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Beste Schellenaar

De zomervakantie is alweer 
voorbij en het nieuwe schooljaar 
is van start gegaan. Dankzij een 
subsidie van het provinciebestuur 
kunnen onze Schelse scholen 
investeren in nieuwe fietsen. Dat 
geeft onze leerlingen alvast een 
duwtje in de rug om meer voor 
de fiets te kiezen.

Uw N-VA-ploeg heeft de afgelo-
pen maanden met veel energie 
en goesting verder gewerkt met 
één doel voor ogen: een sterker,  
aangenamer en transparanter 
Schelle voor elke Schellenaar.

Onze gemeenteraadsleden deden 
al heel wat voorstellen op de  
gemeenteraad. Met enige trots 
mag ik zeggen dat een aantal 
daarvan (unaniem) werden  
goedgekeurd. Van positief  
oppositie voeren gesproken! 

Op zaterdag 19 oktober, tijdens 
de jaarmarkt, verwelkomen we 
u graag in onze N-VA-tent, waar 
u samen met ons van een lokaal 
biertje kan genieten.

Elke Bogaerts
Voorzitter N-VA Schelle

PS Volgt u ons al op Facebook? 
Like onze pagina en blijf op de 
hoogte.

Geen zwemwater meer voor de Schellenaar?

N-VA wil dat Schelle mee  
investeert in nieuw zwembad
In 2021 gaat het zwembad in Hemiksem onherroepelijk dicht. De N-VA  
vindt het enorm belangrijk dat onze gemeente u ook na die sluiting zwem-  
en sportwater kan aanbieden. N-VA Schelle dringt er dan ook op aan dat  
Schelle mee investeert in een nieuw, intergemeentelijk zwembad. Helaas  
wees de meerderheid dat voorstel af.

Buurgemeenten Aartselaar, Hemiksem en Niel 
investeren samen in een nieuw, intergemeen-
telijk zwembad. Ook Schelle was daar aanvan-
kelijk bij betrokken, maar omdat het nieuwe 
zwembad niet in Schelle maar in Aartselaar zou 
komen, stapte het gemeentebestuur uit het  
project. De N-VA maande het gemeentebestuur 
meermaals aan om zijn verantwoordelijkheid 
te nemen en toch in het nieuwe zwembad te 
investeren, maar daar ging het niet op in. 

Nieuw zwembad in Aartselaar
In mei stelden Hemiksem, Niel en Aartselaar 
hun concrete plannen voor het nieuwe zwem-
bad in Aartselaar voor. In januari wordt de 
eerste steen gelegd, in augustus 2021 zou het  
af zijn. Dat betekent dat het Hemiksemse 
zwembad, waar u momenteel terechtkan, in 
2021 onherroepelijk de deuren sluit. 

Gemeentebestuur heeft geen alternatief
Op de gemeenteraad stelde de N-VA de vraag of 
het gemeentebestuur voorbereid is op de sluiting 
van het zwembad. Noch de schepen van Sport, 
noch de burgemeester kon een alternatief voor-
leggen. N-VA Schelle stelde daarom nogmaals 
voor om toch opnieuw aan te sluiten bij het 
intergemeentelijk project van Niel, Hemiksem 
en Aartselaar. Zo zou onze gemeente u toch nog 
zwemwater kunnen garanderen. Helaas veegde 
CD&V het voorstel van tafel. Blijkbaar vertrouwt  

men erop dat de burgemeester tijdig een  
oplossing uit zijn hoed tovert.

N-VA Schelle vindt het jammer dat de gemeente 
haar inwoners na 2021 geen zwemwater kan 
garanderen. Niet alleen wordt het voor de 
Schelse scholen moeilijk om voldoende zwem- 
uren te krijgen, ook de tickets zullen allicht 
duurder worden.

  Ook na de sluiting van het zwembad in  
Hemiksem moet Schelle zijn inwoners  
zwemwater kunnen garanderen, vindt de N-VA.

N-VA Schelle blijft dit dossier op de voet volgen. Blijf  
op de hoogte via onze website www.n-va.be/schelle 
en onze Facebookpagina N-VA Schelle.

Bezoek N-VA Schelle op de jaarmarkt
Zaterdag 19 oktober vanaf 8 uur
Ook dit jaar kan u op de jaarmarkt kennismaken met het voltallige team van N-VA Schelle. In onze 
N-VA-tent proeft u bovendien van Schelse bieren gebrouwen door brouwerij Ganzenhof. Tot dan!
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Uw verkozenen hebben niet stil gezeten sinds ze in de Schelse gemeenteraad zetelen.  Ook vanuit de oppositie doet de N-VA positieve voorstellen voor een beter Schelle. 

N-VA betreurt afschaffing commissie Financiën
In de gemeenteraad van april was er heel wat discussie over de gemeentelijke commissies. Die commissies 
zijn niet verplicht, maar spelen toch een belangrijke rol. Ze laten toe om het beleid van de meerderheid te 
controleren. De N-VA vindt het geen goed idee om ze simpelweg niet meer te organiseren. 

Kans om beleid te controleren
De oppositie verliest zo een kans om inhoudelijk mee te werken aan bepaalde beleidsdomeinen. N-VA Schelle stelde dan ook voor 
om de commissie Financiën onbezoldigd te behouden. Maar volgens de burgemeester bieden de gemeentelijke adviesraden genoeg 
mogelijkheden. 

CD&V en Vlaams Belang waren akkoord met de afschaffing van de raadscommissies en keurden samen het voorstel van de N-VA af. 
Groen steunde ons voorstel wel om zo mee de openbaarheid van bestuur te waarborgen. Op onze website www.n-va.be/schelle vindt 
u meer informatie.

Nieuws uit de gemeenteraad

Rita Jacobs
Rita Jacobs is 60 jaar en gehuwd met Eric Vandermeirsch. Ze is de fiere 
mama van twee zonen en trotse oma van vijf kleinkinderen. Begin dit jaar 
legde ze samen met vier andere N-VA’ers de eed af als gemeenteraadslid.  
We stellen haar graag aan u voor met een kort interview.

  Bestuurslid Rita Jacobs zet zich in de politieraad 
volledig in voor een veiligere Rupelstreek.

Rookvrije zones in  
openbare ruimtes
Een van onze eerste voorstellen in de gemeenteraad was de 
oprichting van rookvrije zones in openbare ruimtes zoals 
scholen, sport- en jeugdverenigingen. Het voorstel werd spijtig 
genoeg niet gestemd in de gemeenteraad, doordat meerder-
heidspartij CD&V met 
een tegenvoorstel kwam. 
Op de verdere uitwer-
king daarvan moeten we 
spijtig genoeg nog steeds 
wachten. De N-VA blijft 
dit opvolgen.

N-VA vraagt steun 
voor buurtinformatie-
netwerken (BIN’s)
De N-VA vroeg het gemeentebestuur naar  
de opstart en opvolging van buurtinformatie- 
netwerken (BIN’s) in Schelle. In een BIN  
werken buurtbewoners en de lokale politie  
samen aan een veilige buurt.

Helaas vindt de meerderheid dat de gemeente geen leidende 
rol moet spelen in de oprichting en opvolging van BIN’s. 
Een gemiste kans, vindt de N-VA.

Bestuurslid 
in de 
kijker
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Uw verkozenen hebben niet stil gezeten sinds ze in de Schelse gemeenteraad zetelen.  Ook vanuit de oppositie doet de N-VA positieve voorstellen voor een beter Schelle. 

Schelle krijgt luierbank
Dankzij N-VA Schelle kunnen jonge gezinnen die het financieel  
moeilijk hebben in de toekomst rekenen op goedkope luiers.  
“Schellenaren kunnen luiers die ze overhebben schenken aan de  
luierbank. Jonge gezinnen die het moeilijk hebben kunnen de  
luiers tegen een lage prijs kopen en krijgen zo een duwtje in de 
rug”, zegt kersvers gemeenteraadslid Elien Van Breedam. 

Het voorstel van N-VA Schelle om een pamperbank te starten werd unaniem  
goedgekeurd. “We zijn enorm tevreden dat alle partijen dit voorstel steunen”,  
zegt Elien. “Ongeveer een op de vijftien Schelse kinderen groeit op in een kansarm  
gezin. Dat is minder dan het Vlaams gemiddelde, maar met dit soort voorstellen  
willen we het in de toekomst toch nog beter doen.”

Hondenweide in de Tuinlei
De inwoners van de Tuinlei en omliggende straten zijn al zeer lang 
vragende partij voor een ruime hondenweide. Gemeenteraadslid 
Wietse Robbroeckx diende daarover een voorstel in. Hij is tevreden 
dat het gemeentebestuur inziet dat er een nieuwe hondenweide 
moet komen. 

Een hondenweide is niet alleen belangrijk voor de huidige bewoners, maar ook 
voor de toekomst. Door de stijgende bevolkingscijfers zullen nieuwe Schellenaren 
steeds slimmer moeten wonen. Voor dierenliefhebbers wordt het een uitdaging 
om hun huisdieren voldoende bewegingsruimte te geven. “Een hondenweide met 
plaats voor een vrije loop is essentieel. Daarom hopen we dat het gemeentebestuur 
voldoende ruimte zal voorzien”, zegt Wietse Robbroeckx.

Nieuws uit de gemeenteraad

Wat is jouw doelstelling voor de komende jaren?
“Tijdens de verkiezingscampagne gaf ik al aan te ijveren voor een 
sfeervol Schelle. Een Schelle met meer activiteiten en festiviteiten 
en een sterk dorpscentrum dat handelaars én klanten weet aan te 
trekken. Schelle mag geen slapende gemeente zijn, maar moet een 
groene en bruisende gemeente worden.”

Wat zijn jouw interessegebieden binnen de politiek?
“Veiligheid en verkeer staan helemaal bovenaan mijn lijstje. Ik zetel 
al achttien jaar in de verkeersadviesraad en ben heel bij dat ik van 
het N-VA-bestuur het vertrouwen kreeg om lid te worden van de 
politieraad. Samen met vijf andere N-VA-verkozenen uit de Rupel-
streek zal ik met veel plezier mijn stem in die raad laten horen.”

Wat komt er zoal aan bod tijdens een politieraad?
“De politieraad bestaat uit de vijf burgemeesters van de  
Rupelstreek, de korpschef, de secretaris en negentien raadsleden. 
Samen beslisten we bijvoorbeeld al om het personeelskader uit  
te breiden met meer dan tien medewerkers. Ook de aankoop  
van een nieuwe mobiele kantoorwagen keurden we goed. Wie  
een kijkje wil komen nemen, is altijd welkom. De zittingen  
zijn openbaar en vinden plaats in het zonecommissariaat van  
de politiezone Rupel in Boom.” 

Heb je persoonlijke ambities op het vlak van veiligheid en verkeer?
“Ik wil in de politieraad mee nadenken over verkeersveiligheid 
en een correcte communicatie naar de burgers toe. Constructief 
meewerken aan een nog veiligere politiezone: dat is mijn  
doel.”

  Gemeenteraadslid Elien Van Breedam is  
tevreden dat kansarme gezinnen binnenkort 
een beroep kunnen doen op de luierbank.

  Gemeenteraadslid Wietse Robbroeckx stelde 
voor om in de Tuinlei een ruime hondenweide 
aan te leggen.
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Jan Jambon
Valerie Van Peel
Bert Wollants
Sophie De Wit
Michael Freilich
Yoleen Van Camp

Koen Metsu
Peter De Roover
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Bart De Wever
Liesbeth Homans
Kris Van Dijck
Annick De Ridder
Sofie Joosen
Paul Van Miert

Uw N-VA-verkozenen uit de provincie Antwerpen:

Freya Perdaens
Kathleen Krekels
Manuela Van Werde
Tine van der Vloet
Maarten De Veuster
Philippe Muyters


