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www.n-va.be/schelle
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De werken passen in een mooi project 
waarbij ook de Hulst- en Kelderij-
lei wordt aangepakt. Deze werken 
houden ongetwijfeld verkeershin-
der in. Hierrond zijn al de grootste 
horrorscenario’s vernoemd door ons 
bestuur. We zouden met z’n allen 
gegijzeld worden, geen kant meer op 
kunnen en heel de dag stilstaan. 

De N-VA waakt over de uitvoering 
van dit groots project. Een goede 
communicatie is daarbij uiterst 
belangrijk. De verkeers- en infra-
structuurwerken zullen er komen. We 
moeten er met allen doorheen. Maar 
mogen we dan toch een beetje weten 
waar we aan toe zijn? Dit waar we aan toe zijn? Dit 
maakt de situatie toch een maakt de situatie toch een 
beetje draaglijker. 

In augustus kregen we 
een eerste voorproefje 
van wat een afgesloten 
Steenwinkelstraat ons zou 
brengen. En inderdaad, de 
horrorscenario’s kwamen 
uit: echter niet door de 
gevreesde verkeerschaos 
- het was vakantie - maar 
wel door de informatie die 
we met z’n allen moch-
ten ontvangen! Het zal 

uiteraard wel weer ergens vermeld 
gestaan hebben. En diegenen die tot 
aan de werken zelf reden, zullen het 
daar op een bord hebben kunnen 
lezen. Velen hebben echter, niets-
vermoedend de omleiding moeten 
nemen na eerst fout gereden te zijn. 
Anderen reden nog een week te lang 
rond zonder dat dit nodig was.

U mag voor uzelf uitmaken of u ge-
noeg geïnformeerd was. Maar in 2015 
zou een gemeente er toch beter voor 
kunnen zorgen dat iedereen weet 
waar aan toe. Laat het een les zijn en 
laat ons hopen op een beter geïnfor-
meerde toekomst!

De Steenwinkelstraat zal heraangelegd worden. Wanneer dit zal gebeuren, 
is nog niet duidelijk. En dat is niet het enige dat onduidelijk is. De N-VA 
vreest gebrek aan informatie, waardoor verkeerschaos zal ontstaan. 

Voor veel mensen betekent deze 
periode een hernieuwde start in 
het jaar. Nieuwe kansen, nieuwe 
uitdagingen. Die uitdagingen 
zijn niet altijd gemakkelijk, maar 
nieuwe kansen geven nieuwe 
mogelijkheden. En uitdagingen 
hebben we nodig om vooruit te 
geraken. Ik wens jullie alle kracht 
toe om dit aan te pakken en mee 
te werken om deze wereld mooi 
te maken voor iedereen.

Wij verwelkomen jullie graag op 
de jaarmarkt op 17 oktober: jaarmarkt op 17 oktober: 
een feest dat de Schellenaar 
een uitgelezen kans geeft om te 
verbroederen.

Op 6 november nodigen we jullie 
ook uit om te komen luisteren 
en vragen te stellen aan één van 
de N-VA’ers die mee het beleid 
bepalen. Meer informatie volgt 
nog.

BESTE 
SCHELLENAAR,

bepalen. Meer informatie volgt 

Walter LembrechtsWalter Lembrechts
Voorzitter

Chaos aan de Steenwinkelstraat?



De speeltuin in het park is vernieuwd. U bent wellicht net als de N-VA tevre-
den over de inspanningen van het gemeentebestuur. Maar er is nog veel werk 
aan de winkel. De nieuwe speeltuin staat in schril contrast met de andere 
speeltuintjes. Die trekken niet meer aan. Te weinig mensen maken er gebruik 
van. 

N-VA Schelle vraagt het gemeentebestuur om het beleid rond de speeltui-
nen te herzien. Daarbij moet deze meerderheid beslissingen durven nemen: 
misschien moet men bepaalde speeltuinen sluiten en andere omvormen en 
vernieuwen. Er is volgens ons ook nood aan nieuwe speeltuinen: een speel-
tuin in de Pottelberg, aan het einde van de Peperstraat of in de buurt van de 
Stuyvenbergstraat/Boerenkrijglaan zijn maar enkele mogelijkheden die we 
suggereren. 

Schelle heeft er een pronkstukje bij: de vernieuwde speeltuin in het park. 
Maar stelt u zich hiermee tevreden of mag u dat ietsje meer eisen?

Beleid rond speeltuinen faalt

www.n-va.be/schelle 

Mogen wij in ons huis-aan-huisblad ook even de loftrompet bovenhalen? 
We doen dat graag over onze Schelse gemeentediensten. We gaan niet iedereen 
vernoemen, want dan zouden we wel eens iemand kunnen vergeten. 

In een zomerperiode met vakanties en afwezigheden, is het zeer mooi dat al het werk 
gedaan wordt. Toch plukken wij er graag twee duidelijke resultaten uit. Met juli en augustus 
als topmaanden voor het woekeren van onkruid, mag in Schelle toch wel gezegd worden 
dat onkruid ons straatbeeld niet overheerst. Er zal altijd wel een verdwaalde plant te zien zijn, 
maar degene die daarover zeurt kan ook evengoed evenveel tijd steken in het eventjes uittrekken. 
Dat is tenslotte waar een inclusief Vlaanderen voor staat.

Ook de jeugddienst verdient een speciale vermelding. Voor de kindjes van Schelle en de omliggende 
gemeenten werden in juli en augustus prachtige kampen in elkaar gestoken, waarbij er zeker voor 
iedereen wat leuks te vinden was. Ook de monitoren die dagdagelijks de kindjes onderhielden, 
hebben hard gewerkt om hen een leuke zomervakantie te bezorgen.

schelle@n-va.be

Onze lokale afdeling van het Rode Kruis Schelle-Niel 
staat onder een grote druk. De afdeling die gezeteld is 
in Niel en ondersteuning biedt aan de beide gemeenten 
kent een grote frustratie: de zoektocht naar een nieuwe 
locatie. 

Het Rode Kruis is momenteel gevestigd in de biblio-
theek van Niel. Deze locatie biedt geen toekomst aan 
de vele vrijwilligers want het gemeentebestuur van 
Niel heeft ervoor gekozen om de bibliotheek te ver-
plaatsen naar een nieuw op te richten gebouw in het 
zogenaamde binnengebied (achter Carrefour Niel). 
De gemotiveerde vrijwilligers van het Rode Kruis 
hebben zelf de handen in elkaar gestoken om actief op 
zoek te gaan naar een geschikte locatie. 

De gemeente Niel bracht in samenwerking met het 
Rode Kruis een alternatief op tafel. Onze burgemeester 

weigerde dit voorstel omdat de huurkost van het lokaal 
betaald zou moeten worden door beide gemeenten. 
N-VA Schelle hecht veel belang aan onze lokale Rode 
Kruisafdeling en neemt de noden van deze vrijwilligers 
zeer ernstig. De gesprekken met de gemeente liggen stil 
en van vooruitgang is er geen sprake. Burgemeester, waar 
blijven de oplossingen?

CD&V acht Rode Kruis-afdeling 
Schelle-Niel ‘onbelangrijk’

Komt u ook naar de 
Jaarmarkt op 17 oktober? 
Kom dan zeker langs in de 
 N-VA-tent voor een natje en 
een droogje en een gezel-
lige babbel. 

Burgemeester verhindert samenwerking OCMW 
en gemeente
N-VA-OCMW-raadslid Ludo Remery, die door de OCMW-raad verkozen werd als afgevaardigde voor het LOGO *, 
wordt systematisch geweerd van alle vergaderingen die betrekking hebben met gezondheid. 

Ondanks het feit dat meerdere leden van de vergadering gevraagd hebben om hem bij de vergadering te betrekken, 
blijft de burgemeester zijn veto stellen en weigert hij Ludo’s aanwezigheid. De burgemeester heeft steeds zijn mond 
vol over samenwerking, vooruitgang, open staan voor ideeën van anderen, enzovoort, maar weigert nu alle mogelijke 
positieve bijdragen, enkel maar omdat we van de oppositie zijn. Is hij dan zo bang van ons dat hij alle mogelijke 
middelen gebruikt om de N-VA monddood te maken? 
*LOGO is een organisatie die de OCMW’s en gemeenten ondersteunt bij alle zaken die te maken  hebben met de gezondheid van de burgers, 
zoals de Mammobiel, griepvaccinatie, verslavingsproblematiek.

De loftrompet

Druk op verenigingen wordt alleen maar opgevoerd

In ons vorige huis-aan-huisblad vroegen we meer aandacht voor de problemen van de Schelse vereni-
gingen. We legden de vinger op de wonde en dat deed blijkbaar pijn. We hadden ook geen dankbare 
reacties verwacht, maar we kunnen intussen stellen dat er achter de schermen al fel wat weerwerk op 
ons artikel is geboden.  

Jammer genoeg werden er geen stappen gezet om 
het voor de verenigingen te verbeteren, maar wel 
om enkele individuele personen het leven zuur te 
maken. Al wie nog maar verdacht werd van een 
connectie met de N-VA en dus kritiek had op het 
gemeentebestuur werd daarop aangesproken, aan-
gevallen en afgedreigd.

OP STRAAT

Op het jeugddebat in februari was er al een voor-
beeld van deze tactiek te zien toen er vragen ge-
steld werden door de Chiroleiding. Het antwoord 
van onze schepen loog er niet om: “Jullie moeten 
onthouden dat wij indertijd jullie gronden in pacht 
gevraagd hebben aan het bisdom om te mogen 
gebruiken, en dat er zonder ons geen gronden 
zouden zijn.” Niet mis te verstane taal: waag het 
niet om commentaar te geven, of je staat met heel 
de Chiro op straat.

Op die manier werd ook de laatste maanden de 
druk opgevoerd op enkele leden van de verschil-
lende verenigingen. Sommigen zien daardoor hun 
waardevolle hobby of sport uit hun handen glip-
pen, gewoon omdat CD&V een machtsspelletje met 
hen wil spelen. De N-VA vraagt zich af of dit wel 
de bedoeling kan zijn?  

VOOR ELKE SCHELLENAAR

En het antwoord is neen. Iemand die opmerkingen 
heeft op het beleid van onze gemeente, moet ook 
aanhoord worden! En aangezien deze mensen met 
hun grieven blijkbaar niet terecht kunnen bij het 
gemeentebestuur, vinden ze al snel hun weg naar 
de N-VA. De N-VA is er namelijk voor iedere Schel-
lenaar, en vindt dat er dringend keuzes mogen ge-
maakt worden om tot oplossingen te komen waar 
onze verenigingen iets aan hebben.



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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


