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De Schellenaar

Nieuws uit onze gemeente en het land

VERA IS ONZE
SCHELSE KANDIDAAT
VOOR HET VLAAMS
PARLEMENT.

Vera Goris: ‘Fiets mee
de toekomst tegemoet!’
De Schelse schepen Vera Goris staat 14de
op de CD&V-lijst van het Vlaams Parlement.
U ziet haar hier op de tandem, samen met
burgemeester Rob Mennes.

STERKER
SCHELLE,
STERKER
VLAANDEREN
De verkiezingen komen eraan. Voor
het Vlaamse Parlement schuift Schelle
een eigen kandidaat naar voren, namelijk
Vera Goris. Zij staat op de 14de plaats
van de CD&V-lijst voor het Vlaams Parlement, die wordt aangevoerd door minister-president Kris Peeters. ‘Ik sta voor
een hele uitdaging,’ zegt Vera, ‘ik zet me
dan ook met al mijn energie voor de campagne in. Het zijn uiterst belangrijke verkiezingen. Ze zullen bepalend zijn voor de
toekomst. Vandaar dat ik zeg: fiets met
ons de toekomst tegemoet!’ Vera (53) is
al jaren in de politiek actief. Sinds begin
2012 is zij schepen in Schelle. Ze was dat
ook al van 2003 tot 2006.
Zij is reeds 26 jaar getrouwd met Luc
Van den Bossche. De Schelse politica
heeft twee net afgestudeerde kinderen,
Joris en Lisa. Schellenaren weten wat
hen op zondag 25 mei te doen staat: zoek
het in eigen gemeente, stem voor een
Schelse kandidaat!

… MET MINISTERPRESIDENT KRIS
PEETERS OP KOP

CD&V-ministers investeerden
in Schelle 2.878.000 euro…

CD&V-gemeenteraadsleden op de
plaats waar het Berrenheibos aan
het groeien is.

Schels bos groeit aan tot 20 hectare
Berrenheibos. Zo heet het nieuwe stuk natuur
dat in Schelle volop aan het groeien is. Het
bos-in-wording bevindt zich bovenaan in de
Tuinlei, deels op de gronden van de vroegere
stortplaats die volledig werd gesaneerd. Het
was niemand minder dan Kris Peeters, die
de allereerste aanzet voor dit project gaf.
De Vlaamse minister-president kende aan

Schelle 8.000 euro toe voor de aanplanting
van 1,8 hectare. Het gemeentebestuur voegde
hier hetzelfde bedrag aan toe. Dat gebeurde
in 2012.
In datzelfde jaar kreeg de provincie van Joke
Schauwvliege, ook al een CD&V-minister, de
toezegging van circa 320.000 euro voor de aan-

koop en beplanting van 13 hectare. De gronden sluiten mooi aan bij de 1,8 hectare die
reeds werd aangeplant. Een nieuw stuk van 5
hectare zal over enkele jaren beschikbaar zijn.
Alles bij mekaar komen we zo tot ruim 20 hectare, wat overeenstemt met een oppervlakte
van 500 x 400 meter. Vlaanderen investeert bij
ons in groen – en in nog veel méér!

Mikman-rotonde
is een schot in de roos
Vlaams minister-president Kris Peeters trok
ruim 1 miljoen euro uit voor de aanleg van de
rotonde in de Mikman, op het kruispunt van
de Fabiolalaan en de Tolhuisstraat. Een meer
dan verantwoorde investering. Het bewijs: op
zes jaar tijd deed zich op de rotonde slechts
één ongeval met een fietser voor. Vroeger was
dit een zwart punt voor fietsers en voetgangers. Elk jaar waren hier – vóór de bouw van
de rotonde – zowat vijf ongevallen met zwakke
weggebruikers te betreuren.
Het gevaarlijkste kruispunt van Schelle werd
dus deskundig weggewerkt. Deze drastische
ingreep was noodzakelijk, ook al omdat er
zich in de Heidestraat – in feite vlakbij – een
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Het Schelse schepencollege aan de rotonde.
Van links naar rechts: Rob Mennes, Vera Goris,
Geert Rottiers en Gilbert Van de Vreken. Op de
foto ontbreekt OCMW-voorzitter Axel Boen.
school bevindt. De beide schoolcomités drongen aan op méér verkeersveiligheid. Het bleef
niet bij woorden, er kwamen ook daden. Het
was een trotse Kris Peeters die in de feestelijk

bevlagde Mikman het lint voor de gloednieuwe
rotonde kwam doorknippen, onder het motto:
Vlaanderen investeert in veilig verkeer - en in
veel méér.

Heerlijk wandelen
en fietsen aan de
waterkant
Per jaar maken ongeveer 60.000 (zestigduizend!) dagjesmensen gebruik van het Rupelveer Schelle-Wintam om onder een heerlijk
zonnetje te gaan wandelen of fietsen in het
mooie en rustige Klein-Brabant.
Het was alweer Kris Peeters die voor de bouw
van de aanlegsteiger met geld op de proppen
kwam. In fases investeerde de minister-president circa 750.000 euro. De ankerplaats werd
later nog uitgebreid, zodat pleziervaartuigen
hier veilig aan kunnen leggen. Onder meer de
Schelse horeca krijgt hierdoor een extra impuls.

De Schelse CD&V-gemeenteraadsleden aan de aanlegsteiger, die er kwam
dankzij investeringen door Kris Peeters

Het Schelse veer aan de Rupel werd in 2002
opnieuw in gebruik genomen. Na 35 jaar kreeg
onze gemeente haar overzet terug. Zo kwam een
stuk verleden weer tot leven, want de veerdienst
aan het Tolhuis heeft een traditie van vele eeuwen! Vlaanderen investeert in zachte recreatie
– en in nog veel méér.

We bouwen eigentijdse,
energiezuinige woningen
In de Pieter de Coninckstraat werden vier
oude huizen afgebroken. Op die plek zijn nu
zes wooneenheden in aanbouw. Uiteraard
wordt hierbij – in de beste Schelse traditie –
alle aandacht besteed aan duurzaamheid en
eigentijds comfort. Vlaanderen stopte in deze
realisatie ongeveer 800.000 euro: de zoveelste investering die onze gemeente van ministers met CD&V-signatuur mocht ontvangen. In
dezelfde straat werden eerder alle huizen heropgebouwd. Qua woonkwaliteit staat Schelle
mee aan de top in Vlaanderen. En niet te vergeten: 13 procent van de Schelse huizen zijn
sociale huurwoningen.

Zes nieuwe wooneenheden aan de Pieter de Coninckstraat. De
woonkwaliteit is in Schelle van hoog niveau.

Als we de sommen optellen die de voorbije
jaren vanuit CD&V-ministeries naar onze
gemeente vloeiden, komen we tot een bedrag
van ongeveer 2.878.000 euro. Om het nog eens
in oude Belgische franken te zeggen: meer
dan 155 miljoen!

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen
Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten.
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen,
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst

Vlaams minister-president Kris Peeters
trok ruim 1 miljoen euro uit voor de aanleg van de rotonde in de Mikman, op het
kruispunt van de Fabiolalaan en de Tolhuisstraat.
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30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en
veilige infrastructuur.
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Het was alweer Kris Peeters die voor de
bouw van de aanlegsteiger met geld op
de proppen kwam. In fases investeerde de
minister-president circa 750.000 euro.

Vlaanderen stopte in deze realisatie ongeveer 800.000 euro: de zoveelste investering
die onze gemeente van ministers met
CD&V-signatuur mocht ontvangen.

Sterker Vlaanderen, Sterker land
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