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Timmeren aan de
toekomst
Ook in 2017 komen we enkele keren
naar u toe met ons N-VA-huis-aanhuisblad. We hopen dat we u er niet
mee vervelen, net daarom hou ik het
voorwoord kort.
De N-VA werkt voor u: zowel op politiek vlak als daarnaast zitten we niet
stil. We werken aan de verandering,
maar we organiseren ook voor u. Zo
is er op 1 april onze quiz: bent u fan
van Jacobus en Corneel, Spartacus
of Star trek? Dan is onze quiz zeker
iets voor u! Tot dan!
Ook vanuit de oppositie kijken we
erop toe dat onze gemeente op de
juiste manier bestuurd wordt. Geen
gemakkelijke opdracht, want de
kaarten liggen nu eenmaal zo dat
Schelle afhankelijk is van anderen
hun visie. Gebrekkige communicatie
en stilstand zijn het gevolg. Tijd voor
verandering dus.
Ten derde hopen we langs deze weg
ook uw input en engagement aan te
wakkeren. U mag steeds contact met
ons opnemen. Wij luisteren wél als
uw vereniging onder druk staat, wij
zijn wél geïnteresseerd in uw mening, wij vinden u wél belangrijk. Hoe
meer Schellenaren zich engageren
om mee te werken aan de toekomst,
hoe beter.
Samen kunnen we timmeren
aan de toekomst van Schelle!
Koen Vaerten
Voorzitter

2018: N-VA WIL INVESTEREN
Al vele jaren wordt de enige jeugdbeweging van uw gemeente, Chiro
Schelle, door het gemeentebestuur zoet gehouden met allerlei beloften.
De Chiro heeft dringend nood aan nieuwe lokalen. Deze jongeren zorgen
voor vaart in onze gemeente en organiseren tal van activiteiten voor jong
en oud. Ze zijn een pareltje in onze gemeente en verdienen alle steun!
DE N-VA-BELOFTE

N-VA Schelle draait niet rond de pot:
“In 2018 willen we als partij in samenwerking met de andere verenigingen
bekijken hoe we zoveel mogelijk noden
kunnen inlossen. Het wordt tijd dat men
luistert naar deze noden. In 2018 gaan we
resoluut voor duurzame oplossing” zegt
Walter Lembrechts, fractieleider N-VA
Schelle.

MOGELIJKHEDEN

Er zijn vele mogelijkheden, alles staat nog
open. We weten alleszins van Aartselaar
en Niel dat het heus niet onmogelijk is
om als gemeente stevig te investeren in
onze lokale jeugd en het vrijetijdsleven.
Het huidig gemeentebestuur koos deze

bestuursperiode om te investeren in beton
en straten, voor zo’n € 7 miljoen. De N-VA
wil investeren in mensen.

2018: HET VERKIEZINGSSPEL VAN
CD&V
U kan er niet omheen: CD&V speelt
politieke spelletjes. Net voor de
verkiezingen zullen zij met een oplossing
naar buiten komen en hopen zij op uw
stem. De vraag is: laat u zich vangen?
Zal u slim genoeg zijn om dit politieke
spelletje te doorzien?
Onze beslissing staat vast: in 2018 willen
we aan tafel zitten met alle verenigingen
van goede wil. We gaan investeren!

2

DENKEN.DURVEN.DOEN.

CD&V SCHELLE STOPT MET RUPELZWEMBAD
Wist u dat zwemmen in de Rupelstreek blijkbaar geen prioriteit meer is? De Schelse CD&V besloot niet in
zee te gaan met Aartselaar, Niel en Hemiksem voor het uitbouwen van een Rupelzwembad: jammer toch?
Even alle feiten op een rij!
1 Z
 wembaden

in de Rupelstreek verdwijnen

Ook in Hemiksem zal men het
zwembad moeten sluiten.

2 E
 en

“Ons Aartselaars zwembad
is sterk verouderd en zal
moeten sluiten.”
Sophie De Wit, burgemeester Aartselaar

intergemeentelijk zwembad

De Rupelgemeenten en Aartselaar sloegen de handen in elkaar. Een studie van
100 000 euro moest op alle vlakken (mobiliteit, haalbaarheid, kosten) bepalen
waar het nieuwe Rupelzwembad zich kon vestigen. De uitgebreide studie bracht
de gronden aan het huidig zwembad in Aartselaar aan als beste locatie voor een
Rupelzwembad.

3 C
 D&V

stopt ermee

Hoewel CD&V mee de studie liet opmaken, trekt ze er nu tussenuit. Ze willen eerst een privépartner zoeken. De gemeenten
Hemiksem, Niel en Aartselaar willen niet wachten, want een privépartner kan ook later toetreden tot het project. Schelle durft
niet mee in het water te springen, met als gevolg dat Hemiksem, Niel en Aartselaar alleen verder gaan.

Een privépartner kan steeds
inspringen! Waarom wachten?

Schelle versus buurgemeenten:
is dit samenwerking?

Zwembaden Hemiksem en Aartselaar
verdwijnen.

Burgemeester koos o.a de Tuinlei als
locatie...

U betaalt maximumtarief:
jammer!

Aartselaar betaalt de gronden en de
parking

Leerlingen Aartselaar, Niel en
Hemiksem: krijgen voorrang.

Schelle is nogmaals geen
betrouwbare partner

Tijd voor verandering!
schelle@n-va.be
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WERKEN STEENWINKELSTRAAT MISTE ALLE COMMUNICATIE
Net zoals bij vorige werken kon de CD&V-ploeg niet
vanaf het begin correct en tijdig informeren in
verband met de werken rond de Steenwinkelstraat.
Op maandag 16 januari, bij het starten van de graafwerken voor
de grachten, was er zoveel onduidelijkheid voor de burger dat op
de sociale media vele mensen zich vragen stelden: alle communicatie van ons bestuur ontbrak ondanks beloften op een van de
vorige gemeenteraden.
De N-VA reageerde heftig, maar ook enkele burgers startten
spontaan met initiatieven om de burger toch wat informatie te
geven. Er werd zelfs een website schelle.nu gestart. Door dit alles
werd het bestuur wakker geschud om in een hogere versnelling
te gaan en verscheen er enkele dagen voor de werken informatie
over deze ‘historische werken’.

#TEAMGEEL GING WEER AAN DE SLAG!
Welkom op onze quiz!

Samen klinken op 2017

Kan u de begintunes van The A-team, Zeg Eens A en Fawlty
Towers nog steeds vlekkeloos meezingen? Denkt u veel te
kennen over het oudste feuilleton tot de nieuwste series op
Netflix? Test uw kennis en kom naar onze eerste N-VA-quiz.
U kan het thema al raden: televisieseries.

1 april
2017
Het nieuwe jaar ging van start! We konden vele Schellenaren
verwelkomen op onze nieuwjaarsrecepetie. Koen Metsu, de
burgemeester van Edegem en de voorzitter van de commissie
anti-terreur kwam spreken, samen met hem klonken we op het
nieuwe jaar!

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

www.n-va.be/schelle

De Verandering Werkt. Ook voor u!

6,7%

Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

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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