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Schelse begraafplaats krijgt unieke
kinderbegraafruimte

Internationaal bekroond columbarium wordt uitgebreid
Onze Schelse begraafplaats wordt
grondig vernieuwd en vergroend.
Maandag 7 mei is de startdag van
de werken. ‘Een grote nieuwigheid
is dat we een aparte begraafruimte
voor kinderen gaan creëren,’ zegt
burgemeester Rob Mennes (CD&V)
‘Deze kinderbegraafruimte komt
rechts achteraan, naast de sportterreinen, op de enige plek die nog vrij is, en wordt cirkelvormig aangelegd rond een waterpartij. Naast ruimte voor een
gewone begraving komt er ook een asverstrooiingsweide,
een kindercolumbarium, een foetusheuvel en een vlinderboompje. Hieraan kunnen namen aangebracht worden van
foetussen die tijdens de zwangerschap zijn gestorven. Een
pergola met bloemen zal het centrale gedeelte van de kinderbegraafruimte overspannen. Het is duidelijk dat dit een
bijzondere begraafruimte wordt: een plek om heel stil van
te worden…’
Aansluitend bij deze kinderbegraafruimte is een zone voor
begravingen van volwassenen gepland. Ook deze realisatie is vernieuwend. De zerken zullen er anders uitzien: ze
hebben alleen een rugstuk dat wordt aangebracht op een
betonnen balk. Zo wordt voorkomen dat het rugstuk in de
loop van de jaren wegzakt. Vóór de zerken komt een strook
gras. Er zal ruimte zijn voor het plaatsen van gedenkstukjes.
Marmer en graniet zullen minder overheersend worden en
plaatsmaken voor veel meer groen. Deze aanpak zal deze
nieuwe begraafzone verfraaien en het onderhoud vergemakkelijken.
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Het columbarium wordt uitgebreid. Deze uitbreiding
dringt zich op omdat het
aantal verassingen sterk toeneemt.

We gaan
ook alles
vergroenen

Burgemeester Mennes: ‘Ons bestuur
heeft altijd veel aandacht besteed aan
de begraafplaats. We zullen dat blijven doen. Dat hoort ook
zo. De kwaliteit van de laatste rustplaats voor onze dierbare
overledenen drukt het respect uit dat we voor hen voelen.
Vandaar de bijzondere zorg die we daaraan besteden.’

De begraafplaats van Schelle is al jaren toonaangevend. Het
columbarium met de nissenheuvel kreeg tweemaal een internationale onderscheiding: namelijk de International Funeral Award. De nissenheuvel was destijds de eerste aanzet
om de begraafplaats stapsgewijs te vergroenen en te laten
uitgroeien tot een park.
Grote ingrepen zijn één ding. Daarnaast is er de permanente
zorg voor het dagelijks onderhoud. Het gemeentebestuur
gebruikt nergens nog pesticiden, ook niet op de begraafplaats. Het groenonderhoud vergt dan ook een bijzondere
inspanning van het personeel. CD&V-Schelle feliciteert de
groenarbeiders. De uitstraling van onze begraafplaats is
mede te danken aan hun inzet.

1 Voetbalpleinen
2 Hoofdweg
3 Calvarieberg
4 Kinderbegraafruimte
		 (volledige cirkel)
5 Ruimte voor begravingen
6 Columbarium
7 Asuitstrooiweide
8 Foetusheuvel
9 Vlinderboom
10 Fonteintjes
11 Pergola
12 Haagjes als afsluiting tussen
		 de verschillende begraafzones
13 Betonnen structuren voor plaatsing
		 rugstuk van een zone
14 Wandelpaden

Weer succes voor samenaankoop gas en elektriciteit

Gezinnen besparen
gemiddeld een dikke 150 euro!
De derde actie voor de samenaankoop van gas- en elektriciteit, die eind vorig jaar door CD&V-Schelle werd georganiseerd, was andermaal bijzonder succesvol. Meer dan 1.300
gezinnen schreven in. Begin dit jaar ging onze consultant
naar de beurs. Het was opnieuw de maatschappij Luminus
die de beste voorwaarden kon garanderen.

Maar
liefst 1300 s
deelnemer

CD&V-Schelle draagt thema’s zoals duurzaamheid en veiligheid hoog in het vaandel. Eddy Wouters: ‘Door samenaankoop hopen wij ons steentje bij te dragen om het leven betaalbaar te houden, zeker in deze tijden van crisis. Eén raad:
doe mee, uw bankrekening zal er goed bij varen!’

De energiefactuur van de deelnemers aan deze samenaankoop daalde aanzienlijk. Alle gezinnen samen bespaarden maar liefst 49.403 euro. Gemiddeld leverde dit per
gezin een bonus op van 152,80 euro! Dat kan in ieder geval
tellen. In totaal stapten meer dan 700 gezinnen over naar een
andere gas- of elektriciteitsleverancier. Dat was goed voor een
totale KWh elektriciteit van 1.490.691 en voor een totale
KWh gas van 5.092.224.
CD&V-Schelle wil nog dit jaar een vierde samenaankoop van gas en elektriciteit opstarten. ‘We hebben trouwens ook andere plannen,’ zegt Eddy Wouters, de Schelse
CD&V-voorzitter. ’Momenteel onderzoeken we of een
samenaankoop rond veiligheidsmateriaal mogelijk is.
Denk maar aan rookmelders, blusapparaten, blusdekens.
Samen met andere CD&V-afdelingen uit de omliggende
gemeenten zullen we trachten ook hier uiterst gunstige
prijzen voor de gezinnen te verwezenlijken.’

Gezinnen die nog niet deelnamen aan de samenaankoop,
krijgen een nieuwe kans. CD&V heeft één gouden raad: doe
mee, u zal aanzienlijk besparen!

Win 15 euro met onze fotowedstrijd

Waar in Schelle?

Waar in Schelle werd deze foto gemaakt?
Als u het antwoord weet, kan u 15 euro winnen.
Onder de juiste inzendingen verloten we een aankoopbon
van een Schelse handelaar. Inzenden vóór 10 mei 2012.
Drie mogelijkheden:
1 - Mail uw oplossing naar ed_wouters@hotmail.com
(let op de underscore!)
2 - OF sms uw naam + antwoord naar 0484 50 07 79
3 - OF steek uw antwoord met uw naam, adres en telefoonnummer in de bus bij:
Eddy Wouters, Quarteerstraat 10;
Walter Cuyckens, Consciencestraat 41;
Jean-Pierre Van den Neucker, Guido Gezelleplaats 16;
Rob Mennes, Provinciale Steenweg 144
De oplossing van onze vorige
fotowedstrijd: de fietsenstalling
bevindt zich aan de treinstopplaats.
Als winnaar werd Marina Suy
uitgeloot.

Op weg naar
een nieuwe energiecentrale in Schelle
De grote vraag is: wanneer verkoopt Electrabel de Escaut-terreinen?
In 2000 werd de elektriciteitscentrale van Schelle – in de
volksmond ‘den Escaut’ – definitief stilgelegd. De fabriek
is intussen grotendeels ontmanteld. Maar wat gaat er gebeuren met de vroegere Escaut-terreinen? Alles wijst erop
dat er in het dossier beweging zit.
Burgemeester Rob Mennes (CD&V):
‘Diverse energieproducenten tonen
interesse voor de bouw van een
milieuvriendelijke centrale (een zogenaamde Steg-centrale) op deze
terreinen. Het is wachten op het
moment dat Electrabel de site op de
markt brengt. Er zijn tekenen dat dit
wel eens snel zou kunnen gebeuren.
Het spreekt vanzelf dat dit voor onze gemeente, voor de
werkgelegenheid en ook voor de energieconcurrentie
een goede zaak zou zijn.’
‘Den Escaut’ was ooit de grootste steenkoolcentrale van
Europa! 70 jaar zorgde de fabriek voor veel werkgelegenheid. In de gloriejaren stelde de centrale ca 750 mensen
te werk. Heel wat Schellenaren verdienden er hun brood.
Voor de gemeente was de centrale een zeer belangrijke
bron van inkomsten. Een berekening leerde dat Schelle
sinds de sluiting zowat 5,5 miljoen euro aan belastingen
verloor! 5,5 miljoen: een bom geld!

‘We doen er dan ook alles aan om een nieuwe centrale in
Schelle te krijgen, ‘ zegt de burgemeester. ‘Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan bepaalt dat de vroegere site
van Electrabel een zone is en blijft voor energieopwekking. Ons bestuur (CD&V) streeft hier doelbewust naar. Via
allerlei wegen proberen we in dit dossier vaart te krijgen.
Behoedzaam, maar met de vaste wil om te slagen werkt
onze ploeg hieraan verder. Het spreekt vanzelf dat de
nieuwe centrale aan de strengste milieunormen zal moeten beantwoorden. Volksgezondheid én werkgelegenheid
moeten hand in hand gaan. De gronden zijn schitterend
gelegen aan Rupel en Schelde en bij een knooppunt van
hoogspanningslijnen. De toekomst wenkt!’

De sluiting van de elektriciteitscentrale in 2000 kostte
Schelle sindsdien ca 5,5 miljoen euro aan belastinginkomsten. Gelukkig is de hoop dat er een nieuwe centrale
komt, volkomen gewettigd.

Lees op onze website’ schelle.cdenv.be’:
Engels bombardementsvliegtuig gooide bom op de centrale!
De elektriciteitscentrale van Schelle was ooit de grootste van Europa. Over het wel en wee van de fabriek kunt u alles lezen op
onze website, onder de rubriek ‘Het gebeurde in Schelle’. Wist u bijvoorbeeld dat de centrale tijdens de Tweede Wereldoorlog
door de Engelsen werd gebombardeerd? De bom trof het hart van de fabriek, maar als bij wonder vielen er geen doden.
Het hele verhaal vindt u op onze website ‘schelle.cdenv.be’

Schelse atlete Gerda Andries
loopt met olympische vlam
Voor onze dorpsgenote Gerda Andries gaat een
droom in vervulling. De 47-jarige atlete, werkzaam op het gemeentehuis en moeder van drie
kinderen, loopt op 15 juni een eind met in de
hand de olympische vlam, richting Londen, waar
op 27 juli de Olympische Spelen van start gaan!
‘Ik kan het nog altijd niet goed geloven,’ zegt Gerda. ‘Ik dank dit aan mijn man, die – zonder dat ik
het wist – mijn kandidatuur instuurde. Er werden
7.300 mensen uitverkoren en daar ben ik dus bij.
Ik ben mijn man zo dankbaar! Misschien mag ik

maar 500 meter met de olympische toorts lopen,
maar het blijft een onvergetelijke en grote eer.’
Gerda begon pas op 40-jarige leeftijd in haar vrije
tijd atletiek te beoefenen, maar kan intussen een
prachtig palmares bij de masters voorleggen. Met
de Belgische 4 x 200 m-ploeg werd ze tweede op
het Europese indoorkampioenschap. Ze eindigde – eveneens op Europees niveau – vijfde in de
vijfkamp en verbeterde ook nog drie Belgische
records. ‘Ik ben als de wijn: hoe ouder, hoe beter,’
lacht Gerda. We wensen haar nog veel succes toe.

CD&V: al jarenlang de motor van Schelle

‘ In Schelle werken we met één schepen minder’
Onze gemeente weer voortrekker in Vlaanderen

Moedige besparings
maatregel

Het CD&V-schepencollege met links burgemeester
Rob Mennes, rechts OCMW-voorzitter Axel Boen
en tussen hen in de drie schepenen: Geert Rottiers,
Karl Van Hoofstat en Vera Goris.
De stoel van de vierde schepen blijft in Schelle sinds
2007 leeg met één bedoeling: besparen!

‘ Je mag de opdracht van een schepen niet onderschatten,’
vervolgt de burgemeester. ‘Dat ambt vergt zeer veel energie
en vooral tijd. Het feit dat we één schepen schrapten, betekent dat de andere leden van het schepencollege een volledig takenpakket moeten overnemen. Dat wil zeggen: harder
werken. Maar in het belang van de Schelse gemeenschap
vonden we dat we het moesten doen.’

Daar komt bij dat CD&V-Schelle met deze maatregel in eigen vlees snijdt. Rob Mennes: ‘ Eén schepen minder houdt
in dat we één van onze partijmensen moeten teleurstellen. Dat doet natuurlijk pijn, maar de belangen van Schelle
– niet onze eigen belangen – stonden bij de beslissing
voorop. Onze CD&V-ploeg is in die beslissing zeer rechtlijnig geweest. Dat zal de Schelse bevolking in ieder geval
waarderen.’
Met deze maatregel speelt Schelle andermaal een voortrekkersrol in Vlaanderen. In heel het Vlaamse land zijn er
maar 4 van de 308 gemeenten die – volledig vrijwillig - een
dergelijke stap hebben gezet. Deze Schelse aanpak wordt
in 2018 door de hogere overheid voor alle gemeenten verplicht gemaakt. Schelle loopt hiermee 12 jaar voorop! Ook
op tal van andere terreinen zit Schelle in de kopgroep. De
vele bekroningen van de voorbije jaren bewijzen dat afdoende.

schelle.cdenv.be

Schelse sportlui in de bloemen
Kortgeleden werden de Schelse sportlaureaten van 2011
in het gemeentehuis gehuldigd. Er waren ook woorden
van dank voor de tomeloze inzet van alle vrijwilligers die
de sportlui onbaatzuchtig begeleiden. Het sportleven in
onze gemeente bloeit meer dan ooit. Onze felicitaties
voor alle sportievelingen, van jong tot oud!

CD&V. De ploeg rond de burgemeester

Verantwoordelijke uitgever: J-P Van den Neucker, Guido Gezelleplaats 16 - 2627 Schelle

In Schelle bestaat het CD&V-schepencollege – dit is het ‘dagelijks bestuur’ van de gemeente – uit vijf personen: de burgemeester, de OCMW-voorzitter en drie schepenen. ‘Wettelijk gezien hebben wij nochtans recht op vier schepenen,
‘ legt burgemeester Mennes (CD&V) uit, ‘maar wij kozen er
welbewust voor om één schepen te schrappen. De reden
is duidelijk: we wilden zoveel mogelijk besparen, we geven
zelf het goede voorbeeld. We besparen dus op het loon van
één schepen, plus – later – op de pensioenvorming. Op een
ambtstermijn van zes jaar (van 2007 tot en met 2012) gaat
het dan al vlug over 220.000 euro. Voor de kas van de gemeente – en dus voor de belastingbetaler – is dit uiteraard
een zeer goede zaak.’

