
Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

SCHELLE
  schelle@n-va.be I  www.n-va.be/schelle I december 2019 I nr. 3

V.U.: ELKE BOGAERTS, FABIOLALAAN 134, 2627 SCHELLE

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Beste Schellenaar

Het einde van 2019 nadert met rasse 
schreden. Een terugblik op 2019 
geeft me op politiek vlak het gevoel 
van fierheid en kracht, dankzij de 
vorming van onze sterke Vlaamse 
Regering. Het Vlaams regeerakkoord 
heeft een duidelijke N-VA-stempel 
meegekregen. 

Ook in Schelle blijft de N-VA werken 
aan een sterkere gemeente. De 
vele voorstellen die we deden in de 
gemeenteraad zijn daar een bewijs 
van. Zo konden we al een luierbank 
voor kansarme gezinnen opstarten 
en worden er dankzij N-VA Schelle 
ook oefeningen georganiseerd met 
het BE-Alertsysteem. En een aantal 
voorstellen waarvoor we geen steun 
kregen, werden nadien door de 
meerderheid zelf op tafel gelegd.

Het nieuwe jaar brengt ook enkele 
uitdagingen met zich mee. Het plan 
voor ons nieuwe dorpscentrum is 
door het gemeentebestuur  
uitgetekend. Die plannen proberen 
we te verbeteren en we bieden  
alternatieven aan. Uw mening kan 
daarbij niet ontbreken. Daarom  
blijven we vragende partij om een 
groot inspraakmoment te voorzien 
voor men overgaat tot een definitief 
plan. 

Geniet samen met uw vrienden 
en familie van de kerstsfeer. N-VA 
Schelle wenst u een fijn en feestelijk 
einde van 2019 en een gelukkig en 
gezond 2020!

N-VA Schelle bezorgd over 
nieuwe Fabiolalaan
Toegegeven: de plannen voor de nieuwe Fabiolalaan zien er best wel goed 
uit. Maar is het nieuwe plan ook voldoende veilig voor onze schoolgaande 
kinderen? Moeten de fietspaden niet groter? Kan het nieuwe plan ook de 
toekomstige mobiliteitsdruk aan? 

Toenemende mobiliteitsdruk
Op een gewone werkdag staan we zowel  
’s ochtends als ’s avonds aan te schuiven op 
de Fabiolalaan. Het inwonersaantal stijgt  
jaarlijks. Tel daar nog eens de bewoners 
van de extra appartementen die men wil 
bouwen bij, en de ochtend- en avondspits 
zullen nog verder aangroeien.

Minder verkeersoverzicht
Het gemeentebestuur wil de rijvakken en 
overzichtsvakken (met markering)  
beperken tot slechts twee rijvakken. Die 
worden samen met de voet- en fietspaden 
samengeperst om toch maar een artificiële 
gracht te kunnen aanleggen. Daardoor zal 
het algemeen overzicht sterk verminderen, 
wat uiteraard voor onveilige situaties zorgt. 

Schellenaar niet betrokken
Veel gemeenten geven het goede voorbeeld 
en betrekken hun burgers bij nieuwe en  
belangrijke projecten. Jammer genoeg 
gebeurt dat in Schelle niet. De Schellenaar 

wordt niet betrokken en krijgt geen  
gelegenheid om zijn mening te geven. Een 
Nederlandse architect bepaalt hoe ons dorp 
er moet uitzien. En u? U moet gewoon 
volgen.

N-VA Schelle brengt haar voorstellen tot 
verbetering op de gemeenteraad en blijft 
aandringen op een inspraakmoment voor 
de inwoners. 

  De Fabiolalaan, tussen de Dendermondestraat 
en de Rupelstraat, op de nieuwe plannen.

Elke Bogaerts
Voorzitter N-VA Schelle

Noteer nu al in uw agenda!

Theo Toert in Schelle 
Woensdag 18 maart 
Parochiecentrum De Mouterij, Leopoldstraat 2

N-VA Schelle nodigt u graag uit voor een gespreksavond 
met niemand minder dan Theo Francken. Schrijf het 
alvast in uw agenda, u bent van harte welkom.  
Opgelet: de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan  
vanaf 1 februari via www.n-va.be/schelle
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Kinderfietsbibliotheek voor Schelle

Politiezone Rupel krijgt anti-overlastteam
Overlast moet kordaat en snel aangepakt worden. Politiezone Rupel gaat daarom van start met een  
anti-overlastteam. Dat nieuwe team van zes politieagenten moet een aanvulling zijn op de gewone patrouilles, 
onderzoekers en wijkagenten. “Hiermee zorgen we voor een snellere aanpak van kleine criminaliteit”, zegt 
politieraadslid Rita Jacobs.

Het anti-overlastteam zal bijzonder flexibel en dynamisch worden ingezet, vooral in 
het weekend. Daarnaast moet er ook intensief samengewerkt worden met de  
gemeenten. “Het antioverlastteam kan GAS-boetes uitschrijven, maar ook concrete 
voorstellen doen aan de gemeente om haar infrastructuur te verbeteren, zoals  
verlichting of camera’s”, eindigt Rita.

Premie voor start-ups
Schelle heeft nood aan kleinere detailzaken. Een groot aanbod van horeca, diensten en winkels zorgt voor 
een dynamische gemeente. Ondernemers die kiezen voor Schelle, mogen daarvoor een extra duwtje in de 
rug krijgen, vindt de N-VA. 

Kinderen groeien snel, waardoor ze vaak een nieuwe fiets nodig hebben. “Omdat het duur is voor ouders om 
telkens zelf in een nieuwe, kwaliteitsvolle en passende kinderfiets te voorzien, stelde N-VA Schelle voor om 
een kinderfietsbibliotheek op te starten”, zegt gemeenteraadslid Chantal Jacobs.

In een kinderfietsbibliotheek leen je een kinderfiets zoals je in een bibliotheek een 
boek leent. Met een jaarabonnement heb je één jaar toegang tot een kwaliteitsvolle 
kinderfiets op maat. Is de fiets te klein, dan kan je hem ruilen voor een grotere. Bij die 
wisselbeurten worden de fietsen technisch nagekeken en indien nodig hersteld. Zo 
wordt gegarandeerd dat kinderen een kwaliteitsvolle fiets op maat hebben. 

Met lokale fietshandelaars
N-VA Schelle bracht het voorstel op de gemeenteraad. “We zouden dit voorstel graag 
uitwerken in samenwerking met de lokale fietshandelaars”, legt Chantal Jacobs uit.  
“We kunnen daarvoor ook samenwerken met andere geïnteresseerde Rupelgemeenten.” Chantal Jacobs

Gemeenteraadslid

Rita Jacobs
Politieraadslid

Binnenkort kunnen nieuwe ondernemingen binnen ons centrum 
een beroep doen op een extra premie. Met een premie van 1 500 
euro willen we nieuwe ondernemers verleiden om in Schelle een 
zaak te openen. “We stelden ook voor om nieuwe ondernemers in 
hun eerste jaar vrij te stellen van de bijkomende bedrijfsbelasting”, 
zegt gemeenteraadslid Wietse Robbroeckx. “Voor dat laatste  
vonden we helaas geen steun bij de andere partijen.”

Lokale ondernemingsraad
N-VA Schelle is ook grote voorstander van een lokale onder-
nemingsraad. De lokale handelaars enkele keren per jaar laten 
samenkomen, kan zorgen voor een nieuwe dynamiek in onze 
dorpskern. Al in 2012 werden er financiële middelen voorzien en 
werden er statuten opgemaakt, maar helaas beweegt er niets. “In 
november zal op onze vraag de lokale ondernemingsraad voor 

het eerst sinds een lange tijd weer samenkomen. Wij hopen dat 
de schepen gemotiveerd blijft om die raad verder uit te bouwen”, 
besluit Wietse Robbroeckx.

Wietse Robbroeckx
Gemeenteraadslid
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Een hart voor dieren
Vanaf 2019 heeft Schelle een schepen van Dierenwelzijn. “Wij zijn tevreden dat 
ook andere partijen hebben ingezien dat een schepen van Dierenwelzijn écht 
noodzakelijk is”, zegt gemeenteraadslid Wietse Robbroeckx.

Onze voorstellen
In februari 2019 maakten we volgende voorstellen over aan de schepen: 

 • Meerdere hondenweiden en een zwemvijver voor honden realiseren;
 • Het dierenmeldpunt bij de politie beter promoten; 
 • Geluidsarm vuurwerk gebruiken.

N-VA ijvert voor erkenning European Disability Card
Kent u de European Disability Card? Met die kaart kunnen mensen met een beperking op een eenvoudige 
manier aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen. N-VA Schelle stelde op de voorbije gemeente-
raad voor om de European Disability Card kaart te erkennen.

Dag Elke, stel jezelf eens voor.
Ik ben 41 jaar. Ik ben gelukkig samenwonend en heb twee  
flinke zonen. In mijn professionele leven werk ik als adviseur 
beschermingsverzekeringen. Ik ben positief ingesteld en sociaal 
geëngageerd. 

Waarom heb je besloten om politiek actief te worden?
Uit mijn studiekeuze (politieke en sociale wetenschappen, n.v.d.r.) 
blijkt al een duidelijke interesse in politiek en sociaal engage-
ment. Nadat ik elf jaar in Schelle had gewoond, zag ik wel enkele 
mogelijkheden tot verbetering in onze gemeente. Schelle heeft 
potentieel om uit te groeien tot een gezellige en warme gemeente 
waar zowel onze kinderen als wijzelf mogelijkheden hebben om 
buiten te komen en elkaar te ontmoeten. Ik wil meewerken aan 
een actieve gemeente met een bruisende dorpskern. Onze lokale 
ondernemers zijn daarvoor heel belangrijk. Kortom: met N-VA 
Schelle willen we onze woongemeente omvormen tot een 
leefgemeente.

Wat mogen we in het volgende jaar van N-VA Schelle verwachten?
Uiteraard blijven onze gemeenteraadsleden constructief hun 
bijdrage leveren aan een sterker Schelle. Daarnaast willen we de 
Schellenaar graag ontmoeten en zorgen voor extra levendigheid  
in de gemeente. Zo kon u ons al tegenkomen op de jaarmarkt, 
waar u samen met ons van een lokaal biertje kon genieten. Het 
komende jaar staan er nog meer ontmoetingsmomenten op het 
programma. In maart verwelkomen we N-VA-kopstuk Theo 
Francken. Begin juni organiseren we een Catalaanse avond  
met verschillende heerlijke proeverijen. Verder zullen we deze 
bestuursperiode ook alle Schelse wijken bezoeken. Starten doen 
we in februari in de Interscautwijk.

Wat wens je iedereen toe voor 2020?
Ik wens elke Schellenaar en zijn 
familie een jaar vol warmte, geluk en 
een goede gezondheid!

  Wietse Robbroeckx 
Gemeenteraadslid

Interview met afdelingsvoorzitter Elke Bogaerts

Elien Van Breedam
Gemeenteraadslid

Hoewel ze al in verschillende Europese landen gebruikt wordt, is 
de kaart bij velen nog onbekend. Daarom is het belangrijk dat de 
gemeente haar schouders mee onder dit project zet. “Bij culturele 
evenementen kunnen mensen met bijvoorbeeld een gehoor- 
probleem eenvoudig een plaatsje vooraan krijgen. Of personen 
met autisme zouden de lange wachtrijen tijdens verkiezingen 
niet meer hoeven te trotseren”, licht gemeenteraadslid Elien Van 
Breedam toe.

Promoten en toepassen
De gemeente Schelle zou de kaart mee kunnen promoten en de 
toepassing ervan kunnen integreren in de verschillende 

gemeentelijke activiteiten. “Het gemeentepersoneel zou ook 
inwoners kunnen helpen om de kaart aan te vragen”, besluit Elien 
Van Breedam.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


