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OPEN

Groen Schelle gaat voor een modern bestuur met
participatie en professioneel gemeentepersoneel voorop.

Alleen zo neem je de juiste beslissingen.

1.   Een transparant bestuur en burgerparticipatie

De juiste beslissingen nemen doe je als gemeente niet alleen. Participatiemo-
menten organiseren en samen nadenken met Schellenaren moet vanzelf-
sprekend worden. Daarom gaat Groen Schelle voor nieuw en innovatief bestuur 
en een open samenwerking met zijn inwoners. Wijkwerkingen spelen daarin 
een erg belangrijk rol.

2.   Een gestroomlijnde gemeentelijke dienstverlening

Een efficiënte werking van een gemeente begint bij een sterk en modern team 
van gemeentepersoneel. Samen met de Schellenaren en de verkozen politici 
bouwen deze mensen mee aan de toekomst van ons dorp. Groen ijvert naar een 
professionele ondersteuning van de hele ploeg voor een vlottere dienstverlening 
en voor heldere communicatie.

3.   Duidelijke uitgaven en een burgerbegroting op maat

Het gemeentehuis moet een open huis worden waarvan de werking duidelijk is 
voor iedereen. We maken de uitgaven transparanter en zetten burgerbegrotin-
gen op. Daarmee beslis jij als inwoner mee hoe wij als gemeente bepaalde 
uitgaven besteden. Bovendien vinden wij van Groen het belangrijk onze 
gemeentelijke belastingen te analyseren en beter in te zetten, daar waar de 
inkomsten echt nodig zijn.
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INTERACTIEF

Schelle groeit en bruist van activiteit. Door onze
verenigingen en handelaren te ondersteunen waar nodig

bouwen we samen aan een sociaal en levendig dorp.

1. Een prominente plaats voor sport en vrije tijd

Schelle mag fier zijn op zijn bloeiende verenigingsleven met enorm veel vrijwil-
ligers. Deze groepen verdienen een warme, oprechte en gelijke behandeling 
door het gemeentebestuur. Ook samenwerking met onze buurgemeenten is 
daarbij erg belangrijk. Samen bekijken we hoe we onze inwoners meer 
mogelijkheden voor sport en vrije tijd kunnen bieden.

2.   Onze lokale economie in de spotlights
 
Lokaal produceren en consumeren is duurzamer en gezonder voor onze 
omgeving. Groen Schelle vindt het hoog tijd voor een echt beleid voor lokale 
economie met ruimte voor projecten met lokale handelaars, overlegmomenten, 
deelinitiatieven en samenwerkingen met de sociale 
economie.

3.  Een hedendaags sociaal beleid met een plek voor iedereen

Met een nieuwe visie op wonen en samenleven laten we niemand achter. We 
maken werk van een gemeenschapshuis, van beter overleg met de sociale dien-
sten, van een vlottere toegang tot zorg en van een duidelijk woonbeleid. 
Nieuwkomers krijgen een warme welkom zodat ze zich gauw thuis voelen in 
ons dorp.
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VOORUITZIEND

In Schelle wordt intens gewoond. Daarom moeten we
onze mobiliteit en ruimtelijke ordening grondig

aanpakken.

1. Een nieuw en leefbaar mobiliteitsbeleid

Door onze vele schoolgaande kinderen en het intense woon-werkverkeer verdient Schelle 
een weldoordachte mobiliteit. We nemen onze straten onder de loep en maken samen het 
verkeer veiliger op een slimme manier. Daardoor moeten verplaatsingen per fiets, te voet en 
met openbaar vervoer meer comfortabel en vanzelfsprekend worden. 

2. Een klimaatvriendelijk dorp met een slim afvalbeleid

In Schelle hebben we heel wat troeven om klimaatverandering innovatief aan te pakken. 
Groen Schelle streeft een volledige lokale energieproductie na voor de hele gemeente. De 
huidige windmolens kunnen daar, samen met nieuwe windmolens bovenaan de Tuinlei, 
helemaal voor zorgen. We werken verder aan het verminderen van onze afvalproductie,  
maken recyclage eenvoudiger en toveren onze groene, openbare plaatsen om tot waardevolle 
plaatsen voor mens én dier.

3. Een slimme en leefbare ontwikkeling van ons centrum

In Schelle wordt intens gewoond. De verdere ontwikkeling ervan moeten we op een slimme 
manier aanpakken. Nieuwe woonvormen, meerdere functies op één plaats, hedendaagse 
invullingen van oudere gebouwen, … We plannen onze beperkte ruimte zo efficiënt mogelijk 
in mét oog voor verkoelend groen.

 


