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Verenigingen moeten wijken voor
CD&V-gemeentehuis van 3 miljoen euro
Walter Lembrechts
Voorzitter N-VA Schelle

Beste Schellenaar,
Laat de volgende maanden ons maar
vele leuke en aangename dagen
brengen. Aan de verenigingen in onze
gemeente zal het zeker niet liggen:
het verenigingsleven bruist en zovele
vrijwilligers zetten hun beste beentje
voor om anderen toffe momenten
te bezorgen. Dit gebeurt echter niet
allemaal zonder zorgen, onder andere
qua huisvesting. Zie hierover verder
in dit blad.

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

Ook onze jeugd leeft en wil terecht
meedenken aan het wel en wee van
de gemeente. De jeugdraad organiseerde onlangs een debatavond onder
de politieke partijen. Hieruit kwamen
heel wat terechte en interessante
opmerkingen en verzuchtingen. Ook
hierover vind je hier in het kort wat
info. Een uitgebreid verslag vind je op
onze website.
En ook de middenstand wil zich
meer in de kijker zetten. Half april
organiseerde de middenstandsvereniging Unizo een happening waarbij
verschillende bedrijven zich voorstelden. Positief dat onze gemeente de
mogelijkheid gaf dit aan het gemeentehuis te organiseren. Al hadden we
graag wat meer reclame voor het
evenement gezien. Ook de gemeente
kan hierbij helpen: onze middenstand
moet zoveel mogelijk ondersteund
worden want dit laat een dorpskern
meer leven.

www.n-va.be/schelle

In haar budget voorziet het gemeentebestuur drie miljoen euro voor de bouw
van een nieuw gemeentehuis. Het huidige gemeentehuis heeft zijn beste tijd wel
gehad, maar volgens N-VA Schelle stelt het gemeentebestuur de verkeerde prioriteiten. “Want ondertussen kampen de vele verenigingen met locatieproblemen”,
zegt de N-VA.

VERENIGINGEN IN NOOD
Op het einde van zijn carrière wenst de burgemeester zijn palmares af te werken met
een modern gemeentehuis, ten koste van onze verenigingen. Het gemeentebestuur
voorziet wel tijdelijke oplossingen, maar die veranderen niets aan de grotere problematiek. De noden van onze vele verenigingen, vrijwilligers en sympathisanten worden niet serieus genomen. Het huidige gemeentehuis kan gerust nog een paar jaren
mee, mits de nodige renovaties en herstellingen. Zo kan men in het budget de nodige
centen voorzien voor onze verenigingen.

DE POLITIEKE ZELFBEDIENING
De verenigingen worden met een kluitje in het riet gestuurd: eventuele oplossingen worden vooruitgeschoven naar een tijdstip vlak voor de verkiezingen. Op die
manier kiezers en stemmen winnen is blijkbaar het belangrijkste. Weer gaat het eigen
belang boven dat van de burger. Oplossingen uitstellen tot aan de verkiezingen is een
slimme zet van de meerderheid maar wij hopen dat u dit zal doorzien als een politiek
trucje. Laat ons hopen dat het bestuur nog wil afstappen van deze doorschuifpolitiek,
en dat er alsnog oplossingen uit de bus komen.

WAT IN 2019?
N-VA Schelle hoopt dat CD&V goed nadenkt vooraleer zij haar meerjarenplanning
zal uitvoeren. Wij hopen als tweede grootste partij van Schelle dat het gemeentebestuur zal kiezen voor haar burger en niet voor haar eigen palmares of aantal stemmen. Indien de budgettair keuzes van ons bestuur effectief doorgetrokken worden tot
2019, zonder dat er een concrete oplossing komt voor onze verenigingen, dan weet u
wat u bij de volgende verkiezingen moeten doen!
N-VA Schelle

D-Battle 20 maart 2015
In maart organiseerde de jeugdraad opnieuw een politiek debat.
Alle politieke partijen waren vertegenwoordigd: de N-VA, CD&V,
Groen, Open Vld en de sp.a. Een kleurrijk panel dus, en ook ditmaal
kunnen we zeggen dat het een geslaagde editie is. Hopelijk worden
de gesprekken over politiek hierdoor inderdaad aangewakkerd, en
staan enkele jonge politiekers uit de zaal in de nabije toekomst op als
nieuwe politiekers.
Uit de debatten kwamen alvast enkele zaken naar boven die de aandacht van de Schelse politiek verdienen. Enkele van die zaken komen
ook in dit huis-aan-huisblad terug.

Schelle moet fris en aangenaam zijn
Schelle heeft een weinig aantrekkelijke winkelstraat, het gevolg van een centrale dorpskern. De huidige provinciale steenweg nodigt niet uit om te winkelen, om een onderneming te starten of om te wonen. Graag willen
we een nieuw project opstarten om te zorgen voor een mooi dorpscentrum: een open, levendige kern waardoor
iedereen zich aangetrokken voelt. N-VA Schelle wil zo onze gemeente nieuw leven inblazen en ondernemers
aantrekken.

De verenigingen in Schelle ‘lijden’

Ondernemen in Schelle?
Volgens de cijfers gaat het goed met het ondernemingsklimaat in Schelle. Want welke kleine gemeente kan zeggen
dat ze een Decathlon, nike store en twee bowlings hebben? De cijfers zijn de cijfers en daar zal CD&V zich steeds
mee verdedigen, maar geven deze cijfers ook de huidige situatie van ons dorp weer? Daar kan u uw eigen gevoel
laten spreken. Hier steekt het gemeentebestuur hun hoofd in het zand: de cijfers zijn goed, het gaat goed in Schelle!
Ook morgen? Gelukkig zien we desondanks dat alles dat kleine ondernemingen en winkeliers starten in ons dorp,
een hele uitdaging zeker in Schelle.
De keuzes van het gemeentebestuur zijn niet in het voordeel van onze sport- en jeugdverenigingen. Deze meerderheid kiest voor prestigeprojecten: 350 000 euro voor de begraafplaats, 400 000 euro voor de Laarkapel en zomaar
eventjes 3 miljoen euro voor een nieuw gemeentehuis. De subsidies voor de jeugd liggen tussen de 10 000 en 20 000
euro en die voor de sport liggen ongeveer even hoog. Het kan nochtans anders. Kijk maar naar onze buurgemeenten.

Moderne communicatie in 2015
Schelle heeft nog een hele weg af te leggen als het gaat over moderne communicatie. Voor veel zaken moeten
de Schellenaren nog steeds naar het gemeentehuis komen. Dat is toch niet meer van deze tijd? We zijn realistisch en eerlijk: het gemeentebestuur boekt vooruitgang, maar dat gaat veel te traag.
Enkele keren per jaar krijgen we een geel gemeenteblaadje in onze bus. “Wie leest dit nog?” was een terechte
uitspraak op het debat. Het lange voorwoord van de burgemeester wekt geen interesse om het blaadje te lezen.
Hoe lossen we dit op? Maak van het gemeenteblad een modern magazine met een leuke cover. Laat de verenigingen er in terug komen met artikeltjes of informatie. Kortom blaas nieuw leven in het gemeenteblad, geef het
een nieuwe naam en werk een huisstijl van de gemeente Schelle uit.
Een online kanaal om de activiteiten van je vereniging online te zetten is efficiënt. Zo kan u gemakkelijk ontdekken wat er in Schelle leeft en kan men activiteiten beter op elkaar afstemmen.

Jongeren vluchten uit Schelle
Jongeren die bij hun ouders wonen kunnen proeven van wat Schelle te bieden heeft: een jeugdhuis, Chiro, voetbal, sport, de harmonie,... Eens jongeren gebonden zijn aan mensen en verenigingen is er normaal weinig sprake
van een jongerenvlucht. Maar toch horen we vaak: “Jongeren denken sneller aan verhuizen dan aan Schelle”. Wij
mogen zo’n jongerenvlucht niet accepteren. We moeten jongeren aanmoedigen om in Schelle te blijven. Daarom
is er dringend nood aan enkele veranderingen:

schelle@n-va.be

Een jeugdbeweging zorgt ervoor dat onze jongeren een plek hebben om te spelen, om zich te ontwikkelen binnen een
groep. Eigenschappen die wij erg belangrijk vinden.
Chiro Schelle, de enige jeugdbeweging binnen ons dorp met een vijftigal leiders en leidsters en zo’n 250 leden,
heeft nood aan nieuwe lokalen. Ondanks jarenlange inspanningen om geld in te zamelen komt Chiro Schelle niet
rond met het beschikbaar budget. De grootste vereniging van Schelle heeft dringend nood aan ondersteuning.
Gesprekken lopen met de gemeente om nieuwe lokalen te bouwen, maar dan in een van de uithoeken van Schelle.
N-VA Schelle stelt het duidelijk: De locatie waar de Chiro zich nu bevindt, heeft veel voordelen, zeker voor het organiseren van activiteiten: transport voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, kerstboomverbranding, dag van het
park, buitenspeeldag en de jaarmarkt.
Een voorstel van de gemeente om te investeren in een andere locatie zal dus heel wat voordelen moeten hebben om
de Chiro weg te brengen van hun huidige locatie.
Ook de Sint-Sebastiaansgilde is een vaste traditie binnen Schelle. Ook deze vereniging zoekt een nieuwe locatie
omdat hun huidige locatie ‘het Passeurke’ geen zekere toekomst heeft. De afbraak van het lokaal wordt uitgesteld
tot er een oplossing gevonden wordt: waar blijven de oplossingen, vraagt N-VA Schelle zich af. Verder zijn ook onze
sportclubs en de harmonie vragende partij voor verbeteringen of uitbreiding van hun lokalen/sporthal.
Conclusie
Verenigingen houden de vaart in Schelle maar dat moet ook zo blijven,. Vele vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor
hun vereniging, meestal ten voordele van alle Schellenaren. Aangezien onze sporthal en de parochiale centra vaak
bezet zijn. N-VA Schelle wil dan ook dat het gemeentebestuur kiest voor haar verenigingen, in plaats van prestigeprojecten zoals een nieuw gemeentehuis.
N-VA Schelle, niet de ploeg rond één persoon, maar de ploeg rond elke Schellenaar!
(meer nieuws en een uitgebreid verslag vind u op onze website www.n-va.be/schelle.

www.n-va.be/schelle

Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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