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Schepen van Sport blundert op alle vlakken

N-VA Schelle trekt aan alarmbel over sportbeleid
Dat verenigingen in Schelle niet prioritair zijn voor het gemeentebestuur, is intussen wel duidelijk. Maar op het gebied van sport
begint dat desastreuze gevolgen te hebben.
Zo is er het zwembaddossier. Al sinds
2018 waarschuwt N-VA Schelle dat het
zwemwater voor onze kinderen en scholen in het gedrang zou komen. Daardoor
zou een hele generatie kinderen in Schelle
niet kunnen leren zwemmen. De oorzaak
van dat probleem? Het gemeentebestuur
liep weg van de onderhandelingen met
onze buurgemeenten over een nieuw
Rupelzwembad. Onze kritiek werd enkel
ontvangen op hoongelach, een belerend
vingertje én twee jaar vol schijnantwoorden op de gemeenteraad.

Hogere kosten én grote onzekerheid
En wat blijkt nu? Onze Schelse scholen
kunnen amper één voormiddag per
week met z’n allen naar – u gelooft het of
niet – het Rupelzwembad. Dit natuurlijk
voor een veel hogere kostprijs én slechts
tijdelijk. De onverantwoordelijke houding van het gemeentebestuur heeft niet
alleen geleid tot hogere kosten voor u als
belastingbetaler, maar vooral ook tot een
heel grote onzekerheid over toekomstig
zwemwater voor onze Schelse kinderen.

Sporthal wordt onbruikbaar
Spijtig genoeg is dit niet het enige sportdossier waar er grote problemen zijn.
Want ook de infrastructuur en invulling
van onze gemeentelijke sporthal laten
te wensen over. Steeds meer sportclubs
beëindigen of verminderen de samenwerking met de sporthal van Schelle. De
kleedkamers voldoen gewoonweg niet
meer aan de huidige maatstaven voor
sport en veiligheid. Bovendien is het
simpelweg te koud in de sporthal om er
judo-, pingpong- of volleybalwedstrijden
te organiseren.

Sportschepen onderneemt niets
“Past deze verrottingsstrategie misschien
in het plan 2030?”, vraagt fractieleider
Koen Vaerten zich af. “U weet het
misschien nog niet, maar in dat plan staat
een plotse verdwijning van de sporthal.
Maar 2030 is pas over negen jaar. Laat ons
in de tussentijd alles op alles zetten om
deze sporthal op het gewenste niveau te
brengen. De schepen van Sport behartigt
de belangen van onze sporters niet. En

Steeds meer sportclubs laten de Schelse
sporthal links liggen. Het is er simpelweg
te koud voor bepaalde sporten en de
kleedkamers voldoen niet meer.
aangezien dat nu net zijn taak is, stellen
wij hem voor om zeer snelle kwaliteitsvolle
veranderingen door te voeren of anders
de eer aan zichzelf te houden.”

Koen Vaerten,
fractievoorzitter

Danny Schoonderwoert legt eed af
in gemeenteraad
In november heeft Danny Schoonderwoert zijn eed afgelegd
als gemeenteraadslid voor N-VA Schelle. Sinds 2019 is Danny
de ondervoorzitter van onze partij. Hij volgt voornamelijk
de dossiers over IT en lokale middenstand op. Wij wensen
Danny alvast alle succes met zijn nieuwe functie.
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N-VA Schelle:

“Maak de gemeenteraad toegankelijk voor elke Schellenaar”
Uit recente onderzoeken blijkt dat de kloof tussen de burger en de politiek steeds groter wordt. Als politici is het onze
democratische plicht om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming. N-VA Schelle stelt daarom voor om
de gemeenteraad te livestreamen.
Na jaren aandringen hebben we alvast kunnen realiseren dat u
actiever geïnformeerd wordt dankzij het nieuwe infoblad van de
gemeente. Maar de gemeente blijft weigeren om de gemeenteraad – hét belangrijkste politieke orgaan van de gemeente –
publiek te maken. Het audioverslag van de gemeenteraad kan u
enkel en alleen beluisteren op het gemeentehuis. Daarvoor moet
u bovendien eerst nog een afspraak maken.

Tijd voor verandering
“N-VA Schelle wil komaf maken met die oude en achterhaalde
praktijk en pleit voor een vernieuwde en burgergerichte aanpak.

De gemeente Schelle zou een voorbeeld van actieve openbaarheid moeten zijn. De vele pogingen van N-VA Schelle om de
gemeenteraad te laten livestreamen mochten niet baten.
De meerderheid van de lokale besturen
livestreamt de gemeenteraad nochtans
al een jaar. Hoog tijd dat Schelle volgt”,
verduidelijkt communicatieverantwoordelijke Nathan De Strycker.
Nathan De Strycker,
communicatieverantwoordelijke

Vestigingspremie voor
huisartsen: goed idee,
gebrekkige uitwerking
Op de gemeenteraad van oktober
keurden we het voorstel goed om
een premie toe te kennen aan elke
huisarts die in Schelle een praktijk
opstart of in een doktersassociatie
instapt. Een heel mooi initiatief, maar
er is nog werk aan.
N-VA Schelle steunt het voorstel van de
vestigingspremie, maar stelt zich wel
vragen bij de effectiviteit van de premie
in haar huidige vorm. Is het bedrag van
6.500 euro wel voldoende? Werd dit voor-

N-VA Schelle
in beeld:
gezellige
jaarmarkt

schelle@n-va.be

N-VA betreurt gebrek aan overleg

Het huisartsentekort aanpakken met een
vestigingspremie is een goed idee, maar met
overleg met de huisartsen had er meer in
kunnen zitten.
stel besproken met de bestaande Schelse
huisartsen, zodat zij hun advies en tips
konden geven? Of de premie volstaat,
zal de tijd moeten uitwijzen, was het
antwoord van de burgemeester.

Mogelijk had een overleg met de huisartsen
hierover al meteen meer duidelijkheid
kunnen brengen. Daar waren wellicht
nog andere nuttige pistes naar boven
gekomen. Jammer genoeg bevestigde de
burgemeester tijdens de gemeenteraad dat
er geen enkel overleg georganiseerd werd
met de Schelse huisartsen. Alweer een
gemiste kans voor toch een zeer nijpend
probleem, volgens N-VA Schelle.
Hoewel we dit voorstel wel degelijk genegen zijn, moeten we tegelijkertijd vaststellen dat er meer in had kunnen zitten.
Overleg met en inspraak van de Schelse
burger blijven heikele punten voor het
Schelse gemeentebestuur.

3

Cruciale weken voor
het imago van Schelle
Nu de provincie een positief signaal gegeven
heeft aan de bouwaanvraag van de Chiro, is op
het nippertje het ergste vermeden in dit dossier.
N-VA Schelle vraagt het gemeentebestuur om in
twee andere belangrijke dossiers wel de nodige
welwillendheid te tonen.

Knip Tuinlei
De knip van de Tuinlei – destijds beloofd én
ondertekend bij de Antwerpse gouverneur – moet
er zo snel mogelijk komen. Een knip zal zeker
ook de verkeersveiligheid ten goede komen, want
hierdoor zal het smalste stuk van de Tuinlei in de
richting van Schelle enkelrichting worden.

Technische dienst
Daarnaast vraagt N-VA Schelle het gemeentebestuur om de plannen voor een technische dienst
aan de Tuinlei op te bergen. Die plannen kunnen
meteen in het nieuwe Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan worden ingewerkt om zo de
welwillendheid van de provincie te erkennen en
tegelijk het imago van tegenwerking van ons af te
schudden. Dat zou voor de Schellenaar trouwens
betekenen dat deze zone helemaal groen blijft.
Het Chirodossier heeft nogmaals aangetoond dat
de sabotagehouding slecht is voor ons imago. Die
houding had in het verleden al dramatische gevolgen. Al hebben we in dit dossier op het nippertje
het ergste vermeden. Hopelijk gooit het Schelse
gemeentebestuur het in deze twee dossiers eens
over een andere boeg.

Schelle in het donker
Voelt u zich soms ook onveilig door slecht verlichte straten? De oude
straatverlichting wordt momenteel in verschillende wijken vervangen
door ledverlichting. Een goede zaak voor ons energieverbruik en het
milieu, en dus een duurzame investering. Maar de nieuwe verlichting
blijkt niet te voldoen aan de verwachtingen van de Schellenaren. Ze is
slecht geplaatst, vaak te donker en op verschillende plaatsen defect.
De N-VA kaartte dit probleem al aan op de gemeenteraad van november. Het
antwoord van de bevoegde
schepen was dat het niet de
gemeente is die de verlichting
plant en plaatst, maar Fluvius.
Net als in andere dossiers,
zoals de Electrabelsite, het
zwembad en de Chirolokalen,
schuift de meerderheid de
Investeren in ledverlichting is een goede
verantwoordelijkheid van
zaak,
maar zo’n project vraagt een strikte
zich af. Deze nodige en goede
opvolging.
investering mist nu volledig
haar doel. Overleg met de
bewoners van de betreffende wijken en een grotere betrokkenheid van
het gemeentebestuur zouden deze fouten en ongemakken wellicht tot een
minimum herleid hebben.

Snel oplossing nodig
Een goede analyse en opvolging door het schepencollege hadden hier een
succesverhaal van kunnen maken waarbij iedereen zich goed en veilig
voelt. Nu is het onder meer het gemeentepersoneel dat de brokken moet
lijmen en naar noodoplossingen moet zoeken. De plaatsing is gebeurd en
kan niet meer veranderd worden, aldus nog de schepen. Daarmee is de
kous af voor de meerderheid. De betrokken wijken blijven donker achter.
De N-VA laat dit dossier niet los. We blijven ons inzetten voor een goede
oplossing en roepen de meerderheid nogmaals op om in dialoog te gaan
met de Schellenaar en deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Theo Francken komt naar Schelle
Dinsdag 1 februari
om 19.30 uur
Parochiecentrum De Mouterij
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Inschrijven kan vanaf 1 januari op www.n-va.be/schelle.
Onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Hou onze website en sociale media in de gaten voor meer info.

www.n-va.be/schelle

De federale puinhopen
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend.
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en
een premier uit de zevende partij – begon met grote
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek,
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Meer dan 1 miljard euro
nieuwe belastingen.
België zit nochtans in de top vijf van landen met de
hoogste belastingdruk. Ter wereld.

Een begrotingstekort
van 20 miljard euro.
Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een activeringsbeleid
zonder enige ambitie.
Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een energiefactuur die
de pan uit rijst.
En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Een dreigende asielcrisis.
Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen
terwijl de asielcentra vollopen.

Vlaanderen doet
wél wat nodig is
Besparen én investeren.
Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Een begroting in evenwicht.
Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een écht activeringsbeleid.
Met een werkzaamheidsgraad van meer dan
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Een energiekorting
voor álle Vlamingen.
Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Een integratieproject met
duidelijke plichten.
Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

