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Een sterker Schelle
Uw gemeente staat voor uitdagingen. Die wil de N-VA-ploeg aangaan.
Samen gaan we voor een sterker Schelle. De kopman van uw N-VA-ploeg
is Koen Vaerten.
Met zijn 42 jaar is Koen meer dan klaar om zich de volgende zes
jaar volledig toe te wijden aan het besturen van uw gemeente. Sinds
2012 is Koen gemeenteraadslid en fractievoorzitter. Koen is gelukkig
getrouwd en is trotse vader van een zoon en een dochter.
Als huidig gemeenteraadslid is Koen een ervaren rot in de ploeg.
Breng zijn ervaring in de Schelse politiek, een sterk team en zijn
ruime dossierkennis samen en je hebt de nodige ingrediënten voor
krachtig bestuur.

Uw toekomst, ons programma

Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018

U – de Schellenaar – kan in dit verhaal niet ontbreken. Als
inwoner van deze mooie gemeente heeft u recht op het beste
bestuur én beleid. Ontdek onze speerpunten voor een sterker
Schelle op www.sterkerschelle.be. Samen met u maken we onze
toekomst beter en sterker.

Koen Vaerten
Kandidaat-burgemeester

Walter Lembrechts duwt
N-VA-lijst
Voor de verkiezingen van 14 oktober is Walter uw lijstduwer. Als medeoprichter
en voorzitter van N-VA Rupel is hij geen onbekende in de Rupelstreek. Al sinds
het ontstaan van de N-VA is Walter actief in de gemeentepolitiek. In 2010-2011
startte hij in elke gemeente een plaatselijke afdeling.

Walter Lembrechts
Lijstduwer

In zijn dagelijks leven is Walter actief als aankoopdirecteur bij een kmo en
zetelt hij als gemeenteraadslid. Hij bouwde ook al heel wat mensenkennis op.
Met deze overvolle rugzak zet Walter zich vol achter dit team.

Veilig thuis in een welvarend Schelle
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Veilig thuis in een welvarend Schelle
Een krachtig bestuur
• Schelle is een fantastische gemeente met nood aan een krachtig bestuur.
De dienstverlening moeten we moderniseren, zodat u steeds efficiënt
geholpen kan worden.
• Wij willen een inhaalbeweging maken op het vlak van communicatie,
zodat u tijdig en correct geïnformeerd wordt.
• Een krachtig bestuur is ook een open bestuur. De uitgaven en toekomstprojecten
van uw gemeente moeten duidelijk en transparant zijn. Door middel van
toegankelijke meerjarenplannen willen wij u op voorhand inlichten.
• Eerlijk besturen is voor ons een absolute prioriteit. Alleen wat goed is voor
Schelle en voor de Schellenaren, daar gaan we voor.

Een sfeervol Schelle
• Schelle moet meer leven. Zo kiezen we voor een jaarlijkse, compactere versie van de
Schevetorenfeesten, een grote kerstmarkt, een nieuwjaarsfeest voor alle leeftijden en meer
kleinere activiteiten.
• Uw gemeente kent een erg rijke geschiedenis, en die willen we niet enkel in onze
geschiedenisboeken terugvinden. De N-VA wil met deze mooie geschiedenis en cultuur aan
de slag. Cultuur bepaalt mee dat we ons thuis voelen, dat we ons fier voelen om hier in Schelle
te wonen en te leven.
• Winkels, ondernemingen en zelfstandigen: zij zijn de grootste sfeermakers van ons centrum.
Hiervoor wil uw N-VA-ploeg een sterk economisch plan uitvoeren. Een nieuw dorpscentrum is erg belangrijk: we hebben toch een plek nodig waar we kunnen samenkomen?
Uw N-VA-ploeg kiest voor een sfeervol Schelle, mét een ruim aantal winkelpanden.

Meer samenwerking
• Uw gemeente moet de samenwerking met onze
buurgemeenten herstellen.

Bouwen aan morgen
• In het Schelle van morgen wil uw N-VA-ploeg partner
zijn van het verenigingsleven. Wij willen nieuwe lokalen
realiseren voor onze Rode Kruis-afdeling. Chiro Schelle
plant de bouw van nieuwe lokalen. De N-VA zal hun project
maximaal ondersteunen en nog verder ontwikkelen waar
mogelijk.
• Schelle heeft dringend nood aan zwemwater. Gemeentelijke
zwembaden zijn niet meer betaalbaar, dat hebben de massale
zwembadsluitingen in de laatste decennia voldoende
bewezen. Daarom kiezen we voor een samenwerking met
onze buurgemeenten: het Rupelzwembad.
• Nieuwe sportinfrastructuur is een prioriteit. De verouderde
gebouwen voldoen niet meer. We willen inzetten op een
degelijke infrastructuur voor de Schellenaar.

• Uw N-VA-ploeg wil ook samenwerken met u. We
willen u door inspraakmomenten en burgerbevragingen
inspraak geven over grote én kleine projecten. Door
meerdere inspraakmomenten willen we meer draagvlak
creëren en informatie verspreiden doorheen Schelle.
• Een gemeentefusie hier en nu, daar passen we voor.
Daar is Schelle niet klaar voor. Maar meer samenwerking opzoeken met onze buurgemeenten werkt
vooral in uw voordeel.
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Een sterke ploeg voor Schelle
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VAERTEN
Koen

JACOBS
Chantal

1. VAERTEN Koen

42
Zelfstandige

53
Ambtenaar

3. COOLS Stijn
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2. JACOBS Chantal
4. JACOBS Rita
5. ROBBROECKX Wietse
6. VAN BREEDAM Elien
7. DE STRYCKER Nathan

COOLS
Stijn
3

29
Building manager
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JACOBS
Rita

8. BOGAERTS Elke

59
Medisch secretaresse

10. PEETERS Veerle

9. SCHOONDERWOERT Danny
11. THYS Peter
12. VERBRAEKEN Cinda
13. MYLLE Marc
14. VAN DEN BOSSCHE Svenja

ROBBROECKX
Wietse
5

24
Zorgkundige

VAN BREEDAM
Elien
6

26
Verzorgende

15. VAN PELLECOM Alex
16. SCHOETERS Shauni
17. LOIR Annita
18. METS Warre
19. LEMBRECHTS Walter

DE STRYCKER
Nathan
7

22
Student

BOGAERTS
Elke
8

40
Helpdeskmedewerker
banksector

Hoe stemt u
het best?
Door het bolletje bij
alle N-VA-kandidaten te
kleuren.
Zo helpt u iedereen
van onze lijst vooruit.

SCHOONDERWOERT
Danny
9

56
Zelfstandige

Meer weten over het programma en de kandidaten?
n-va.be/schelle

LEMBRECHTS
Walter
19 58

Aankoopdirecteur

Veilig thuis in een welvarende
provincie Antwerpen
Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier.

1. LEMMENS Luk
WILRIJK

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

3. GEYSEN Kris
BRECHT

2. LAUWERS Linda
BOOM

4. VAN HAUTEGHEM Marleen
ZWIJNDRECHT

De N-VA leidt de Verandering in de
provincie Antwerpen in goede banen.
1 Zolang het provinciale niveau niet is afgeschaft, moet
het een slanke en daadkrachtige overheid zijn. Dankzij
de N-VA bespaarden we in de provincie Antwerpen
al jaarlijks 8 procent op de werkingsmiddelen. En
in 2013 verlaagden we de dotaties aan partijen en
fracties met 15 procent. Dat moet bijdragen aan een
verlaging van de provinciebelastingen voor gezinnen
en bedrijven.

2 We leggen fietsostrades aan en zorgen voor
een betere bovenlokale mobiliteit.

3 We blijven investeren in het onderhoud van recreatieen groendomeinen.

4 De N-VA wil de open ruimte bewaren
voor de volgende generaties.

“

5. VRANCKEN Isabelle
AARTSELAAR
6. GYS Seppe
WOMMELGEM
7. JACQUES Ilse
BERCHEM
8. VAN BUEREN Hugo
EDEGEM
9. PALINCKX Koen
EKEREN
10. GIELEN Pascale
SCHILDE
11. DE HERT Vera
MORTSEL
12. THIJS Danny
BRASSCHAAT
13. VERLINDEN Linda
WILRIJK
14. STAES Johan
KONTICH

Zolang de provincies bestaan,
moeten we ze goed besturen
en onze stempel drukken
op het beleid.
Luk Lemmens

Provinciaal gedeputeerde
Lijsttrekker

15. PIETTE Heide-Marie
ZOERSEL
16. BRANT Chil
WUUSTWEZEL
17. SNYDERS Sven
BOECHOUT
18. DRIES Greet
KALMTHOUT
19. VAN WINKEL Cordula
ANTWERPEN
20. JAMBON Jan
BRASSCHAAT

