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Schelse jongeren kiezen voor N-VA

U mag het weten: N-VA Schelle is van start 
gegaan met het uitwerken van een sterke 
verandering voor Schelle. “We zijn blij met 
de verjonging”, zegt een trotse fractieleider 
Walter Lembrechts. 

“Deze Schelse jongeren kozen resoluut 
voor het N-VA verhaal. Dat is een teken 
dat we de goede weg zijn ingeslagen.” 

Schelle snakt naar iets nieuws
Joni, Nathan, Wietse en Stijn zijn het 
erover eens: “Waar je ook komt, is er een 
vraag naar vernieuwing. Dit gaat van de 
gemeentewerking tot de manier van bestu-
ren. Mensen willen inspraak en degelijke 

informatie. Schepenen met power en goes-
ting, daar heeft Schelle nood aan.”

Jeugd werkt mee aan  
kiesprogramma 2018
In 2018, zal #TeamGeel u een verkiezings-
programma aanbieden met voorstellen én 
een toekomstvisie voor onze gemeente. 
Hierin laten we zeker onze jongeren aan 
bod komen.  

“Elk stuk programmatekst wordt mee 
door hen goedgekeurd. We mogen zelfs 
genieten van enkele uitstekende voorstel-
len die ze zelf aanbrachten”, vertelt Walter 
Lembrechts.

“Ik wil alle Schellenaren bedanken voor hun  
inbreng ter voorbereiding van het nieuwe  
Schelle. Heeft u ideeën of voorstellen,  
contacteer ons zeker.”

Walter Lembrechts, N-VA-fractieleider

‘Nieuw Schelle’

De N-VA werkt graag aan uw 
toekomst. Met een duidelijke visie 
houden we een oogje in het zeil, 
geven we bezorgde mensen een 
stem en geven zo ons ‘nieuw 
Schelle’ mee vorm. Daarbij  
hebben we twee uitgangspunten. 

Ten eerste heeft ons beleid nood 
aan creatieve geesten met een 
frisse visie. In dit blad stellen 
we alvast enkele enthousiaste 
N-VA-jongeren voor die willen 
werken aan het Schelle van  
morgen. Hun verfrissende ideeën 
mag het gemeentebestuur niet 
zomaar negeren.

Ten tweede is inspraak erg 
belangrijk. Alles wat de gemeente 
doet, kan op veel vlakken  
getoetst worden. Zo zie je 
niets over het hoofd, of het nu 
gaat over een nieuwe website, 
wegenwerken of de verbouwing 
van het gemeentehuis. Fietsers, 
jongeren, gezinnen, mensen die 
slecht te been zijn kunnen niet 
alleen bijdragen aan een gezond 
beleid maar, ook aan een breed 
draagvlak.

De N-VA blijft daarom de  
komende maanden en jaren 
verder werken aan een ‘nieuw 
Schelle’. Hiervoor rekenen we op 
de hulp van vele Schellenaren. 
Alvast bedankt voor jullie input. 

Koen Vaerten
Voorzitter 
N-VA Schelle

 Hurkend: Wietse Robbroeckx, Stijn Cools, Nathan De Strycker
   Liggend: Joni De Ceulaerde
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Eerste N-VA-quiz is succes

Onze eerste N-VA Quiz, waarbij tv-series het thema vormden, 
was een succes. We mochten vele Schellenaren – jong en oud – 
verwelkomen in het Gildenhuis. Bedankt voor jullie komst!

Kerkplein wordt volgebouwd 
 

U zou het toch ook geweldig vinden? Een vernieuwd 
gemeenteplein, volle terrasjes, fonteinen en nieuwe winkels? 
Omdat Schelle geen duidelijk, ingericht, centraal gemeenteplein 
heeft besloot CD&V Schelle werk te maken van een nieuw 
dorpscentrum. Samen met IGEAN en een Nederlands 
architectenbureau brachten ze het plan ‘Schelle 2030’ naar voor: 
het dorpscentrum wordt volgebouwd met appartementen. “De 
Schellenaar heeft géén inspraak in zijn/haar gemeente, dat is 
best jammer. Als er dan inspraak mogelijk is, is dit vaak te laat”, 
zegt Koen Vaerten. Volg #TeamGeel en blijf op de hoogte van 
‘Schelle 2030’.

Wietse Robbroeckx over gemeentelijke communicatie:

“Mijn partij wil verder gaan dan een inhaalmanoeuvre”

Wietse Robbroeckx (23) is verantwoorde-
lijk voor de sociale media bij #TeamGeel. 
Hij kan dus met kennis van zaken spreken 
over het communicatiebeleid in Schelle. 
We zochten hem op om zijn visie daarover 
te horen.

Spendeert Schelle voldoende middelen 
aan een modern communicatiebeleid?
Goed communiceren, mensen bereiken 
én informeren is niet zo gemakkelijk als 
het lijkt. Daar heb je mensen voor nodig 
die hiervoor opgeleid zijn en die de juiste 
middelen en ervaring hebben. In Schelle 
kennen we zo’n communicatiecultuur 
helaas niet.

Denk bijvoorbeeld aan de werken aan de 
Steenwinkelstraat. Amper enkele dagen 
voor de aanvang van deze ‘historische 
werken’, verscheen er in elke brievenbus 
een infobrief. Met een onoverzichtelijke 
blok tekst werden de Schellenaren geïn-
formeerd over omleidingen voor burgers 
en openbaar vervoer, de fasering van de 
werken en de tijd waarin deze werken 
werden uitgevoerd. 

Als gevolg van de manke communicatie 
van ons gemeentebestuur zag ik dat veel 
Schellenaren elkaar op de sociale media 
gingen informeren. Een aantal inwoners 

startte zelfs een website op om de juiste 
informatie te verspreiden. 

Doen andere gemeenten het beter qua 
communicatie?
De gemeente Aartselaar toonde aan hoe 
het wél kan. Zij communiceerde enkele 
weken voordien al helder en duidelijk de 
omleidingen aan haar inwoners. Dàt is wat 
ik bedoel met die communicatiecultuur. 

Als de gemeente via verschillende kanalen 
communiceert, dan vergroot dat het 
draagvlak voor beslissingen binnen onze 
gemeente. Ik ben blij dat, door de druk die 
de N-VA wist op te voeren, er nu einde-
lijk een communicatiemedewerker wordt 
aangenomen.

Kan communicatie het draagvlak voor 
beslissingen écht verbeteren?
Absoluut. Als je de burger tijdig en correct 
informeert, heeft die ook voldoende tijd 
om zich voor te bereiden. Zo geef je als 
gemeente het signaal dat ook de werken 
goed zijn voorbereid, dat de gemeente 
aandacht heeft voor haar burgers, voor 
vragen en bezorgdheden. Wie die stappen 
overslaat, slaat ook de burger over.

Ik vind het schrijnend om te zien dat de 
burgemeester en zijn schepenen de eersten 
in rij zijn om in de krant te pronken, maar 
de laatsten om de burgers te informeren. 

Communiceren is één van de basis- 
bevoegdheden van een lokale overheid, 
Schelle is het aan zichzelf én aan de inwo-
ners verplicht om daarin te investeren.

 Lees het volledige interview op 
www.n-va.be/schelle
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Schelle scoort 5,1 op 10

Fietspaden worden vernieuwd. Ze worden heraangelegd op 
het moment dat de aangrenzende straat wordt vernieuwd. 
Met die aanpak in gedachten én met de fiets-o-strade die 
in de startblokken zit, wou het gemeentebestuur de slechte 
fietsscore aanpakken. 

Nu, bij de bekendmaking van de nieuwe fietsscore, blijkt dat 
Schelle nog steeds ondermaats scoort. De fietspaden, zeker 
rond de scholen, de Tolhuisstraat, Fabiolalaan en nog vele 
andere straten hebben nood aan een grondige heraanleg. 

“Onze partij wil investeren in die fietsscore, we willen boven 
het gemiddelde zitten”, zegt Walter Lembrechts.

Nieuw gemeenteblad laat op zich wachten
Weet u het nog? Op 20 maart 2015 organiseerde onze Schelse 
jeugdraad een politiek debat ‘d-battle’. Tijdens dit debat beloofde 
de schepen van Jeugd (CD&V) dat er werk werd gemaakt van een 
nieuw gemeenteblad. Helaas, nu, twee jaar later is er nog niets  
(uit/in) de bus gekomen. 

Het is merkwaardig dat de vernieuwing van een gemeenteblad langer 
dan twee jaar op zich laat wachten. “Dit bewijst nog maar eens dat het 
gemeentebestuur weinig te bieden heeft op vlak van innovatie.  
Communicatie is een recht dat we als lokale overheid moeten bieden”, 
zegt Walter Lembrechts.

 Deze avond is gratis, maar we vragen wel om op voorhand 
een plekje te reserveren bij onze collega van N-VA Boom. Je kan 
Dirk Clement bereiken op dirk.clement@n-va.be of via  
telefoonnummer 0473 87 80 34.

Volg #TeamGeel op sociale media
Onze partij neemt het voortouw in moderne communicatie. We zijn er trots 

op om prominent aanwezig te zijn op het internet. Volg ons op Twitter, 
Facebook, YouTube en Instagram!

Theo Francken 
komt naar de 
Rupelstreek

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie en  
Administratieve Vereenvoudiging, komt binnenkort zijn beleid 
toelichten in de schouwburg van Boom.  
 
Iedereen is van harte welkom. 

DONDERDAG 

28 september
20 uur 

CC De Steiger,
Boom
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


