
De politiezone Rupel, waarvan Schelle deel uitmaakt, kocht 
drie mobiele wagens die zijn  uitgerust met apparatuur voor 
de opsporing van verdachte auto’s.. 

Deze apparatuur signaleert onmiddellijk de nummerplaat 
van auto’s die om een of andere reden worden opgespoord 
of die niet zijn verzekerd. De politie patrouilleert met de wa-
gens 24 uren op 24 en dat levert resultaten op. In januari 
onderschepte men 84 auto’s. De chauffeurs kregen een aan-
gepaste bestraffing.

Met de aankoop van deze gespecialiseerde wagens lost de 
Schelse CD&V - alweer - een verkiezingsbelofte in. Onze po-
litiezone is één van de eerste in Vlaanderen die over derge-
lijke wagens beschikt. Bovendien wordt de aankoop van een 
vierde wagen overwogen. 
Ter vergelijking: de stad Antwerpen heeft er drie in gebruik.

Politiezone Rupel koopt wagens  
voor nummerplaatherkenning 

1.750 Rupelbewoners  
nemen deel aan veiligheidsenquête 

Axel Boen wordt opnieuw voorzitter
Schels OCMW begint aan nieuwe 
ambtstermijn van zes jaar

CD&V-Schelle werkt aan 
de toekomst, voor u en uw 
kinderen. 

Blijf ons steunen!
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Voor de veiligheid van onze inwoners neemt CD&V nog 
heel wat  méér maatregelen. 

• Er komen camera’s in het gemeentelijk park, nabij de 
sporthal en aan het speelplein van de Kattenberg. Het 
gaat om een investering van ongeveer 30.000 euro.

• Er wordt op dit moment in onze politiezone een veilig-
heidsenquête georganiseerd. 1.750 mensen kunnen 
hun mening zeggen. De resultaten van dit onderzoek 
worden opgenomen in de veiligheidsplannen voor 
2014.

• In april en mei besteedt de politie speciale aandacht 
aan het voorkomen van diefstal, auto-inbraak, zwerf-
vuil en hondenpoep. Dit wordt mee opgevolgd door 
de gemeenschapswacht.

• Als eerste Rupelgemeente heeft Schelle een BuurtIn-
formatieNetwerk (BIN), namelijk BIN-Kapelom, actief 
in 13 Schelse straten rond de Kapelstraat. 

De Schellenaar

Burgemeester Rob Mennes (CD&V)  
bij één van de drie politiewagens met nummerplaatherkenning 
die werden aangekocht.

In januari werden 84 verdachte auto’s onderschept

• De voorbije twee jaar waren er in onze gemeente min-
der inbraken dankzij een aantal nieuwe maatregelen, 
zoals grotere en kleinere politiecontroles. De inter-
ventieploegen rijden 24 uren op 24. 

• Schelle is de enige Vlaamse gemeente die bij nieuw-
bouw technische ingrepen ter voorkoming van in-
braken oplegt. 

• Zeer succesvol is ook de actie tegen fietsdiefstallen. 
Vroeger was dit een ware plaag, nu is dit - dankzij 
een ludieke informatiecampagne - fel verminderd (al 
is elke diefstal er één te veel). Het advies luidt: hang 
een stevig slot aan je fiets en bevestig hem aan een 
vast voorwerp. CD&V-Schelle gaat met deze bewust-
makingsactie door!

In oktober 2012 werden in heel het land de nieuwe gemeenteraadsleden verkozen. In Schelle haalde de CD&V de 
meerderheid met 10 zetels op 19. Begin januari traden de mandatarissen in functie.

Intussen is ook de raad van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) geïnstalleerd. Deze raad telt 
9 leden. Met 5 leden heeft onze CD&V-afdeling ook hier de absolute meerderheid. De mandatarissen zijn: Axel Boen, 
Bert Van Bogaert, Erwin Vergult, Tanya Jansegers en Erik Van der Aa. Axel Boen begint als OCMW-voorzitter aan zijn 
derde ambtstermijn.

‘Ik ben zeer blij dat ik in deze functie bevestigd word,’ zegt Axel. ‘Het OCMW heeft belangrijke plannen voor de onmid-
dellijke toekomst. We gaan tussen de spoorweg en de Clement Bolsensstraat 36 serviceflats voor onze senioren bou-
wen. Die plannen komen zeer binnenkort in de uitvoeringsfase. Als OCMW-voorzitter heb ik me voor deze zaak sterk 
geëngageerd en ik zal me daar blijven voor inzetten. De bouw van 36 serviceflats was één van de verkiezingsbeloften 
van de Schelse CD&V. Ook die belofte gaan we waarmaken!’

Vernieuwde 
website!

Erik Van der AaTanya JansegersErwin VergultRob Mennes Bert Van Bogaert Axel Boen, voorzitter

Burgemeester Mennes stelt  
de 5 OCMW-raadsleden voor

Zoals
beloofd!



De CD&V-jongeren scoorden zeer goed bij de gemeen-
teraadsverkiezingen van oktober 2012. Ze zetelen nu 
met twee in de gemeenteraad: Iris Bierque en Pieter 
Smits. Deze laatste - pas 25 - is zelfs CD&V-fractieleider. 
Ook in de OCMW-raad doen twee jongeren hun intrede, 
namelijk Tanya Jansegers en Erik Van der Aa. In de Soci-
ale Bouwmaatschappij is er eveneens vernieuwing. Pie-
ter Mennes wordt bestuurslid en krijgt over drie jaar nog 
twee andere Jong-CD&V’ers aan zijn zijde: Martine Van 
Winckel en Jill Van Wijnsberghe.

Eén minpunt: Pieter Mennes moet na zes jaar afscheid 
nemen van de provincieraad. Pieter stond derde op de 
CD&V-lijst en deed het zeer goed. Hij haalde de tweede 
meeste voorkeurstemmen in het kanton Boom, maar 
dat leverde hem geen nieuw mandaat op: er werd maar 
één CD&V’er verkozen. Bijzonder jammer, want dit bete-
kent dat onze gemeente nu op provinciaal niveau geen 
vertegenwoordiger meer heeft.

Nog een ander nieuwtje: Jong CD&V-Schelle heeft een 
nieuwe voorzitter. Het is Erik Van der Aa die Pieter Men-
nes in die functie opvolgt. Succes, Erik!

Waar in Schelle? CD&V plant coniferen bij Schelle Sport…
… en er komen ook populieren 

 

Erik Van der Aa wordt voorzitter

CD&V-jongeren: 
nieuwe gezichten, 
nieuwe geluiden 

Op zaterdag 2 maart trokken bestuursleden van de CD&V naar Schel-
le Sport om naast de tennisterreinen enkele coniferen aan te planten. 
‘Voor deze boomplanting hebben we een goede reden,’ licht burge-
meester Mennes toe. ‘Tijdens de verkiezingscampagne van oktober 
vorig jaar wilden we ons programma 2013-2018 in alle duidelijkheid 
aan de mensen voorstellen. Dat heeft uiteraard nogal wat papier op-
geslorpt. Om de belasting voor het milieu te compenseren organise-
ren we deze aanplanting. We gaan het niet bij een eenmalige actie 
laten: er komen later ook nog populieren. Op die manier ontstaat er 
een natuurlijk scherm naast de tennisterreinen en maken we onze 
gemeente weer wat groener.’

De gemeenteraad keurde de statuten 
goed van 8 gemeentelijke adviesra-

den. Elk van deze raden buigt zich over 
één facet van het gemeentelijk beleid, namelijk 
jeugd, sport, senioren, milieu, verkeersveilig-
heid, landbouw, lokale economie en noord-
zuidverhouding. De lijst wordt nog aangevuld 
met cultuur- en bibliotheekwerking. De raden 
brengen advies uit aan het college van burge-
meester en schepenen.

‘Zowat 200 vrijwilligers zetten zich hiervoor in,’ 
zegt burgemeester Mennes (CD&V). ‘Dit zorgt 
voor een actieve betrokkenheid van burgers en 
organisaties. Zij hebben een stevige brok ex-
pertise en engagement. In elke raad zitten ook 
politieke afgevaardigden, maar zonder stem-
recht. Er worden ook geen zitpenningen uit-
gekeerd. Het is puur vrijwilligerswerk. Al deze 
geëngageerde mensen zijn wij zeer dankbaar,’ 
zo besluit de burgemeester.

Trein blijft rijden en stoppen in Schelle! 

200 vrijwilligers actief in adviesraden

Van links naar rechts:  
Pieter Smits, Iris Bierque, Erik Van der Aa, Tanya Jansegers, 
Pieter Mennes en Martine Van Winckel

Bestuursleden van CD&V-Schelle planten coniferen aan, 
afkomstig van een Schelse handelaar.

Win 15 euro 
met onze fotowedstrijd

Waar in onze gemeente werd de foto van deze verkeerspaal 
gemaakt? Als u het antwoord kent, kan u 15 euro winnen. 
Onder de juiste inzendingen verloten we een aankoopbon 
van een Schelse handelaar. Inzenden ten laatste eind april.

Drie mogelijkheden:

• Mail uw oplossing naar ed_wouters@hotmail.com  
  (let op de underscore!)

• OF sms uw naam + antwoord naar 0484 50 07 79

• 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.

Oplossing van onze vorige wedstrijd:  
dit standbeeld staat aan de hoofdingang 
van het gemeentehuis. 

Als winnaar werd Linda Schits uitgeloot.

Burgemeester Mennes zegt het formeel: ‘De spoor-
lijn 52, tussen Antwerpen en Puurs, wordt niet geslo-
ten. De trein blijft dus rijden én stoppen in Schelle. 
De geruchten als zou deze lijn door de NMBS wor-
den opgedoekt, zijn uit de lucht gegrepen. Voor de 
treinreizigers is dit een hele geruststelling.’ De bur-
gemeester stak zijn licht op bij Jef Van den Bergh, die 
federaal parlementslid én verkeersspecialist van de 
CD&V is. ‘Van afschaffing is geen sprake,’ bevestigde 
Van den Bergh, ‘Antwerpen-Puurs is een C-lijn. Dat 
betekent dat ze de laagste prioriteit heeft, maar de 
treinen blijven er wel degelijk rijden.’

De stopplaats in Schelle heeft al een hele geschie-
denis achter de rug. In 1986 werd de halte door 
de NMBS afgeschaft. Dat leidde in onze gemeente 
tot felle protesten. Onder aanvoering van de CD&V 
kwam de actie ‘Stop de trein’ tot stand. Vanuit de 
gemeenteraad vertrokken heel wat moties naar  
hogerhand. De volgehouden inspanningen kenden 
succes. In 2004 - na 18 jaar - mocht de trein opnieuw 
in Schelle stoppen! De stopplaats werd toen ook vol-
ledig heropgeknapt.

Onze stopplaats aan de Steenwinkelstraat blijft gehandhaafd. 

Met deze  
tekening  

voerde  
de Schelse CD&V  

jarenlang actie 
om de stopplaats 

te heropenen. 


