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Beste Schellenaar,

Tuinlei, Oosterweel van Schelle

September bracht ons een prachtige
nazomer, er startte een nieuw
schooljaar, een nieuw sportseizoen,
en ook de politiek begint aan een
nieuw werkjaar.
Het komende jaar werkt N-VA
Schelle in groep aan een eigen
beleid voor Schelle. Wat ontbreekt
vullen we zelf in: schepenen moeten
visie en kennis van zaken hebben,
en vooral hun aanwezigheid en
betrokkenheid laten voelen. De N-VA
werkt er aan, en wie wil, mag ons
zeker contacteren en meehelpen.
In de voorbije periode hamerden
we op hulp aan de Schelse
verenigingen, en we zijn blij dat
er intussen stappen gezet zijn.
Alleen jammer dat er intussen ook
kosten afgescheept worden op de
verenigingen door de afvalophaling
betalend te maken. Het toont aan dat
er helemaal geen visie is.
Dat gebrek aan visie en beleid straalt
af op de gemeente. De stilstand is
compleet en op sommige vlakken
doen we het ronduit slecht: Qua
informatie scoorde Schelle een 2/10.
Het opvragen van informatie blijft
een zoektocht, wanneer gaat men dit
eindelijk aanpakken?
De N-VA vindt dat Schelle een
beter bestuur verdient. Iedereen
merkt het: de ambities van het
gemeentebestuur zijn weg, het is tijd
voor verandering.
Koen Vaerten

Het dossier van de Tuinlei gaat al acht jaar mee! Weet u nog waar het
begon? We geven u een samenvatting van de feiten. De werken gingen
eindelijk van start. Tijd om alles op een rijtje te zetten.
Waar begon het?
In 2009 besloot men de Steenwinkelstraat volledig te vernieuwen. Hierdoor had
Schelle een nieuwe, tijdelijke ontsluitingsweg nodig: de Tuinlei.

Waar liep het mis?
 De oprechte bezorgdheden vanuit de Tuinlei-bewoners werden straal genegeerd

door de gemeente;

 Het akkoord met de gemeente Niel en Aartselaar moest binnen het jaar rond zijn,

maar lukte niet omdat Schelle steeds ontevreden was met alle voorstellen;

 Door de koppige houding van de burgemeester moest de provincie tussenbeide

komen om het zaakje op te lossen;

Wat is nu de afspraak?
Als de werken op de Steenwinkelstraat zijn afgelopen, zal volgens het akkoord de
Tuinlei ‘maximaal een éénrichtingsstraat in de middenzone inhouden en dit in de
richting van de Steenwinkelstraat’. Zal burgemeester Mennes zijn belofte houden?
Zal hij zijn wilde uitbreidingsplannen kunnen beheersen?
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#TEAMGEEL GING WEER AAN DE SLAG!
Een bloem voor alle moeders

N-VA Zuidrand

Op woensdag 15 augustus trokken enkele N-VA-leden naar de
rusthuizen Heide Velden en Familiehof. Alle vrouwen kregen
een bloemetje en daar waren ze erg blij mee.

Op zaterdag 22 oktober vanaf 19 uur organiseren
12 N-VA-besturen van N-VA Zuidrand een ‘Avond
met Jan Jambon’.
De locatie van dit evenement is Ter Elst in Edegem
(Kattenbroek 1). We mikken op een 250-tal aanwezigen vanuit
het arrondissement en de 12 deelnemende gemeenten in het
bijzonder. Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan
Jambon is onze centrale gast.. Komt u ook?

Volg jij ons al op
sociale media?
Met trots kan onze partij zeggen prominent
aanwezig te zijn op sociale media.

Meer info op onze website: www.n-va.be/schelle

Griezelen op onze
halloweentocht

We zijn een voorbeeld voor de andere politieke partijen en de gemeente.

Je kan ons volgen op Twitter, Youtube,
Instagram en Facebook.

Bekijk zeker onze website op:
www.n-va.be/schelle

Op 31 oktober organiseert onze partij voor het eerst een
halloweentocht. We volgen het verhaal van een oude Schelse
legende en eindigen deze tocht met iets lekkers, hou zeker onze
website in het oog want inschrijven kan binnenkort!

www.n-va.be/schelle

De verandering werkt!
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Meer vacatures
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Grondige
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

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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