80 % van de N-VA-fractie is vrouwelijk (p.2)

N-VA wil ﬁetspompen in Schelle (p.3)
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Beste inwoner,
2020, het jaar dat de geschiedenis zal ingaan als
‘het jaar van corona’. Ook Schelle werd zeer hard
getroffen door dit verschrikkelijke virus. Maar
dankzij de inspanningen van alle Schellenaren
hebben we corona deels kunnen stoppen. De
inspanningen zijn verre van evident: we missen
elkaar, het sociale leven, het verenigingsleven en
onze sportactiviteiten. Maar laat ons niet vergeten voor wie we deze inspanningen leveren: voor
elkaar! Door elkaar eventjes fysiek te vermijden,
tonen we hoe warm en hartelijk de Schellenaar
kan zijn.
Ook voor onze Schelse ondernemers was het
een moeilijk jaar. Door zoveel mogelijk lokaal te
kopen en te bestellen, hebben we onze Schelse
handelaren een hart onder de riem kunnen steken.
Al is het wel een gemiste kans van ons gemeentebestuur om hier niet meer op in te zetten. Uiteindelijk heeft het bestuur ons voorstel toch omarmd
en staat een lijst van handelaars online. Als de
coronapagina van de website zou verwijzen naar
deze lijst en er promotie rond zou gemaakt zijn,
had dit onze Schelse ondernemers een grotere
boost kunnen geven. Zo had u het ook gemakkelijker gehad om #kooplokaal in de praktijk om te
zetten.
Dat het digitale, moderne tijdperk voor Schelle nog
altijd de ver-van-mijn-bed-show is, is ook gebleken bij het organiseren van onze gemeenteraden.
Deze zijn altijd, zelfs tijdens de hoogste piek van
het aantal besmettingen, fysiek blijven doorgaan.
Oprecht jammer dat onze gemeente deze gelegenheid niet te baat genomen heeft om op de trein
richting een modern bestuur te springen.
Zoals altijd blijft N-VA Schelle hier wel voor ijveren!
Net zoals we de afgelopen jaren gedaan hebben,
zullen we dit blijven doen, ook in 2021 en de jaren
die volgen!
Ik wens u een gezond en
gelukkig 2021 toe!
Elke Bogaerts
Voorzitter N-VA Schelle
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 6 januari 2021
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Kris Huyck en Cinda Verbraeken
versterken N-VA Schelle
Eind 2020 verwelkomde N-VA Schelle twee nieuwe bestuursleden, Cinda
Verbraeken en Kris Huyck. Cinda (32) is een verzorgster in Schelle en mama
van drie jonge kindjes. Kris, vader van twee tienerdochters, was jarenlang
zelfstandige maar werkt nu bij een internationaal multidisciplinair engineeringskantoor. Beide zijn volop gemotiveerd om met de N-VA Schelle sterker
en bruisender te maken.

Sterkere Schelse middenstand
“Ik ben geboren en getogen in
Schelle, en woon al 13 jaar samen
met mijn vriend. Schelle is een zeer
mooie gemeente maar heeft nog zijn
minpuntjes. Ik zou graag willen dat
de gemeente meer bruist door de
uitbouw van een sterkere Schelse
middenstand. Verder ben ik ook zeer
geïnteresseerd in duurzame recyclage
en een beter afvalbeleid. Als jonge
mama wil ik mij ook inzetten voor
extra ontspanningsmogelijkheden
voor jongeren in Schelle”, zegt Cinda.

Cinda Verbraeken

Bruisende gemeente
“Ik wil graag mijn steentje bijdragen
om het ‘grijze’ Schelle om te toveren
naar een bruisende gemeente. Ik wil
meewerken aan een sterk Schelle,
waar open communicatie met de
burger centraal staat. Verder ben
ik als Schellenaar zeer fier over de
groene rand langs de Rupel en de
Vliet. Ik wil met de rest van het
team verder bouwen aan een Schelle
dat centraal staat in onze Rupelstreek”, motiveert Kris zijn keuze.

Kris Huyck
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Een terugblik en een vooruitblik
Het is ondertussen al twee jaar na de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Tijd voor een eerste terugblik samen met onze
vier gemeenteraadsleden. Ze kijken ook vooruit, naar het werk dat nog op de plank ligt.

Voor vele onder jullie was dit jullie eerste keer in de
gemeenteraad. Wat is jullie het meest bijgebleven uit
de eerste twee jaren oppositiewerk?

Elien Van Breedam: “Ikzelf ben vrij nieuw in de Schelse
politiek. Ik kende niet zo heel veel van het reilen en zeilen
van gemeentepolitiek. Enkele ervaren mensen in onze
ploeg maken dat stukje wel veel gemakkelijker, denk maar
aan onze eigen fractieleider.”
Rita Jacobs vult aan: “Van 2000 tot en met 2012 ben ik
ook al eens gemeenteraadslid geweest in Schelle. Wat ik nu
vooral merk is dat onze partij een hechte ploeg is. Niets is
voor iemand te veel, iedereen werkt met de meeste zorg en
gedrevenheid zijn dossiers af.”
“Bovendien zijn we een zeer complementaire ploeg omdat
iedereen van ons expertise heeft in verschillende sectoren.”
zegt Chantal Jacobs.

De afgelopen jaren kwam de N-VA verschillende keren
tussen op de gemeenteraad.

“Klopt. Vorig jaar merkten we als enige partij op dat de
OCMW-jaarrekening vol stond met miljoenen fouten!
Alle gekheid op een stokje: fouten kunnen gebeuren, maar
schepenen die hun budgetten en documenten niet bekijken,
dat is een schande. De Schelse burger verdient meer respect”,
zegt Koen Vaerten.

Wat is jullie mooiste realisatie?

Rita: “Als team hebben we ons hard ingezet op het thema
van dierenwelzijn. We hebben ervoor gezorgd dat er meer
hondenweiden zijn gekomen in Schelle. Bovendien hebben
we er ook voor gezorgd dat er in de toekomst enkel nog
geluidarm vuurwerk zal gebruikt worden.”
Elien gaat verder: “Zelf ben ik zeer opgetogen dat ik zowel de
luierbank als de European Disability Card heb kunnen verwezenlijken. N-VA Schelle is een sociale partij die niemand
uit het oog verliest.”
Chantal vult aan: “Datzelfde geldt ook voor het personeel
van de gemeente: dankzij de N-VA is de kilometervergoeding voor de leerkrachten verder verhoogd.”

Niet altijd alles in de politiek is even rooskleurig. Wat
waren jullie grootste frustraties?

“Het gemeentebestuur moet haar digitaal beleid optimaliseren. Vanaf de eerste lockdown is de N-VA vragende partij
om de gemeenteraad digitaal te organiseren. Het gemeentebestuur vindt dat echter niet nodig. Dit terwijl onze buurgemeenten elke gemeenteraad livestreamen via hun website en
sociale media!” zegt Chantal.
Rita zegt: “Regelmatig worden N-VA-voorstellen afgekeurd
maar later terug op agenda gezet mits een kleine aanpassing.
Dit enkel en alleen om het voorstel zelf te kunnen agenderen
en daarmee de pers te halen. Dit soort spelletjes, waardoor
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Wist u overigens dat N-VA Schelle de eerste Schelse partij is
waarvan 80 % van de gemeenteraadsleden een vrouw is?

de Schelse burger langer moeten wachten op oplossingen, is
een schande.”
Elien vult aan: “Het duurt ook vaak zeer lang vooraleer er
iets uitgewerkt is door de gemeente. Een goed bestuur zou
veel sneller moeten werken.”

Het nieuwe jaar is weeral een feit, wat zijn jullie politieke doelen voor 2021?
Elien: “Een belangrijk dossier voor mij persoonlijk is het
zwembad voor onze Schelse schoolkinderen. Als mama van
twee kindjes ben ik zeer ongerust over het feit dat Schelle
nog steeds geen zwembad voor onze kinderen heeft voorzien.”
Rita: “Ik zou graag enkele fietspompen in Schelle willen
laten plaatsen in het voorjaar van 2021. Mensen sporten nu
meer, dan moet het bestuur daar snel op inspelen.”
“In Schelle ligt nog steeds de mooie groene Interscautsite.
Achter de schermen heeft N-VA Schelle al veel werk verricht
rond dit dossier. Hopelijk komt er in 2021 meer duidelijkheid over mogelijke invulling”, zegt Chantal.
Koen vervolledigt: “Schelle heeft een sterke oppositie nodig.
Wij zullen die broodnodige tegenstem blijven geven, ook in
2021.”

Wat wensen jullie de inwoners van Schelle toe voor
2021?

Allen: “Voor iedereen heeft 2020 zijn sporen nagelaten. We
willen dan ook iedereen het beste wensen voor het nieuwe
jaar: een goede gezondheid op de eerste plaat, geluk in grote
en kleine dingen, maar bovenal gelukkig met elkaar. Hou
vol!”
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Elke Bogaerts nieuw N-VA-gemeenteraadslid
Na het vertrek van Stijn Cools uit Schelle in 2019 heeft nu ook een tweede
N-VA-gemeenteraadslid Schelle verlaten. Wietse Robbroeckx verkoos, net
als Stijn, zijn leven elders op te bouwen samen met zijn partner. Er moest dus
een nieuw N-VA-gemeenteraadslid worden voorgedragen uit de lijst van de
opvolgers. Niemand minder dan de huidige voorzitter van N-VA Schelle Elke
Bogaerts was met volle overtuiging bereid om dit ambt op te nemen.
Elke, fiere mama van twee jongens, woont al ruim 13 jaar samen met haar
man en kinderen hier in Schelle. Ze studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, met de nadruk op sociale zoals ze
dan steeds placht te zeggen. Tijdens de laatste twee jaren heeft ze veel politieke ervaring opgedaan door haar voorzitterschap bij N-VA Schelle. Dankzij
haar leiderscapaciteiten slaagde ze erin om van N-VA Schelle een sterk team
te maken. Bovenop het voorzitterschap gaat ze nu ook zetelen in de Schelse
gemeenteraad.
De uitdrukking “ze komt de fractie versterken” is hier meer dan op zijn
plaats. De bestuursploeg van N-VA Schelle is Elke bijzonder dankbaar voor
haar gedreven engagement en werkkracht.
Samen voor een sterker Schelle. Proficiat Elke, ga ervoor!

De voorbije jaren wist Elke Bogaerts van N-VA
Schelle een hecht team te maken.

N-VA wil fietspompen in Schelle
Een wandeling langs de Vliet? Een fietstochtje met de Schelse overzet? Joggen
over de dijk? U herkent het vast wel, de trend om tijdens de lockdown meer te
gaan sporten. N-VA Schelle wil deze trend mee ondersteunen en stelt daarom
voor om fietspompen te installeren langs de gekende routes in onze gemeente.
“De laatste tijd merken we dat vele Schellenaren graag gaan fietsen tijdens hun
vrije tijd. N-VA Schelle wil daarom graag op enkele strategische plaatsen fietspompen installeren. Dit kan mensen verder aanzetten om te gaan sporten.”’ zegt
Rita Jacobs. “Fietspompen zullen voorzien zijn van staander en luchtdrukmeter
waardoor het gebruik optimaal is."
“Bovendien zouden fietspompen extra fietstoeristen in onze gemeente kunnen
aantrekken in de toekomst, wat goed is voor onze lokale middenstand”, vult Rita
Jacobs aan.

Veiligheidspremie
Op de gemeenteraad van 26 november 2020 kwam opnieuw de aanmoedigingspremie voor de
beveiliging van woningen tegen inbraak op de agenda. Dit reglement werd unaniem goedgekeurd en aldus verlengd voor de periode 2020-2025. Het gaat erom dat bouwplannen door de
politiediensten worden bekeken en bijgestuurd op vlak van veiligheid. Als de bouwheer zijn
plan dan mét veiligheidsmaatregelen uitvoert, kan hij daarvoor de premie ontvangen. Concreet houdt dit in dat alle Schellenaren een aanvraag voor een premie kunnen indienen voor
de installatie van inbraakpreventiesystemen voor woningen gelegen op het grondgebied van
Schelle. Deze premie bedraagt 25 % van de aankoop- en/of installatiekosten met een maximum van 150 euro per woning. Het bedrag is mooi, maar uiteraard slechts een aanmoediging.
De N-VA vindt het vooral belangrijk dat iedereen aan veiligheid denkt bij het bouwen.
De volledige tekst kan u krijgen via onze gemeenteraadsleden (www.n-va.be/schelle)

www.n-va.be/schelle
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Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be
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Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

