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SCHELLE
N-VA-ETENTJE

DOEN WAT MOET GEDAAN WORDEN

Zaterdag 28 februari 2015
Parochiezaal ‘De Mikman’
Tolhuisstraat Schelle

Beste burger,

N-VA Schelle nodigt u uit op de
derde editie van haar etentje.
Op het menu:
stoofvlees of vol-au-vent met
frietjes, slaatje en nagerecht.

De eerste weken van 2015 liggen al achter ons en we werden met zijn allen al
aardig wakker geschud. Vrijheid en democratie zijn waarden die je niet zomaar
krijgt. We beseffen er de inhoud pas degelijk van als enkele extremisten toeslaan. Dit mag ons zeker niet bang maken. We moeten echter alert zijn, streng
als het moet, maar ook rechtvaardig. Wie onze maatschappelijke waarden en
normen niet wil aanvaarden, moet daaruit maar besluiten dat hij hier niet moet
wonen en is hier niet welkom.

DE ZAKEN REGELEN

V.U.: Walter Lambrechts - Paepenvelden 10 - 2627 Schelle - schelle@n-va.be

Ons restaurant is open van
17 tot 21 uur
Volwassenen betalen 16 euro,
kinderen tot 12 jaar 8 euro.
Inschrijven en betalen tot
22 februari bij
• Linda Van Der Auwera,
Breughelstraat 7,
linda.vanderauwera@n-va.be
• Koen Vaerten,
Oude Schans 12,
koen.vaerten@n-va.be
• Andrea Adriaensens,
Rubensstraat 59,
andrea.adriaensens@n-va.be
• Anja Forceville,
Prov. Steenweg 101,
anja.forceville@n-va.be
(zie ook strookje op bladzijde 2)
Of door het volledige bedrag te
storten op rek. BE69 6528 1749 6278
met vermelding aantal volwassenen/kinderen en keuze stoofvees
of vol-au-vent.

www.n-va.be/schelle

In 2014 stemde Vlaanderen voor verandering. We kregen federaal een onuitgegeven coalitie, sinds oktober definitief gestart. De gemaakte regeerakkoorden
zijn een stuk genuanceerder dan de krantenkoppen laten blijken. De huidige
regeringen doen eindelijk wat moet gedaan worden: niet langer facturen doorschuiven, maar de zaken regelen. Als we dit niet doen en gewoon verder als een
struisvogel de kop in de grond steken, verzaken we aan onze verantwoordelijkheid om aan onze kinderen en kleinkinderen een toekomst na te laten die positief
zal zijn.

VERZETTEN TEGEN BELASTINGVERHOGINGEN
In Schelle blijven we kritisch, doch constructief het beleid
volgen. De N-VA blijft zich verzetten tegen belastingverhogingen. Lees hierover ons artikel over de verhoging
van de belasting op de huisvuilzakken waarbij de N-VA
voorstelt om belastingen te verleggen in plaats van te verhogen.
Blijft mij nog jullie mijn wensen voor 2015 over te maken:
een gelukkig en gezond jaar voor elke burger en
zijn/haar familie en een constructieve samenwerking in
Schelle tussen alle mensen en partijen.

WALTER
LEMBRECHTS
Voorzitter N-VA Schelle

N-VA SCHELLE HOUDT OOK HAAR WOORD
Zoals eerder vermeld in een vorige editie houdt ook N-VA Schelle zich aan haar woord.
Wij storten net zoals vorig jaar, de door ons niet gewenste verhoging van de presentiegelden door aan enkele goede doelen. Wij blijven achter ons standpunt dat ook de overheid een besparing moet realiseren net zoals iedere burger zijn steentje daartoe
bijdraagt. Ieder van onze mandatarissen besliste daar alleen over en verdeelde
zijn/haar gelden over verschillende goede doelen. Zoals dit jaar onder andere de Brailleliga, Vlaamse Liga tegen Kanker, Welzijnsschakel Schelle, Holebifoon, Licht voor de
Wereld, Kinderkankerfonds, benefiet Dries Meirsman.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Moeizame start seniorenraad Schelle
De nieuwe opstart van de seniorenraad van 2013 liep niet van een leien
dakje. Eerst was er het ontslag van
voorzitter Huyck Walter en secretaris
Provost Cyriel. Een half jaar later
volgde het ontslag van Robert Callot,
ook als secretaris.

ter en Rita Jacobs als secretaris. Ook de
twee woon- en zorgcentra dragen hun
steentje bij. Zo komen we tot interessante voordrachten die nog op het programma staan. We merken op dat
de geplande computeropleidingen
mogen rekenen op veel inschrijvingen.

Ondertussen zijn we op de goede weg,
samen met Irene Callaerts als voorzit-

Toch nog een neutrale opmerking: We
vinden het spijtig dat de teksten die

verschijnen in het gemeentelijke infoblad steeds gewijzigd moeten worden.
Aan het beleid: geef deze mensen jullie
vertrouwen, ze zijn het dubbel en dik
waard.

N-VA Schelle zoekt enthousiaste medewerkers
Heb je interesse in het lokale beleid?
Wil je bepaalde zaken toch liever anders zien?
Kan je je vinden in ons lokale verkiezingsprogramma (zie www.n-va.be/schelle)?
Weet dat je bij N-VA Schelle een groep vindt die zich niet alleen lokaal inzet,
zoals bijvoorbeeld de jaarmarkt, maar zich ook bezighoudt met geschiedenis,
uitstappen, etentjes en talloze leuke activiteiten. Ook voor deze zaken zoeken
we nog vrijwilligers. Voel je je geroepen, contacteer ons dan via iemand van ons
bestuur. Alvast tot hoors.

INSCHRIJVINGSSTROOK “N-VA ETENTJE” OP ZATERDAG 28 FEBRUARI 2015:
Afgeven en betalen ten laatste op 22 februari 2015 bij:
• Linda Van Der Auwera, Breughelstraat 7 linda.vanderauwera@n-va.be
• Koen Vaerten, Oude Schans 12 koen.vaerten@n-va.be
• Andrea Adriaensens, Rubensstraat 59 andrea.adriaensens@n-va.be
• Anja Forceville, Prov. Steenweg 101 anja.forceville@n-va.be
Naam :
Tel/Gsm :
E-mail :
Schrijft in met ……. personen om 17 u of 19 u (keuze uur omlijnen a.u.b.)
Keuze menu :
Menu
Stoofvlees met sla en frietjes + nagerecht VOLW
Stoofvlees met sla en frietjes + nagerecht KIND
Vol-au-vent met sla en frietjes + nagerecht VOLW
Vol-au-vent met sla en frietjes + nagerecht KIND

schelle@n-va.be

Prijs
€ 16
€8
€ 16
€8

Aantal
………
………
………
………
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We kijken ernaar uit!
Het gaat goed in Schelle: de belastingen gaan alweer niet
omhoog. Daar is de N-VA tevreden over, want het beperken van de belastingen blijft een belangrijk punt voor
onze partij. Maar de prijs van een huisvuilzak gaat omhoog, en wel met 20 %.
Voordat u op uw paard springt: onthoud goed dat we in
Schelle betalen voor die vuilniszakken, maar dat we er ook
tweejaarlijks een aantal krijgen van onze gemeente. Het
principe daarachter is duidelijk: wie goed sorteert en zijn
afvalberg klein houdt, komt met een rol per persoon twee
jaar toe, wie niet goed sorteert, moet naar de winkel en zal
dus betalen voor zijn huisvuil. En dat 20% meer dan de
voorbije jaren.
Die verhoging, zo werd ons op het hart gedrukt, komt er
vooral om de mensen bewust te maken van goed sorteren,
en dient dus niet om onze gemeentekas via een verdoken
belasting beter te spijzen. Toch kwam onze schepen van Financiën al snel met de melding dat de inkomsten uit verkopen van huisvuilzakken voor 2015 hoger gebudgetteerd
werden dan vorig jaar.

Gedoemd om te mislukken?
Dat is op zijn minst merkwaardig te noemen: een maatregel
die door de burgemeester aangekondigd wordt om de mensen te ontmoedigen, maar die wel gebudgetteerd wordt
alsof ze een hogere belastinginkomst is. Is deze ontmoediging al van bij het begin gedoemd om te mislukken?
De N-VA stelt hoe dan ook voor om die hogere inkomsten
op een andere plek te compenseren, bijvoorbeeld om de
woonbelasting voor elke inwoner lager te maken. En kijk:
ons voorstel werd niet meteen afgekeurd, er wordt zelfs beloofd om na verloop van tijd te evalueren hoe een kleine tax
shift in onze gemeente verwezenlijkt kan worden.
Nu is het aan de N-VA om onze burgemeester hier geregeld
op te wijzen: jaarlijks worden de inkomsten uit verkoop van
huisvuilzakken gebudgetteerd, waarbij wij als oppositie
zullen ijveren voor een compensatie die door iedereen gevoeld kan worden.
Koen Vaerten

Verloren kosten?
Wat we nog niet wisten, maar wel een vermoeden naar
hadden, is dat in het kader van de opvolging van openbare werken er één en ander schort. Dit blijkt uit de begrotingscijfers. Hieruit kunnen we afleiden dat er door
het college zwaar geïnvesteerd moet worden in juridische bijstand (kosten voor advocaten en experten). Er bestaan tal van lopende gerechtelijke dossiers waarvan we
het fijne nog niet weten.
Toen de N-VA in een recente gemeenteraad vroeg welke
dossiers er momenteel lopende waren, werden wij enkel
vriendelijk verzocht dit zelf op te vragen bij de
relevante gemeentediensten. Dat zullen we dan ook doen.
We begrijpen alvast dat dit soort van vragen gevoelig ligt
bij de meerderheid, maar we vermoeden dat onvoldoende
dossieropvolging van de bevoegde perso(o)n(en) hier aan
de basis kan liggen. Verder onderzoek zal dit uitwijzen.

EINDELIJK DOORBRAAK IN DOSSIER TUINLEI
Net voor het ter perse gaan vernemen we via onze buurtgemeenten dat de gemeentebesturen van Niel,
Aartselaar en Schelle een akkoord hebben gevonden rond de Tuinlei. Een akkoord waarmee aan de verzuchtingen van iedereen die er rechtstreeks in betrokken is zou voldaan worden. Lees meer hierover op onze website:
www.n-va.be/schelle

www.n-va.be/schelle
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Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyp
y othekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de overheid
overheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekken,
e met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zeker
e heid, vandaag en morgen.

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.



J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER



MEVROUW

NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-MAIL:

RTEDA
T
TUM:
GEBOOR

/

/

Terugsturen
e
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

