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Beste Schellenaar
Onlangs werd ik verkozen als nieuwe
voorzitter van N-VA Schelle. Met
veel ambitie en positivisme zal ik
#TeamGeel trachten te leiden. Graag
wil ik mijn voorganger, Stijn Cools,
bedanken voor zijn engagement.
Stijn zal zich voortaan richten op het
politieke werk als gemeenteraadslid.
Positief werken aan morgen
Ik sta er uiteraard niet alleen voor.
Met de volledige bestuursploeg
zijn we klaar om Schelle sterker te
maken. Ik ben trots op dit sterke en
gevarieerde team van mensen met
verschillende beroepen, leeftijden en
vooral ook verschillende expertises.
Die complementaire kwaliteiten
zorgen voor een zeer positieve sfeer
en samenwerking.

Een nieuw dorpscentrum
voor Schelle
Schelle heeft nood aan een nieuw dorpscentrum. Maar hoe dat nieuwe
centrum er moet uitzien, daar is nog veel discussie over. De N-VA staat voor
een plan waarin alle aspecten van onze gemeente ten volle vertegenwoordigd
zijn. Onze partij doet haar uiterste best om de huidige CD&V-plannen te
verbeteren.

Samen met u
Net zoals voorheen willen wij u ook
de komende jaren betrekken in onze
gemeente. Heeft u vragen, voorstellen of opmerkingen? Wij horen ze
graag. Voor ons staat de Schellenaar
centraal.

Een ontwerp van Schellenaar Floris Robbroeckx.

Met een positieve ingesteldheid
werken we mee aan een sterker
Schelle, gisteren, vandaag en
morgen.

Veiliger verkeer

Elke Bogaerts
Voorzitter N-VA Schelle

Meer open ruimte

Door de Fabiolalaan achter de kerk door te trekken, creëren we een ruim centrum. Hierbij
zal de huidige korte bocht – een gevaarlijk kruispunt – verdwijnen en zal deze drastisch
veiliger gemaakt worden.
De urbanisering van kleine gemeenten is een feit. We moeten slimmer omgaan met het
creëren van open ruimte. In ons voorstel ligt de nadruk op het centraliseren van onze
gemeente, met plaats voor evenementen en een nieuwe dynamiek.

Meer economische kansen

Louter een woongemeente willen we niet worden. Daarom kiest de N-VA resoluut voor het
maximaliseren van de economische factor. Het realiseren van economische ruimte en de
nodige zuurstof zal bijdragen tot een sfeervoller Schelle.
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Bijzonder comité voor de sociale dienst
Sinds januari zetelt Chantal Jacobs voor N-VA Schelle in het bijzonder comité voor de sociale
dienst (BCSD). Het BCSD kan het bestuur adviseren over het sociaal beleid, maar neemt vooral
beslissingen in individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke
integratie. Het gaat onder meer over beslissingen rond de toekenning van een leefloon, ondersteuning bij schulden, begeleiding bij budgetbeheer, de toekenning van een mantelzorgtoelage,
het opstarten van poetshulp of het verlenen van voorschotten op sociale uitkeringen. Vanuit haar
functie bij het OCMW, de stad Antwerpen en Zorgbedrijf Antwerpen heeft Chantal heel wat
kennis en ervaring in deze materie.

Chantal Jacobs, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Ons voorstel over het ereburgerschap
Nog steeds beslist het schepencollege wie de titel van ‘ereburger’ in ontvangst mag
nemen. Daar wil de N-VA verandering in brengen. We willen dat alle Schellenaren
en verenigingen zelf ereburgers kunnen voorstellen.
Hoewel we een hele nieuwe procedure en aanpak uitwerkten, konden we helaas
niet op de steun van de meerderheidspartij rekenen. De gemeenteraad keurde ons
constructieve voorstel af. Een gemiste kans op het vlak van burgerparticipatie.
Lees meer op www.n-va.be/schelle

N-VA Aartselaar, Boechout, Boom, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst en Schelle nodigen uit:

Gesprek met psycholoog en professor Wouter Duyck
Zondag 12 mei om 11 uur | Auditorium Hotel Ter Elst | Kattenbroek 1, 2650 Edegem

‘De staat van het Vlaamse onderwijs:
waarom onze welvaart meer
intellectuele ambitie nodig heeft.’
Iedereen welkom – vrije toegang
Inschrijven voor 5 mei via www.n-va.be/edegem met vermelding van ‘Wouter Duyck’,
uw naam, gemeente en het aantal personen
Drankjes zijn verkrijgbaar tegen democratische prijzen

schelle@n-va.be
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N-VA Schelle heeft nieuw bestuur
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Wilt u het nieuwe bestuur van N-VA Schelle leren kennen? Kijk dan op www.n-va.be/schelle

Onze
gemeenteraadsleden
staan voor
u klaar

V.l.n.r.: Koen Vaerten, Chantal Jacobs, Rita Jacobs, Wietse Robbroeckx en Stijn Cools.

Bedankt voor uw vertrouwen!
Op 14 oktober koos u een nieuwe gemeenteraad, waarbij wij werden bevestigd als tweede grootste partij.
Onze gemeenteraadsleden zullen de komende zes jaar hard voor u werken. Koen, Chantal, Rita, Wietse en Stijn staan klaar om
aan de slag te gaan met uw vragen, voorstellen en opmerkingen. Blijft u graag op de hoogte van hun werk? Wilt u contact met hen
opnemen? Bezoek dan zeker onze website www.n-va.be/schelle

www.n-va.be/schelle

Jan
JAMBON

Geert
BOURGEOIS

Liesbeth
HOMANS

Bart
DE WEVER

Valerie
VAN PEEL

Voormalig vicepremier,
Kamerlid en burgemeester

Vlaams minister-president

Vlaams viceministerpresident

Nationaal voorzitter,
Kamerlid en burgemeester

Kamerlid en
schepen

Lijsttrekker
Kamer

Lijsttrekker
Europa

2de plaats
Vlaams Parlement

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

2de plaats
Kamer

Brasschaat

Antwerpen (Wilrijk)

Antwerpen (Deurne)

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen.
n-va.be/verkiezingen

Kapellen

