
Veilig thuis in een welvarend Schelle

    schelle@n-va.be I  www.n-va.be/schelle I jaargang 2018 I nr. 2 I juni

V.U.: KOEN VAERTEN, OUDE SCHANS 12, 2627 SCHELLE

SCHELLE

N-VA wil investeren in sportinfrastructuur
Investeringen zijn nodig
Uw sportvereniging moet nu én in de toekomst kunnen genieten van de beste infrastructuur en het beste materiaal. De huidige 
sporthal en het verouderde materiaal kunnen weinig toekomst bieden. “Investeringen dringen zich op. Alle alternatieven moeten 
onderzocht worden, zelfs een nieuwbouw moet kunnen. Al wordt dat natuurlijk de duurste en meest complexe oplossing”, zegt  
lijsttrekker Koen Vaerten.

Sportieve voorwaarden
Elke beslissing zal uiteraard genomen worden in samenspraak met de sportverenigingen. Zij zijn de 
grootste gebruikers van de sportinfrastructuur, en het is naar hun noden en opmerkingen dat we als 
gemeente willen luisteren. Zijn er mogelijkheden om het sportcomplex in het centrum te behouden? 
Dan willen we daar zeker naar streven. Bij de realisatie van deze investeringen kijkt de N-VA ook 
naar de mogelijkheden om Vlaamse subsidies te bekomen én zullen we proberen om de sportinfra-
structuur bijna-energieneutraal te realiseren.

“Schelle moet vernieuwen en moderniseren. 
Durft u de verandering aan?”

Koen Vaerten, lijsttrekker

N-VA Schelle wenst u alvast 
een deugddoende vakantie!
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Elektriciteitsstoringen 
in Schelle voorkomen
Dit voorjaar werden uw woning en uw 
gemeente slachtoffer van drie elektriciteits-
storingen. Voor steeds een periode van een 
uur gingen de meeste lichten uit in Schelle. 
Eandis deelde mee dat er enkele keren een 
defect ontstond op de middenspannings- 
kabel in de Provinciale Steenweg. Een 
gedeelte van de kabel zal binnenkort ver-
vangen worden. De N-VA ijvert voor een 
grondige controle om volledige elektrici-
teitsstoringen te voorkomen. Vooral voor 
onze woonzorgcentra, assistentiewoningen 
en bij ouderen is een elektriciteitsstoring erg 
gevaarlijk.

“Meer financiële transparantie”
Uw gemeente zou te allen tijde een duidelijke ‘boekhouding’ moeten kunnen  
voorleggen, maar dit gebeurt niet. De financiën in Schelle zijn weinig duidelijk  
en transparant. Uw N-VA-ploeg wil, net zoals in Aartselaar, een meerjarenplan 
voorleggen met duidelijke inkomsten en uitgaven.

“Anno 2018 kan uw gemeente niet achterblijven in  
donkere achterkamerpolitiek. De inwoners hebben  
recht op transparantie”, zegt voorzitter Stijn Cools.

A12 wordt veiliger
U hebt het ongetwijfeld zelf al vastgesteld: de huidige  
verkeerssituatie aan de A12 is buitengewoon gevaarlijk.

Uw N-VA-ploeg heeft er samen met de minister van  
Mobiliteit voor gezorgd dat de A12 een drastische  
metamorfose zal ondergaan. Volgens het  
Agentschap Wegen en Verkeer starten de  
werken in 2021. Tegen 2025 zou de A12 volledig her-
vormd moeten zijn: goed nieuws dus!  
Kijk voor de technische details op onze website  
www.n-va.be/schelle

Walter Lembrechts, fractievoorzitter

Rattenplaag in Frans Cretenlaan

N-VA ijvert voor betere  
communicatie en dienstverlening
U wilt toch ook snel 
geholpen worden in 
uw gemeente? U mag 
toch tijdig geïnfor-
meerd worden? Een 
tijdje geleden kreeg 
Schelle, specifiek 
de bewoners van de 
Frans Cretenlaan, te 
maken met een heuse 
rattenplaag. Ondanks 
de vele signalen die 
de gemeente kreeg, 
kwam een oplossing slechts traag op gang. Uw N-VA-ploeg is al erg 
lang vragende partij voor een betere communicatie en dienstverlening.

Stijn Cools, voorzitter
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N-VA wil kinder- 
gemeenteraad
Wat denkt u? Hoe fijn zou het zijn dat we onze 
Schelse leerlingen kunnen laten beslissen over enkele 
zaken? Uw N-VA-ploeg stelt de organisatie van een 
kindergemeenteraad voor.

Hierbij nodigen we de beide lagere scholen uit om 
verkiezingen te houden, waarbij leerlingen enkele 
nieuwe ideeën kunnen aanbrengen. De feitelijke 
kindergemeenteraad mag dan één project kiezen, dat 
de gemeente zal uitvoeren. “In andere gemeenten zien 
we dat dit project een goede manier is om kinderen te 
betrekken bij hun ge-
meente. We plaatsen 
hun mening centraal 
en kunnen Schelle 
verfrissen met enkele 
originele ideeën”, 
zegt bestuurslid 
Nathan De Strycker.

“Een sfeervol Schelle 
start met economisch 
beleid”
Uw gemeente heeft dringend nood aan een sterk 
economisch beleid. Hoe kunnen we er anders voor 
zorgen dat ondernemingen, winkels en ambachten 
zich thuis voelen in Schelle? Uw N-VA-ploeg wil een 
sterke partner worden van zelfstandigen en onderne-
mingen, omdat hun aanwezigheid zorgt voor bezoch-
te straten en levendigheid. Het huidige beleid is zoek, 
en dit terwijl er in Schelle nog erg veel gerealiseerd 
kan worden. In het plan Schelle 2030 wil men ons 
dorpscentrum helemaal aanpassen en volbouwen. 
Helaas wordt er tot hiertoe met geen woord gespro-
ken over het bouwen van nieuwe winkelpanden: 
jammer. “De N-VA wil ervoor zorgen dat Schelle geen 
economische spookgemeente wordt tussen Niel en 
Aartselaar”, zegt bestuurslid Wietse Robbroeckx.

Gespreksavond 
met minister 
Jambon was 
een succes
Op maandag 23 april kwam minister 
van Binnenlandse Zaken Jan Jambon 
spreken over het thema ‘veiligheid’. 
Onze fractievoorzitter Walter  
Lembrechts ijverde tijdens zijn  
openingsspeech voor meer samen-
werking met de Rupelgemeenten. 
Minister Jambon sprak dan weer over 
“de gele golf die de Rupelstreek nodig 
heeft”.

Wietse Robbroeckx, 
bestuurslid

Nathan De Strycker, 
bestuurslid



Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /
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