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Belastingen in Schelle al zes jaar ongewijzigd
Onze gemeente doorstaat
economische stormen met
glans
In deze economisch barre tijden klinkt het bijna ongelooflijk, maar de feiten zijn de feiten: er komt in Schelle géén
belastingverhoging. De belastingen zijn in onze gemeente
lààg, ze blijven lààg – en dit al voor het zesde jaar op rij. Het
verschil met onze buurgemeenten is aanzienlijk.

Het gaat bijzonder goed in Schelle. Ook financieel.

Dexia, de bank van de gemeenten, bracht heel wat besturen
in de problemen. Schelle doorstaat deze storm zonder te raken aan de personen- en de grondbelasting. In 2014 dreigen 70 % van de gemeenten in het rood te duikelen. Ook
dan zit Schelle nog goed. De huidige indicatoren tonen voor
Schelle ook naar 2014 toe een gunstig resultaat. Dit succes is
absoluut niet vanzelfsprekend: het was alleen mogelijk door
een voorzichtig én doordacht beleid van CD&V-Schelle.

Lage belastingen…
en toch investeren!

kening met de rioleringswerken in de Steenwinkelstraat.
CD&V-Schelle wil bovendien met het OCMW een 30-tal
serviceflats bouwen en met de Sociale Bouwmaatschappij
evenveel sociale koopwoningen.

De lage belastingen verhinderen ons gemeentebestuur
niet om verstandig te blijven investeren,’ zegt burgemeester Mennes. ‘Investeringen zijn broodnodig om de motor
van de economie draaiend te houden. We stoppen geld in
de enkele goed doordachte projecten. De uitbreiding en
de ombouw van de gemeenteschool tot een energiezuinig complex is volop bezig. De werken aan de spoorwegbrug in de Stuyvenbergstraat en de vernieuwing van de
Noeversebosweg, naast het spoor, moeten in het voorjaar
afgerond zijn. In februari start op de gesaneerde stortplaats
de aanplanting van een eerste stuk bos. In maart krijgen de
voetpaden in de Frans Cretenlaan en de Boerenkrijgwijk een
opknapbeurt. Ondertussen is de aannemer aangesteld voor
de verdere vernieuwing van de begraafplaats met de aanleg
van een kinderbegraafruimte.’
In totaal belopen deze investeringen iets minder dan 5 miljoen euro. Dit kon slechts gerealiseerd worden omdat de
vaak moeizame weg van de subsidiëring werd bewandeld.
In de verder financiële planning houdt het bestuur ook re-

Sluiting Escaut kostte
ons al 5,5 miljoen euro
De elektriciteitscentrale Interescaut is elf jaar dicht.
De sluiting was voor de gemeente een vreselijke
financiële klap. Naar schatting verloor Schelle zowat
5,5 miljoen euro aan belastingsinkomsten. Ondanks
deze enorme aderlating slaagt het CD&V-bestuur erin
de belastingen lààg te houden.
Intussen blijft onze burgemeester niet bij de pakken
neerzitten. Op hoger niveau legt hij contacten om
in Schelle een nieuwe, milieuvriendelijke centrale te
realiseren. Zijn slogan luidt: volhouden! Wordt 2012
het jaar van de herboren toekomst? Het zou wel eens
kunnen…

www.cdenv-schelle.be

Wissel in het CD&V-schepencollege

Vera Goris:
‘Ik begin er met veel
enhousiasme aan.’
Schelle heeft sinds 1 januari een nieuwe schepen: Vera Goris. Zij
volgt Nele Moortgat op. In feite wisselen beiden onderling gewoon van plaats. Vera stapt van de gemeenteraad over naar het
schepencollege, terwijl Nele de omgekeerde beweging maakt.
Voor Nele (27) zijn het spannende tijden, zij verwacht in februari
haar tweede kindje. Begrijpelijk dat ze tijd wil vrijmaken voor
haar gezin. ‘Je mag dat schepenambt niet onderschatten’, legt
ze uit. ‘Ik stak daar – zoals het hoort – veel tijd in. Vooral de
avondvergaderingen wogen door. Ik werkte ook nog parttime
in Brussel bij minister-president Kris Peeters. Die combinatie
was zeer zwaar. Kortgeleden deed ik met succes mee aan het
examen voor communicatieambtenaar in Bornem. Deze job is
echter onverenigbaar met een schepenambt en dus stond ik
voor een moeilijke keuze. Uiteindelijk opteerde ik voor de job in
Bornem. Dat neemt niet weg dat ik me als raadslid ten volle in
Schelle blijf inzetten.’

Nele Moortgat overhandigt het schepenlint aan haar
opvolgster Vera Goris.

De nieuwe schepen Vera Goris (50) kent het klappen van de
zweep. Zij zat vroeger al drie jaar in het college. ‘Ik begin er met

veel enthousiasme aan, ‘ zegt ze. ‘Dat is nodig ook, want dat
schepenambt vergt tijd en inzet. De mooie kant is dat je in
contact komt met veel mensen en met nieuwe projecten. En
als je zo’n project realiseert, is de voldoening groot. Ik ben er
helemaal klaar voor. Mijn man, zoon en dochter staan achter
mij.’

Hoe goed kent u Vera?

Nele werd als 22-jarige
op slag schepen!

• Vera werd in 2000 gemeenteraadslid.
• 2003-2006: volgt in het schepencollege Bert Van Bogaert op.
• 2007-2011: CD&V-fractieleider
en voorzitter Autonoom
Gemeentebedrijf Fluctus.
• Is nu opnieuw schepen. Bevoegdheden: financiën, milieu,
onderwijs, naschoolse opvang
en ontwikkelingssamenwerking.
• 27 jaar getrouwd met Luc Van den Bossche.
• Twee kinderen, Joris en Lisa, die allebei studeren aan de
Karel de Grote-Hogeschool.
• Hobby’s: bergwandelingen, kamperen, joggen, lezen.
• Haar engagement: ‘Met onze burgemeester en de hele
CD&V-ploeg wil ik meewerken aan de verdere groei en
bloei van onze mooie gemeente.’

Overstromingsramp in 1953:
honderden dode dieren in
Schelle

Nele Moortgat had pas haar
diploma politieke en sociale
wetenschappen (Universiteit
Gent) op zak, toen ze in 2006
op haar 22ste voor de eerste
maal aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnam. Het
werd een succes: ze haalde
meteen een schepenambt
binnen. ‘Van CD&V - Schelle
kreeg ik toen een enorme
kans,’ blikt ze terug. ‘Daar ben
ik nog altijd dankbaar voor. De vijf jaren die achter mij liggen, gaven me veel voldoening. Het was zeer boeiend. Ik
ben het beste bewijs dat onze partij aan jongeren de mogelijkheid geeft om snel te groeien. Tot de Schelse jeugd
zeg ik: grijp je kans!’

Op de website www.cdenv-schelle.be starten we met een nieuwe rubriek: ‘Het gebeurde in Schelle’. De eerste aflevering gaat
over de grote overstromingsramp van 1953. Een storm raasde
over de Noordzee en maakte in Nederland en Vlaanderen vele
dodelijke slachtoffers. Ook Schelle werd getroffen. Er vonden
gelukkig geen mensen de dood, wel honderden dieren van
landbouwers. Lees er alles over op onze website.

> lees alles op www.cdenv-schelle.be

Stap met ons vol vertrouwen 2012 in
Beste Schellenaren,
De wereld beleeft niet de vrolijkste tijden. Het woord ‘crisis’ is nooit uit de lucht. Bankencrisis, eurocrisis,
klimaatcrisis, kerkcrisis, het houdt niet op. Gelukkig zijn er ook positieve geluiden. We hebben eindelijk
een regering, zodat in ons land een nieuwe koers kan worden uitgezet. Eén crisis is dus in ieder geval al
bezworen: de communautaire.
Het meest positieve geluid komt uit onze eigen gemeente. Vele mensen zeggen ons dat ze graag in
Schelle wonen, dat de zaken hier goed draaien en dat het CD&V-gemeentebestuur, onder de leiding van
de burgemeester, uitstekend werk levert. Het doet deugd dat te horen. We gaan dan ook vastberaden
op de ingeslagen weg verder. Vol vertrouwen stappen we het nieuwe jaar in.
Het wordt een belangrijk jaar. Op zondag 14 oktober gaan we met z’n allen naar de stembus. Bij de twee
jongste gemeenteraadsverkiezingen – in 2000 en 2006 – haalde onze partij de absolute meerderheid: 11
van de 19 zetels. 11 op 19! Dat komt niet vanzelf. Dat moet je verdienen. Het gaat goed in Schelle en zo
moet het blijven. Ik aarzel niet om te zeggen dat de CD&V onmisbaar is voor onze gemeente. Wij gaan er
alles aan doen om met onze hele ploeg dat positieve beleid door te trekken. Aan u, Schellenaar, zeggen
we: de toekomst wenkt, bouw met ons mee aan een nog beter Schelle!
Ik wens geluk en gezondheid aan u en aan wie u dierbaar is.
Eddy Wouters
Voorzitter CD&V-Schelle

Gouverneur Antwerpen laat Schelle niet los

Gouverneur Berx (zwarte kledij) werd door een uitgebreide
Schelse delegatie in het gemeentehuis ontvangen.
Cathy Berx, de gouverneur van Antwerpen, bracht kortgeleden een werkbezoek
aan Schelle. Een aantal belangrijke dossiers werden uitvoerig besproken. Het
CD&V-schepencollege is van plan het fietspadennet in Schelle verder uit te bouwen, onder meer langs de Tuinlei en de spoorweg. Voor dit laatste dossier is er
een probleem: de grond waar het fietspad zou komen is eigendom van Infrabel (=
NMBS) en daar zou Schelle een flinke huurprijs voor moeten betalen. Gouverneur
Berx wil onderhandelen met de spoorwegen om te komen tot een win-winsituatie.

Schelle is een waterdorp. De hele waterproblematiek kwam met mevrouw
Berx in bespreking. Zeer belangrijk is de
Benedenvliet, die het water van een hinterland van ca 50 km2 opvangt. Schelle
moet deze enorme watermassa zien
te verwerken. CD&V-Schelle vindt het
noodzakelijk dat er langs de bovenloop
wateropvangbekkens komen. De provincie, die beheerder is van deze bovenloop, wil oplossingen zoeken.
Het schepencollege kaartte ook het
kruispunt van de Boomse Steenweg aan:
één van de gevaarlijkste van de A12. Heraanleg is noodzakelijk. Het gemeentebestuur dringt aan op de uitvoering van
de opgemaakte Streefbeeldstudie, die
deze problemen definitief kan oplossen.

CD&V, onmisbaar voor Schelle

Burgemeester
Mennes kent de weg
in Brussel
Rob Mennes (CD&V) heeft een formidabele dossierkennis,
dat is algemeen bekend. De burgemeester weet de Schelse dossiers ook met glans te verdedigen in Brussel. Zo was
hij onlangs op werkbezoek bij twee Vlaamse ministers. Met
minster Hilde Crevits (CD&V) besprak hij de aanleg van een
fietspad langs de Bovenvliet, de overdracht van de Fabiolalaan naar het gewest en het gevaarlijke kruispunt van de
Boomse Steenweg. Voordien was de burgemeester bij minister Joke Schauvliege (CD&V), waar hij o.m. de verdere
ontslibbing van de Benendenvliet aan de orde stelde. Deze
ontslibbing is één van de vele maatregelen om wateroverlast in Schelle te voorkomen.
Burgemeester Rob Mennes werd ontvangen op het
kabinet van minster Hilde Crevits. Er kwamen belangrijke
Schelse dossiers op tafel.

Schelle flink op weg
naar titel Vlaamse
Energiekampioen!

Samengevat: de Schelse burgemeester kent Brussel en
Brussel kent de Schelse burgemeester!

Karl Van Hoofstat en Vera Goris (schepenen)
met Rob Mennes tussen de zonnepanelen op het dak van
gemeentelijke basisschool

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) organiseert een wedstrijd
onder de Belgische gemeenten: ‘De Energiekampioen’. Deze
wedstrijd bekroont de gemeente die voor energiezuinigheid de meeste inspanningen deed. Schelle – vroeger al
uitgeroepen tot ‘Zonnedorp van Vlaanderen’ – schreef uiteraard in.
Elke Schellenaar kan in deze competitie een rol spelen. Surf
naar energiekampioen.be en breng een stem uit op onze gemeente. Iedereen die een e-mailadres heeft, kan meedoen.
Op het moment dat deze tekst naar de drukkerij gaat, staat
Schelle op kop! Worden wij Energiekampioen? Afwachten,
maar we hebben onze strepen toch al verdiend. Een greep
uit de realisaties:
• Op alle daken van gemeentelijke gebouwen staat een
zonne-installatie: fotovoltaïsche panelen en een zonneboiler. Ook Schelle Sport en de Basketbalclub brachten, met
waarborg van de gemeente fotovoltaïsche panelen aan.
De St Lutgardusschool plaatste een batterij zonnepanelen
op haar school.

• Via het Zonneschakelproject plaatsten veel Schellenaren
tegen interessante voorwaarden een zonne-installatie.
• In 2011 keerde de gemeente zowat 43.000 euro subsidies
uit aan inwoners die energiebesparende maatregelen namen.
• Via Igean participeert Schelle in een vergistinginstallatie
voor het GFT+. De warmte wordt omgezet tot elektriciteit.
Een paar duizend gezinnen worden hierdoor bevoorraad.
Het is duidelijk: CD&V-Schelle werkt aan groene energie.
Op die weg gaan we verder. Eén voorbeeld. De provincie
Antwerpen wil de gemeente begeleiden in het moeizaam
proces van duurzaamheid: zij zet gemeenten aan om tegen
2020 klimaatneutraal te zijn. Schelle doet uiteraard mee!

CD&V. De ploeg rond de burgemeester
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Stem voor uw gemeente:
surf naar energiekampioen.be

