starten met de
werken. Want dat was toch zogezegd
de bedoeling: een alternatief nog voor
de werken in de Steenwinkelstraat
zullen opstarten. Nu kunnen we alleen
maar hopen dat het goed komt.
Binnen de N-VA start volgend jaar
een nieuwe bestuursperiode. Einde
februari – begin maart kunnen onze
leden een nieuw bestuur verkiezen.
Een belangrijk moment: daar wordt
verder bepaald hoe de N-VA in Schelle
zal verder werken. In een democratie
heeft iedereen kans om zijn of haar
mening kenbaar te maken. Jij kan ook
meewerken om aan vooruitgang te
werken. Bij deze een warme oproep:
wie wil zich via N-VA mee inzetten
voor een beter en mooier Schelle?
Samen zijn we de kracht van verandering.
Ik wens iedereen ondertussen fijne
kerstdagen en een gezellig eindejaar.

www.n-va.be/schelle
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wenst u een prettig eindejaar!

Spoorlijn 52 geherwaardeerd
Op dit eigenste moment vinden er
onderhandelingen plaats tussen de
NMBS en Infrabel over de toekomst
van hun samenwerking. Deze zijn
erop gericht om enkele spoorlijnen terug uit te bouwen en aantrekkelijker
te maken opdat de trein opnieuw een
beetje reizen wordt. Voor ons is het
belang van spoorlijn 52 duidelijk in
de verf gezet door en dankzij samenwerking van de N-VA-besturen die op
die lijn liggen ten zuiden van Antwerpen: Boom, Niel, SCHELLE, Hoboken,
Hemiksem en Antwerpen via schepen
Koen Kennis.
Na de afgelopen decennia en de daar
bijhorende afbouw van het aanbod op
lijn 52 Puurs-Roosendaal, die in Schelle
stopt en ons verbindt met Antwerpen,
komen er nu positieve berichten vanuit
de NMBS dat deze lijn terug opgewaardeerd gaat worden. N-VA Schelle en de
andere N-VA-besturen zijn dit dossier
zo goed mogelijk blijven volgen voor
u. We sturen net als de NMBS mee aan
op een uitbreiding van het aanbod om
deze lijn terug aantrekkelijk te krijgen.
Dit houdt voor de korte toekomst in
dat men terug meer treinen wil inleggen tussen Puurs en Antwerpen. Deze
uitbreiding zou in stappen opgebouwd
worden. Concreet wil men starten met
opnieuw twee treinen per uur in elke
richting en later een eventuele weekendregeling. Momenteel weliswaar nog
met de huidige treinstellen en later met
de Desiro-treinen (de nieuwe, stille en
comfortabele treinen).
Deze uitbreiding valt samen met het

nieuwe vervoersplan dat momenteel
ontwikkeld wordt in Antwerpen.
Een uitbreiding of misschien wel een
samenwerking met Vélo, taxi’s, de Lijn,
MOBIB-kaart en dergelijke staan mee
in de doelstellingen, naar het voorbeeld
in Nederland van de OV-kaart. Het
einddoel is om je vlot in Antwerpen en
omstreken met het openbaar vervoer te
verplaatsen.
Bij deze voorstelling vanuit de NMBS
is door ons ook de vraag gesteld om te
bekijken of de huidige lijn kan uitgebouwd worden tot Willebroek om daar
later aan te sluiten op het toekomstige
voorstadsnet van Brussel dat in Willebroek een eindhalte zal krijgen. Deze
mogelijkheid zou een enorme vooruitgang betekenen en tijdswinst voor zij
die nu via Antwerpen dienen te reizen.
Een ontsluiting van onze Rupelstreek in
de 2 richtingen, Noord en Zuid.
Wil u meer weten of hebt u vragen dan
kan u steeds terecht bij Koen Vaerten
(koen.vaerten@n-va.be) of Ive Missoorten (ive.missoorten@n-va.be) die
deze dossiers opvolgen voor u.

Schelle, tijd om
te ontwaken!

DOSSIER:
STIJGING AANTAL LEGE
WINKELPANDEN

DOSSIER:
MODERNE COMMUNICATIE

DOSSIER:
WAT KOOPT DE GEMEENTE MET UW
CENTEN?

De gemeentebelasting is niet verhoogd,
maar waar worden uw centen in gesto
ken?
Een renovatie van de gemeentediensten
of nieuwbouw in 2019: minstens
3 000 000 euro.
Aankoop kunstwerk begraafplaats:
107 392 euro.
Schepen van Financiën: kan u deze
waanzinnige bedragen verklaren?

In Schelle een winkel openen? U zou
gek zijn. Wist u dat onze lokale midden
standers mee moeten betalen voor de
kerstverlichting van onze winkelstraat?
Wist u dat de gemeente aan een concept
werkt waarbij zij de lokale middenstand
willen promoten via een app voor de
smartphone waar middenstanders voor
moeten betalen?
Schepen van Lokale Economie en
Landbouw: stop met de factuur naar
de middenstand te sturen

DOSSIER:
RODE KRUIS SCHELLE-NIEL IN DE KOU

Als men de communicatie van de
gemeente wilt beoordelen, kan men dit
doen op basis van het gemeenteblad:
goedkoop, ouderwets en onaangenaam.
Het lange voorwoord van de burgemees
ter, de weinige foto’s en de twee kleu
rendruk nodigen niet uit tot lezen. Ook
de website kan nog steeds aanpassingen
gebruiken, de structuur is ver zoek. We
dagen u uit om de gemeentebladen en
websites van onze buurgemeenten te
bekijken.
Burgemeester: kijk eens naar het gemeenteblad van Aartselaar en Niel.

DOSSIER:
VEROUDERDE SPEELTUINEN

DOSSIER:
ZEVEN JAAR TUINLEI-PROBLEMATIEK

Schepen van Openbare Werken: Indien
de Tuinlei niet tijdig klaar is voor de
werken van de Steenwinkelstraat, bent
u mede verantwoordelijk.

Het lijkt misschien wat vroeg
om nu al verkiezingsbeloften
te doen. Maar de N-VA is een
standvastige partij. Daarom:
N-VA Schelle belooft een
transparant beleid te voeren!
Partijen die transparantie beloven,
dat heeft u wellicht al eerder
gehoord. Dat begrijpen we, maar
in Schelle is het op gebied van
transparantie echt wel tijd voor
verandering! En we maken enkele
zaken concreet, zodat u ons mag
houden aan onze beloftes.

Geen vriendjespolitiek

We beloven transparantie door
een budgettering die verder
gaat dan vier vage ‘strategische
beloftes’. Wij beloven een
meerjarenplanning die altijd
en overal raadpleegbaar is
en duidelijk aangeeft welke
actiepunten wanneer zullen

Sommige speeltuinen staan er schanda
lig bij: roest, onkruid en zwerfafval. Als
kinderen al willen spelen in deze speel
tuinen, komen zij thuis met roest op de
kledij of klagen ze van een onverzorgd
speeltuintje.

Antwoord van CD&V tijdens de gemeen Schepen van Jeugd: doe er iets aan.
teraad: “De afspraak was dat Niel de
afdeling ging huisvesten en dat Schelle
hun financieel tegemoet komt. Schelle is DOSSIER:
GELUIDSOPNAME GEMEENTERAAD
niet bereid om de Rode Kruis afdeling
Niel-Schelle die gevestigd is in Niel te
helpen zoeken naar een locatie.”
Schepen van Intergemeentelijke
Samenwerking: Binnenkort bestaat er
geen Rode Kruis afdeling meer, dan
kan u een peperdure externe medische
dienst betalen.
In vele gemeenten kent men de gewoonte
om de gemeenteraad op te nemen, dit
voorkomt problemen en misvattingen.
Helaas wil CD&V geen opnames.

Ook bij het gemeentepersoneel
mag u van ons verwachten dat de
juiste persoon op de juiste plek
terecht komt. Bij elke vacante
positie moet iedereen dezelfde
kans krijgen om aangenomen te
worden. Neutrale, vakkundige
jury’s zullen een sterke hand
hebben in de uiteindelijke
beslissingen.

U blijft op de hoogte

We beloven ook dat u beter op de
hoogte gesteld zal worden van wat
er in onze gemeente beslist wordt:
besluiten van gemeenteraad
en van het college zullen op

de website van de gemeente
raadpleegbaar zijn, en via de
gebruikelijke kanalen zal u op
de hoogte gesteld worden van de
belangrijkste punten.
We beloven een aanwezige en
bereikbare beleidsploeg, die kan
en mag aangesproken worden op
de taken die ze vervullen! Ook
dat is de kracht van verandering:
schepenen en burgemeester die in
de gemeente zichtbaar zijn, omdat
ze er wonen, werken en naar u
toe komen. De afstand tussen het
beleid en de bewoners kan kleiner
maar dan moet je als gemeente
bestuur wel de keuze durven
maken om een transparant beleid
te voeren.
Daarom is een transparant beleid
een belangrijk punt van de kracht
van verandering. U mag dit altijd
van N-VA Schelle verwachten.

De energieprijzen in de nabije toekomst fors gaan stijgen? De regeringen die
de voorbije decennia aan de macht waren hebben met gratis stroom en toelagen
voor zonnepanelen een schuldenberg opgebouwd waarvan ze graag zouden hebben dat “niemand ze zou moeten betalen.”
Helaas, schulden worden zo alleen maar groter. Daarom zorgt deze regering er
voor dat ze afgebouwd worden. Dat we daarom met z’n allen een hogere energieprijs zullen betalen is de realiteit onder ogen zien.
In de Rupelstreek Schelle de gemeente is met de op één na oudste bevolking?
Procentueel bekeken zijn 28,3 % van onze inwoners onder de 25 jaar, 31,4 % tussen 25 en 50, 21,4 % tussen 51 en 65 en 18,9 % boven de 65 jaar. Rumst heeft iets
meer oude inwoners, de drie andere gemeenten circa 5 % minder.
De straatverlichting voor de her aan te leggen Steenwinkelstraat onlangs aangepast werd naar LED-verlichting? Deze beslissing was nog niet koud, of de
aannemer begon al met het openbreken van de straat. Van een efficiënte planning kunnen we alweer niet spreken, maar je hebt als straatbewoner toch al een
idee waar de straatverlichting zal komen… .
N-VA Schelle nu al de eerste stappen zet om zich voor te bereiden op de verkiezingen? Er waait een wind van vernieuwing door N-VA Schelle, en die kan
alleen maar leiden tot de broodnodige verandering in Schelle. We werken hard
aan de toekomst van Schelle en hopen daarbij op uw steun. Onze facebookpagina in het oog houden is de boodschap, zo kunnen wij u snel en efficiënt bereiken.

Heeft de gemeente iets te verbergen?

schelle@n-va.be

aangepakt worden. We beloven
transparantie bij het gunnen van
overheidsopdrachten, van korte
of van lange duur. De gunning
met een gesloten enveloppe
wordt verleden tijd! Geen
vriendjespolitiek in Schelle!

Wist je dat …
De afdeling Schelle-Niel heeft nood aan
een nieuwe locatie. Er gebeurt vanuit
Schelle niets om het probleem van de
afdeling op te lossen, dit terwijl Niel wel
op zoek gaat naar oplossingen.

Al zo’n zeven jaar liggen de plannen van
de heraanleg van de Tuinlei op tafel. Nu
pas is er een akkoord over de uitvoering
van deze plannen. Het moest tot een tus
senkomst van de provinciegouverneur
komen om onze burgemeester te tempe
ren in zijn egoïstische opstelling tegen
over Niel en Aartselaar.

Al een eerste verkiezingsbelofte?

www.n-va.be/schelle

