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BESTE SCHELLENAAR,

Walter Lembrechts
Voorzitter N-VA Schelle

SCHELLE
Wij kiezen voor moderne communicatie!
In de 21ste eeuw kan je niet bij de pakken
blijven zitten, zeker niet als politieke
partij. N-VA Schelle staat al sinds het
begin achter een transparante maar ook
moderne communicatie. Mensen moeten
zich kunnen informeren, de politiek
moet deze ervaring zo gemakkelijk en zo
aangenaam mogelijk maken.

NIEUW GEMEENTEMAGAZINE

De winter loopt stilaan op zijn einde.
De dagen lengen en straks kunnen we
weer gezellig buiten zitten. De zon kan
ons weer volop opwarmen. Toch zat
N-VA Schelle in maart nog zeker twee
keer binnen.

V.U.: Walter Lembrechts, Paepevelden 10, 2627 Schelle

Een eerste maal op 5 maart tijdens het
N-VA-restaurant: een jaarlijks moment
voor velen om onze afdeling te steunen,
onze mensen (beter) te leren kennen en
te zien dat er een ploeg aan het werk
is die het in Schelle zo aangenaam
mogelijk wil maken.			
Een tweede keer op 10 maart om een
nieuw afdelingsbestuur te verkiezen,
zodat een aantal nieuwe, jongere
krachten extra ideeën kan aanbrengen.
De kracht van verandering en vooruitgang wordt zo verder uitgebouwd. Want
dat is wat Schelle nodig heeft: niet alleen een slogan ‘Dorp met vaart’, maar
echt dynamisme om onze samenleving
tot volle ontplooiing te brengen.
We zien dat onze herhaaldelijke oproep
om de verenigingen te ondersteunen,
gehoord wordt. Dat geldt al voor Schelle
Sport. We hopen dat al die andere verenigingen met zovele vrijwilligers ook
op de steun van onze gemeente mogen
rekenen.

www.n-va.be/schelle

gemeenteblad. De fulltime schepen had
een jaar nodig om dit probleem aan te
pakken. Mist u ook enige daadkracht?
Wij publiceerden zelf een nieuw
gemeenteblad. Bezoek zeker onze
site op www.n-va.be/schelle om ons
gemeenteblad digitaal te bekijken.

NIEUWE WEBSITE
Het verhaal rond de onordelijke
gemeente website is hetzelfde. Ondanks
de vele signalen van de bevolking duurt
het hier ook één jaar voor er iets mee
gedaan wordt. N-VA Schelle is trots u te
kunnen zeggen dat wij een nieuwe en
transparante website hebben. U kan er
op zoek gaan naar alle nieuwe weetjes
en de actuele politieke gang van zaken.
Bezoek zeker onze website:
www.n-va.be/schelle

Elke Schellenaar kent het geel
gemeenteblaadje. Dat is veel te dik en
nodigt niet uit om te lezen. Waar een
gemeente de mogelijkheid heeft om
mensen te informeren, slaat Schelle de
bal mis.
Op het politieke debat in het
gemeentehuis in maart vorig jaar werd
dit probleem aangekaart. De eerste
schepen schreef toen alle pijnpunten op
in de hoop er iets mee te doen. Een jaar
later is er nog niets veranderd aan het

N-VA Schelle vernieuwt. Op 10 maart kozen onze leden een nieuw afdelingsbestuur.
In een volgend huis-aan-huisblaadje stellen wij dit nieuwe bestuur graag aan u
voor!

CD&V over gemeentebelasting: wie doet beter?

Schelle is al 17 jaar krokodil-vrij!
Graag gedaan! Dankzij N-VA Schelle kan u al 17 jaar door Schelle
bewegen zonder bang te zijn opgegeten te worden door een krokodil.
U denkt: wat een belachelijk niveau van nieuwswaarde? Dat
dachten wij ook, toen wij het artikel “Schelle bleef andermaal
kurkdroog” in onze bus kregen.
CD&V Schelle beweert ervoor te hebben gezorgd dat we geen
last meer hebben van overstromingen, al 17 jaar. Een slag in het
gezicht voor de mensen die de overlast van 4 juli 2008 of 14 juli
2014 hebben meegemaakt.

‘Bron: Gemeentelijke profielschetsen op vlaanderen.be’

De CD&V-meerderheid pakt graag uit met haar niet-verhoogde belastingen. Trots verkondigen ze ‘wie doet
beter?’ Wij zochten het voor u uit!
Wat blijkt? De goednieuwsshow is slechts gedeeltelijk waar. Een belastingparadijs is Schelle zeker niet. Als we naar
de fiscale ontvangsten kijken (het bedrag dat u uiteindelijk zelf moet ophoesten), dan merkt u dat Schelle van alle
buurgemeenten de meeste belastingen uit uw zakken haalt (666 euro).
De vraag is of u waar krijgt voor dat geld?

Bent u er de volgende keer
ook bij?

Sterk samenwerken
met de buren

Het zal dus maar uw ploeg zijn die zijn tegenstander
moet ontvangen in zo’n sporthal! Uw club heeft met een
professionele aanpak voor alles gezorgd, vergadering na
vergadering. U heeft na veel trainingswerk een topteam
samengesteld, sponsors aangetrokken om prachtige tenues
te laten maken, en dan komt uw tegenstander bij de eerste
thuismatch op bezoek in een vuile, stinkende locatie.
Welkom ...

liggen, maar dan verdien je als Schellenaar toch nog dat de
infrastructuur naar wens is, niet?
Er is dus werk aan de winkel, zodat we van onze sporthal
terug een degelijke, veilige thuishaven maken!

N-VA Schelle: ‘2019: geen fusie, wel meer samenwerking’
Sophie De Wit
N-VA-burgemeester
Samenwerking is zeer belangrijk, zeker
voor een kleine landelijke gemeente
als Schelle. We onderhouden contacten
met vele buurtgemeenten, want samen
maken we het verschil.
Zo werken we onder andere nauw
samen met Sophie De Wit, burgemeester
van Aartselaar. Maar ook met Eddy
Soetewey en Tom Caluwaerts, beiden
schepen in Niel. Samen werken we aan
de toekomst van morgen, voor een beter
Schelle!

schelle@n-va.be

Sport u wel eens in onze sporthal Scherpenstein? Dan heeft
u vast ook al gemerkt dat onze sporthal qua hygiëne en
comfort niet de modernste installatie van de streek is. De
douches zijn vies, de toiletten stinken, de kleedkamers zijn
vuil… Ook binnen zijn sommige toestellen verouderd met
soms onhandige of gevaarlijke situaties tot gevolg.

Het is moeilijk om je als sportclub thuis te voelen in deze
sporthal, en dat is zeer jammer! Uiteraard heeft onze
sporthal voor velen nog het voordeel om vlak in de buurt te

Onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie was een succes. Buiten vele
oude bekenden zagen we vele nieuwe leden, iets waar we erg
blij mee zijn!
Na een actuele speech van onze voorzitter over de toekomst
van Schelle kwam kersvers N-VA-fractieleider in de Kamer
Peter De Roover spreken. Het was een gezellige avond, we
bedanken iedereen voor hun komst!

Infrastructuur sporthal beneden alle peil

?

Er is afgelopen tijd nog al wat te
doen over de fusies in Vlaanderen.
Op de gemeenteraad van april 2014
heeft N-VA Schelle tegen een motie
gestemd over de ‘niet-fusie’-plannen.
Waarom?
Wij vonden en vinden het interessant
om onderzoek te doen over betere
samenwerking met andere gemeentes.
Een directe fusie is voor ons ook een
brug te ver, maar we kunnen toch eens
over de gemeentegrenzen kijken hoe er
daar bestuurd wordt.
Wat blijkt nu? Negentien gemeenten,
inclusief Hemiksem met haar
CD&V-burgemeester, laten door

www.n-va.be/schelle

een extern adviesbureau een
onderzoek plaatsvinden op vlak van
samenwerkingsverbanden met andere
gemeenten.
N-VA Schelle zegt voorlopig neen
tegen een fusie maar wil een
betere samenwerking met onze
buurgemeenten. Zo zei onder andere
de burgemeester van Hemiksem:
“Wij zijn ook geen vragende partij voor
een fusie maar het kan geen kwaad
om jezelf eens aan een evaluatie te
onderwerpen en meteen te kijken waar
je kan samenwerken met de buren.”

N-VA Schelle wilde de kans grijpen om
een externe firma de gemeente Schelle
onder de loep te laten nemen om zo
de positieve maar vooral negatieve
aspecten mee te nemen voor evaluatie.
En zo kunnen we van onze gemeente
een dorp met vaart maken.

Stijn Cools

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.
In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en spor t uit te voeren.

Liesbeth Homans

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.

Luk Lemmens,
gedeputeerde
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Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd.
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen,
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld.
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Jan De Haes,
fractievoorzitter
provincieraad

Bruno Peeters,
gedeputeerde

Vlaanderen

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft:
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de
provinciale hervorming.”

“Antwerpen investeert in
fietsveiligheid en cultuur.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.
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Gemeente:
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E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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