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Beste Schellenaar

Sinds 10 maart neem ik de fakkel over 
van Walter Lembrechts als voorzitter van 
N-VA Schelle. Hij mag terecht fier zijn 
op waar onze afdeling vandaag staat.  
Walter wordt onze nieuwe fractieleider in 
de gemeenteraad en blijft uiteraard een 
belangrijke schakel in ons bestuur.
 
N-VA Schelle vormt #TeamGeel, een 
enthousiaste groep die zich engageert 
voor een sterke verandering in 2018, een 
opdracht die we voluit aangaan!  

Allemaal kiezen we voor verandering 
in Schelle, maar we zullen er hard voor 
moeten werken. Verdere dossierkennis 
uitbouwen, plannen uittekenen en onze 
eigen voorstellen formuleren, daar gaan 
we voor. 

Elke Schellenaar kan meewerken aan 
een nieuw Schelle. Bij de N-VA mag u re-
kenen op inspraak en een luisterend oor, 
ook dat is verandering. Schelle verdient 
een bestuur dat een hechte groep vormt, 
waar iedereen meewerkt en iedereen 
meetelt.  Waar ook u belangrijk bent en 
waar iedereen gehoord wordt.   

Tijd voor verandering!

  U wordt een held – na jaren van 
stilstand zal u rechtstreeks kiezen 
voor een sterke verandering, wat een 
dappere beslissing is.

  Met uw geld wordt er geen monopoly 
gespeeld – u zal mee kunnen beslissen 
over grote uitgaven en projecten.

  U zal overal op tijd kunnen geraken – 
want werken in uw straat zullen tijdig 
gecommuniceerd worden.

  U zal tijd sparen – want via een nieu-
we en moderne website zal u meer te 
weten komen zonder te veel te moeten 
zoeken.

  U zal trots kunnen zijn – u zal kiezen 
voor de verenigingen, want zij hebben 
écht een nieuw onderkomen nodig.

  Uw imago gaat erop vooruit – u zal 
een trotse Schellenaar worden in een 
nieuw dorpscentrum – de tijd van de 
schaamrode wangen is voorbij.

  U zal meer winkelen – want uw dorps-
centrum zal terug interessant worden 
voor ondernemers. 

  U zal uw vrienden zelf kunnen kiezen 
– want de tijd van vriendjespolitiek is 
gedaan. 

  U zal op twee oren kunnen slapen - 
want beloften en dossiers worden niet 
opgespaard tot nét voor de verkiezin-
gen.

  Uw toekomst en die van uw gemeente 
ligt in uw handen. 

Voor uw toekomst: #TeamGeel

Uw  redenen voor verandering

Koen Vaerten, voorzitter

Aandacht voor diversiteit. p.2 #TeamGeel in beweging p.3



2 DENKEN.DURVEN.DOEN.

schelle@n-va.be

Naar aanleiding van de jaarlijkse internationale dag tegen holebi- en 
transfobie op 17 mei hingen vele steden en gemeenten op dinsdag 
17 mei de regenboogvlag uit. De gekleurde regenboog is het teken 
van respect voor de holebi’s, transgenders en de diversiteit in onze 
samenleving. 

REGENBOOGVLAGGEN KLEURDEN ONS 
LAND, OOK IN SCHELLE 
Ook op de internationale dag tegen holebi- 
en transfobie (17 mei) hing onze gemeente 
de regenboogvlag uit, een sterk signaal 
vertelt Wietse Robbroeckx.

Het gemeentebestuur zegt al jaren bezig te zijn met de heropwaardering van ons 
dorpscentrum, maar zo goed als niemand heeft enig idee waaraan gedacht wordt. 
De Schelse probleemdossiers staan steeds in direct contact met elkaar. De herop-
waardering van Schelle is hierin een prioriteit.

VERSCHILLENDE VOORDELEN
Steeds meer en meer winkelruimten staan te koop: wandel gerust eens door 
ons dorpscentrum en u begrijpt wat we bedoelen. Ons dorpscentrum is niet 
aantrekkelijk volgens diverse lokale middenstanders. We hebben een eco-
nomie, laten we deze alle kansen geven. Bij de pakken blijven zitten, willen 
we niet: ons dorpscentrum aanpakken en er een echt centrum van maken 
dat kan leven, het kerkplein herinrichten, kortom onze gemeente terug laten 
stralen. Een heropwaardering kan ook toekomst brengen voor ons imago, we 
moeten ons profileren als een gezellige gemeente. Enkel op die manier kun-
nen we jongeren en nieuwe gezinnen aanmoedigen om in Schelle te blijven 
wonen of om hier hun toekomst uit te bouwen. 

Het kan. Kijk maar eens bij onze buren!
Is de heropwaardering van ons dorpscentrum een ver van mijn bedshow? Kijk dan maar eens naar onze buurtgemeente Niel. 
Daar hebben ze op een creatieve manier een sterke verandering ingezet. De economie bloeit terug, het imago van Niel gaat er 
op vooruit. N-VA Schelle gelooft dat ook ons dorp deze vernieuwingen nodig heeft. Heeft u ideeën of voorstellen, wij horen 
het graag.

Schelle heeft aandacht voor diversiteit

N-VA Schelle: “Dorpscentrum moeten we aanpakken”

BEZOEK ZEKER ONZE WEBISTE EN VUL DE ENQUETE IN

“Een gezellig gemeente-
plein is er niet, het 
centrum nodigt niet uit, 
waar wachten we op?” 
Walter Lembrechts  
N-VA Schelle

“Het gaat niet alleen maar 
over een vlag maar vooral 
over het verhaal dat onze 
gemeente mee naar buiten 
brengt: iedereen is welkom 
in Schelle!”
Wietse Robbroeckx. 
N-VA Schelle



3DENKEN.DURVEN.DOEN.

www.n-va.be/schelle

#TeamGeel ging weer aan de slag!

Meer dan 100 leden en sympathisanten kwamen eten op 
ons vierde ‘N-VA Restaurant’. We genoten van het lekkere 
eten en de gezelligheid. Onze leden konden genieten van 
heerlijke lokale vol-au-vent en stoofvlees. Op die manier 
steunden we onze lokale middenstand. Het was een fijne 
avond. Bedankt voor jullie aanwezigheid!

Het was gezellig in de Mikman!

De jeugdraad organiseerde in samenwerking met de 
Schelse jeugd een opruimactie. Vele plekken werden 
onder handen genomen, Schelle is weer een stukje 
properder. We willen alle deelnemers bedanken voor hun 
inzet. Knap werk!

Lekker eten in ons  
restaurant!

Opruimactie samen met de 
Schelse jeugd! 

Als politieke partij willen we het voortouw nemen in 
moderne communicatie. Omdat het huidige gemeenteblad 
nog steeds niet voldoet aan de moderne tijden en eisen, 
besloten we zelf een gemeenteblad te publiceren, tot 
ongenoegen van CD&V. “We laten ons niet opjagen door 
de N-VA” aldus de burgemeester. Hij stak het ook eventjes 
op een afwezige beambte, terwijl hij zelf verantwoordelijk 
is voor communicatie.

Om ons klaar te maken voor de toekomst kozen onze 
leden een nieuw bestuur. Met deze nieuwe samenstelling 
zijn we er helemaal klaar voor. We stellen ons voor 
als #TeamGeel, een grote diverse groep met veel 
enthousiasme. 

Stunt nieuw gemeenteblad 
was een succes

We kozen een nieuw  
bestuur! 



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten
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vrijwillig
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4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


