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Met het einde van 2016 in het
verschiet, wenst N-VA Schelle u fijne
feestdagen. Laat het een tijd zijn voor
feest met familie en vrienden, want
dat zijn momenten die ieder van ons
kan koesteren.
Politiek kan soms rare
bokkensprongen maken. Neem
nu bijvoorbeeld de verkiezingen in
Amerika. Het verhaal dat de media
ons voorschotelde was er één van
een politiek incorrecte kandidaat,
waarvoor niemand mocht kiezen, want
dat zou dom zijn. En toch bleek dat
politiek correct een andere invulling
krijgt wanneer de kiezer in zijn
stemhokje staat… We trekken er onze
lessen uit.
Maar ook in Schelle worden er
bokkensprongen gemaakt: terwijl
we dachten dat de gemeente
eindelijk begon te luisteren naar
de verenigingen, kregen net die
verenigingen te horen dat hun
afvalophaling afgeschaft werd.
Verder zijn de eerste stappen gezet
om van het kerkplein terug een
echt dorpsplein te maken, helaas
zonder inspraak van u. De dialoog
aangaan met de Schellenaar is voor
N-VA prioritair, onze partij staat niet
stil, we mochten veel Schellenaren
ontmoeten op de jaarmarkt en onze
halloweentocht, we timmeren aan
ons toekomstverhaal voor een beter
gemeentebeleid.
Ik hoop u de volgende keer ook te
mogen ontmoeten, zo kan iedere
Schellenaar mee werken
aan het Schelle van
de toekomst.
Koen Vaerten

Middenstand op zoek naar steun
Wist u het al? Sinds kort openden verschillende winkels en ondernemingen hun deuren: fantastisch nieuws! “Jammer dat men geen beleid
klaar heeft om deze ondernemingen te steunen, jammer dat CD&V
enkel een goednieuwsshow brengt. Zelfs het opstarten van een simpele
ondernemingsraad lijkt te moeilijk.” zegt Walter Lembrechts.
Hoe de lokale ondernemingen steunen?
 De lokale ondernemingsraad of

(LOR) heropstarten en activeren

Zo’n ondernemingsraad is een sterk concept waarbij de lokale ondernemingen de
handen in elkaar kunnen slagen voor een
sterkere Schelse economie. In 2013 werd
deze raad opgestart, maar de ondernemingsraad kwam de afgelopen twee jaar
niet meer samen. Erg jammer dat de
schepen van Lokale Economie niets meer
in petto heeft voor onze gemeente.

 Winkels promoten
Je kan het nagaan: elke gemeente promoot haar lokale middenstand via haar
communicatiekanalen. Erg jammer dat
onze gemeente dit niet doet. “We wach-

ten al meer dan een jaar op een nieuw
gemeenteblad, we moesten lang wachten
op een moderne gemeentewebsite. We zijn
benieuwd hoelang onze middenstanders
moeten wachten op enige promotie en
ondersteuning vanuit onze gemeente”,
zegt Walter Lembrechts.
Walter
Lembrechts
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Schelse Wist-je-datjes
Uw verenigingsleven:
gratis afvalophaling afgeschaft
Uw gemeentebestuur besloot de gratis afvalophaling voor onze
Schele verenigingen af te schaffen. “Ook onze verenigingen moeten
bewuster omgaan met hun ecologische voetafdruk”, klinkt het op
de gemeenteraad. N-VA Schelle ziet het voorstel niet zitten: “Er zijn
andere alternatieven. Het gaat louter over een besparing door de gemeente met een groot kosteplaatje voor onze Schelse verenigingen”,
zegt voorzitter Koen Vaerten. “Dit alles werd beslist zonder enig
overleg, dat vinden we erg jammer.”

U krijgt geen inspraak:
ons nieuw kerkplein
De gemeente Schelle besloot om via IGEAN een wedstrijd uit
te schrijven voor het beste plan om het kerkplein gezelliger en
moderner te maken. Jammer genoeg wordt er dus alweer gekozen voor een weg met weinig inspraak voor de Schellenaar.
“Men zou toch moeten starten met de inbreng van de Schellenaar in samenwerking met de adviesraad GECORO. Helaas
doet men dit niet en zullen architecten boven de hoofden van
de Schellenaren beslissen” zegt Koen Vaerten.

De Schelse Sint-Sebastiaans gilde
bestaat 555 jaar, proficiat!
U wist het misschien al of niet maar de Sint-Sebastiaans gilde bestaat 555
jaar. Zo is ze de oudste vereniging van Schelle. De vereniging zet in op het
bereiken van jongeren zodat deze traditie ook in de toekomst blijft voortbestaan. Heb je interesse, bezoek zeker hun website. Een dikke proficiat aan de
Gilde en haar leden met hun 555ste verjaardag!

Uw verkeersveiligheid:
Kruispunten A12 worden aangepakt!
In september besloot CD&V Schelle actie te voeren om druk te zetten op het dossier rond de gevaarlijke kruispunten aan de A12. Huidig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) voorziet een
studie en geld voor de aanpak van de kruispunten. “Een bedenkelijke actie van CD&V, de vorige
minister van Mobiliteit Hilde Crevtis (CD&V) kon niets realiseren. Nu schreeuwt men moord en
brand voor iets waar nu wél aan gewerkt wordt”, reageert Walter Lembrechts.

schelle@n-va.be

#TEAMGEEL GING WEER AAN DE SLAG!

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Onze halloweentocht was
een succes!

Samen klinken op 2017:
komt u ook?

Op maandag 31 oktober kwamen vele Schellenaren naar
onze eerste Halloweentocht. De vele aanwezigen konden een
parcours volgen en kwamen onderweg de Schelse Kludde
tegen! Na de tocht kon iedereen genieten van een heerlijke
verse pompoensoep. Bedankt aan alle deelnemers, het was
griezelig-plezant! Tot volgend jaar?

Op zaterdag 4 februari klinken we op het nieuwe jaar.
Burgemeester van Edegem en volksvertegenwoordiger Koen
Metsu komt spreken, ook onze voorzitter zal ons toespreken.
Iedereen welkom in het Gildenhuis (kerkplein) om 19 uur.
Komt u ook?

Doet u mee aan onze
N-VA-Quiz?
Neen, het is geen grap!
Op zaterdag 1 april
organiseren we voor het
eerst een Quiz. Inschrijven
is mogelijk vanaf januari.
Schrijf de datum zeker
in uw agenda! Misschien
wint u wel één van de leuke
prijzen? Tot dan!
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Uw mening telt:
samen voor Schelle!
Een democratie draait rond de mening van het volk:
daar wilt ook N-VA Schelle op inzetten. Onze politiekers
horen graag uw mening, verzuchtingen en ideeën.
Contacteer ons gerust via onze website:
www.n-va.be/schelle of via schelle@n-va.be

Op een
nieuw jaar vol
Verandering!
www.n-va.be/schelle
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Jan Jambon

Theo Francken

Steven Vandeput

Philippe Muyters

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts
op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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