
Groenslingers
Wilt u meer groen in de straat? Als het van N-VA Schelle a� angt, vraagt u vanaf 
1 januari groenslingers aan bij het lokaal bestuur. 

Van gevel naar gevel
Groenslingers zijn slingerplanten die langs een kabel van gevel naar gevel lopen. Ze groeien 
dwars over de straat heen. De plant groeit vanuit een geveltuin op het voetpad. Het is een 
eenvoudige manier om uw buurt op te fleuren. 

Levende slingers
De slingers trekken dieren aan zoals vogels, vlinders, bijen en andere insecten. Verder zorgt 
een groenslinger voor aangenamere temperaturen in de zomer. In smalle straten is een 
groenslinger een goed alternatief voor straatbomen.

Op de gemeenteraad van 13 december legden wij ons voorstel op tafel.

Wenst u meer informatie? Raadpleeg dan zeker onze website www.n-va.be/schelle

Bijna een jaar 
voorbij

Het is december en de 
feestdagen zijn er bijna.

Ik wens u alvast het 
allerbeste voor 2023. In 
de eerste plaats gaat dat 
over een goede 
gezondheid. 

Maar ik wens u ook 
plezier. Want gelukkig zijn 
en genieten van het leven 
is waar het om draait. En 
als u het even moeilijk 
hebt, deel dat dan met 
iemand. Praten over uw 
zorgen maakt het lichter 
voor uzelf. 

Onze goede voornemens? 
N-VA Schelle werkt op 
eenzelfde constructieve 
manier verder. Dat is 
nodig want het huidige 
bestuur mist visie en het 
biedt geen toekomst-
perspectief. Elke maand 
opnieuw maken wij het 
huidige bestuur duidelijk 
dat er meer nodig is om 
Schelle te laten bruisen. 

Wij hopen dat 2023 een 
jaar wordt van meer 
mogen en minder moeten.

Kris Huyck
Voorzitter N-VA Schelle

Nieuw bestuurslid LUNA BOUMANS
Luna Boumans is 21 jaar. Ze volgt de opleiding ‘Business en Manage-
ment’ aan de � omas More Hogeschool. Luna stelde zich kandidaat om 
een actieve rol op te nemen in onze partij. 

Een positief verhaal 
“Als kandidaat-bestuurslid wil ik me inzet-
ten voor de activering van onze leden. Ik 
wil onze standpunten verder bekendmaken. 
Ik geloof in ons positief verhaal en breng 
dat graag op een heldere en duidelijke 
manier tot bij de burger.”

Een verschil maken
“Ik wil een verschil maken in de maat-
schappij. Ik wil iets betekenen voor mensen 
en ook voor dieren. Dieren zijn erg kwets-
baar en weinig mensen nemen het voor hen 
op. Eerlijk? Ik droom ervan om minister 
van Dierenwelzijn te worden. Ik wil ook een 
stem geven aan kwetsbare jongeren en aan 
de jeugd in het algemeen. Ik wil de zaken 
organiseren en herstructureren”, aldus een 
gemotiveerde Luna. 

“We zijn vereerd om Luna in ons team 
te verwelkomen. We hebben haar 
kandidatuur unaniem goedgekeurd”, 
besluit afdelingsvoorzitter Kris Huyck.

In de 
kijker

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
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“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid
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FEDERALE BEGROTING VAN REGERING-DE CROO
IS ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest zelfs zijn eigen
staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans helder: België heeft de 
allerslechtste begrotingscijfers van de hele eurozone. Alle broodnodige
hervormingen rond de arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

Een jaarmarkt om in te kaderen
2022 was een jaarmarkteditie om in te kaderen. Veel Schellenaren zakten ondanks het miezerige weer af naar de jaarmarkt. Ook het 
N-VA-kraampje werd traditiegetrouw overrompeld door leden en sympathisanten. Bedankt om even te passeren! We ontvingen ook 
prachtige tekeningen voor de kleurwedstrijd. De winnaars worden telefonisch op de hoogte gebracht. 

Hoe spaarzaam bent u met water? 
Op de gemeenteraad van 5 december vroeg gemeenteraadslid Danny Schoonderwoert om de ‘Zelfscan Kraanwater’ te promoten 
in Schelle. 

“De zelfscan is een nieuw initiatief van Aquaflanders. De gratis online zelftest helpt mensen om kraantjeswater en bijgevolg geld te 
besparen. Het duurt enkele minuten om de zelftest in te vullen. Daarna krijgt u onmiddellijk een persoonlijk rapport met tips op 
maat. Dat kan gaan van kleine aanpassingen in dagelijkse gewoonten tot eenvoudige doe-het-zelfoplossingen en grotere aanpassingen 
aan de waterinstallaties”, aldus Schoonderwoert. 

“De scan kunt u uitvoeren via zelfscan.kraanwater.be”, zegt Danny Schoonderwoert.
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