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Werkgelegenheid in Schelle in stijgende lijn
‘A12 Shopping’ zorgt voor 188 jobs en ook 

L’Air Liquide Medical groeit 

“De Woonboulevard, die lange tijd 
leeg stond, werd omgebouwd tot 
‘A12 Shopping’ en kreeg een nieuwe 
bestemming,” zegt burgemeester Rob 
Mennes (CD&V), “Vandaag zien we 
de resultaten: maximale bezetting van 

de bedrijfsruimte en bijna 200 nieuwe 
jobs.”
Aan diezelfde Boomse Steenweg zijn 
o.a. ‘Wima Bowling’ en ‘San Marco 
Village’ gevestigd. Dit familiebedrijf  
verschaft op haar beurt werk aan 
tientallen mensen.
Goed nieuws komt ook uit de Tol-
huisstaat: Bij ‘L’ Air Liquide Medical’ 
wordt een lichte uitbreiding aange-
kondigd. 

(vervolg lees p.4)

Over de ‘A12 Shopping’ – dit is de vroegere ‘Woonboule-
vard’ aan de Boomse Steenweg op Schels grondgebied - is 
goed nieuws te melden. Het koopcentrum telt momenteel 15 
(vijftien!) winkelbedrijven en biedt werk aan maar liefst 188 
mensen. Een waar succes, vooral als je bedenkt dat hier nog 
niet zo lang geleden alleen maar droefenis heerste.

Van leegstaand naar volledige bezetting: ‘A12 Shopping’ telt bijna 200 werknemers!

	 •	Hoe	burgemeester	Mennes	
 L’ Air Liquide redde: lees blz. 4
•	Doe	mee	aan	samenaankoop:	lees	blz.	5	
•	Fotowedstrijd:	win	15	euro:	zie	blz.	8	
•	Grandioos	succes	voor		Schevetoren-
feest:	lees	blz.	8
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Hoe burgemeester Mennes L’Air Liquide redde

(vervolg van p.1)
Het	bedrijf,	dat	enkele	jaren	gele-
den overschakelde van de productie 
van industriële gassen op medische 
gassen, richt zich op Noord- en 
Midden-	Europa.	De	firma	doet	
het op dit internationale front 
uitstekend. En dan zeggen dat deze 
Schelse vestiging 12 jaar geleden 
ten dode was opgeschreven. (Zie 

hieronder:	‘Hoe	burgemeester	
Mennes L’ Air Liquide redde.’)
En hoe zit het intussen met de 
gronden van Electrabel aan de sa-
menvloeiing van Rupel en Schelde, 
waar in 2000 de elektriciteitscen-
trale	haar	deuren	sloot?	“Het	is	
best mogelijk dat hierover op korte 
termijn belangrijke beslissingen val-
len,” zegt de burgemeester, “De in-

tentie is en blijft in ieder geval om 
hier een nieuw, milieuvriendelijk 
energiebedrijf  te vestigen. Dit is zo 
voorzien in het gemeentelijk struc-
tuurplan. Ik laat geen kans onbenut 
om dit waar te maken. Overal waar 
het maar kan, wend ik mijn invloed 
aan. Een nieuw energiebedrijf  zou 
voor onze gemeente een godsge-
schenk zijn!”

Burgemeester Rob Mennes 
(CD&V) begon toen aan een intens 
overleg op ministerieel niveau in 
Brussel. Met veel diplomatie en 
overredingskracht slaagde hij erin 
het tij te keren. Op het allerlaatste 
nippertje werd de fabriek gered! 
L’Air Liquide bleef  in Schelle. De 
dankbaarheid van de werknemers 
was	onbeschrijflijk	groot.

Kort daarna kwam er aan de 
Tolhuisstraat een investering van 
miljoenen	op	gang.	Het	bedrijf 	
onderging een ware gedaantever-
wisseling: van een spookachtige 
fabriek naar een onderneming met 
een frisse, eigentijdse look en een 
Europese uitstraling. 

In 1999 dreigde het doek te vallen over L’Air Liquide. Het 
bedrijf was van plan te moderniseren, maar de milieuver-
gunning die daar voor nodig was, werd geweigerd op 
basis van een bezwaarschrift van één enkele buurtbewo-
ner! De ondernemingsraad kondigde de sluiting af. Ver-
slagenheid en woede heersten bij het personeel dat op 
straat stond.

De Schelse burgemeester slaagde er in 1999 met veel diplomatie in de sluiting van het 
bedrijf te voorkomen. Bij de werknemers sloeg woede om in grote dankbaarheid. 

VEILIG
SCHOOL-
BEGIN!

Bij de start van het schooljaar 
verscheen	deze	affiche	in	Schelle	
aan	heel	wat	ramen.	Het	idee	
achter de CD&V- campagne was: 
minder auto’s aan de schoolpoort. 
De ouders kregen de oproep hun 
kinderen	zoveel	mogelijk	per	fiets,	
te voet of  in groep naar school te 
brengen.
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Kartel stopt, 
maar bestuursak-
koord 2007- 2012 
wordt uitgevoerd

CD&V-Schelle gaat 
eigen weg

Schrijf in vóór 31 december!
CD&V-Schelle start nieuwe samenaan-

koop gas en elektriciteit

Op enkele jaren tijd zijn de ener-
gieprijzen aanzienlijk gestegen, 
maar toch kan u uw factuur met 
15	à	20%	doen	dalen.	Voor	een	
gezin is dat al vlug een besparing 
van	250	euro.	Wat	moet	u	doen?	
Heel	simpel:	stap	mee	in	de	sa-
menaankoop.
U kan voor deze actie inschrijven 
tot 31 december, zodat we begin 
volgend jaar de nieuwe prijszet-
ting kennen. Nieuwe geïnteres-
seerde burgers kunnen nu mee 
bij de samenaankoop aansluiten. 
Anderen krijgen de kans om zon-
der boete over te stappen naar 
een nieuwe energieleverancier. 
In maart 2010 ging CD&V-Schel-
le van start met een eerste ca-
mapgne rond samenaankoop van 
gas en elektriciteit. Vanuit Schel-
le werd het project verruimd tot 
de Rupelstreek en Aartselaar. 
De actie deinde vanzelf  uit over 
zowat heel Vlaanderen. In totaal 
kwamen er 3.712 registraties 
binnen.	Ongeveer	13%	van	de	
Schellenaren namen aan de actie 
deel. Een schitterende zaak! De 
besparingen liepen sterk uiteen, 
maar iedereen die een nieuw con-
tract ondertekende, zag meteen 
zijn winst!

Hang de affiche op!
‘Maar we willen nog beter doen!’ 
zegt Eddy Wouters, voorzitter 
van CD&V-Schelle.’ Zelfs in de 
pers konden we lezen dat de sa-
menaankoop meer en meer men-
sen overtuigt. Wij hebben onze 
tentakels uitgestoken naar andere 

CD&V-afdelingen om mee te 
doen. Met een nog grotere groep 
kunnen we de factuur nog drasti-
scher naar beneden drukken.’
Een goede raad: surf  vanaf  1 
november naar http://rupel.
elektriciteitsgroep.be. Alle stap-
pen die u moet zetten, zijn daar 
aangegeven. U kan ook inschrij-
ven voor vrienden of  familiele-
den die geen computer hebben. 
Het	loont	echt	de	moeite.	Ieder-
een ontvangt nog de affiche met 
het intussen welbekende logo. 
Hang	ze	aan	uw	raam	en	overtuig	
hiermee uw buren. Met  velen 
staan we sterk!

Sinds	2005	werkte	CD&V-Schelle	intens	
met de N-VA samen in een zogenaamd 
‘kartel’. Aan dit kartel komt nu een 
einde. Onze beide partijen hebben in 
onderling overleg besloten elk hun eigen 
weg te gaan. Dat betekent dat we  ieder 
met een aparte lijst zullen deelnemen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober 2012.
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezin-
gen – in 2006 – stonden CD&V-Schelle 
en N-VA samen op één enkele lijst. In 
het stemhokje bezorgden de Schelle-
naren ons de absolute meerderheid: 11 
van de 19 zetels. Dat leidde tussen de 
twee partijen tot een bestuursakkoord 
voor de periode van 1 januari 2007 tot 
31 december 2012. Dat akkoord blijft 
onverkort van kracht. Samengevat: hoe-
wel het kartel ophoudt te bestaan, zullen 
CD&V en N-VA het bestuursakkoord 
loyaal en constructief  tot eind 2012 ten 
uitvoer brengen.  Een akkoord is een 
akkoord en daar houden we aan vast, in 
het belang van alle Schellenaren.
Goed bestuur in onze gemeente, dat 
is de waarborg van CD&V-Schelle, de 
ploeg van de burgemeester! 

Eddy Wouters
Voorzitter CD&V-Schelle

Zoals beloofd organiseert 
CD&V-Schelle ook dit jaar 
een nieuwe ronde in de 
samenaankoop van gas en 
elektriciteit. Daar hebben 
we goede redenen voor…



Hoe	stuurt	u	uw	antwoord	in?	Twee	
mogelijkheden:
•	 Zend	een	sms’je	met	uw	naam	en	de	
plek waar de foto werd gemaakt naar 
0484/500779	(voorbeeld:	Vanmarcke 
+ park)
•	 Steek	een	briefje	met	uw	naam,	adres,	
telefoonnummer én de plek waar de 
foto werd gemaakt, in de bus bij een van 
volgende personen: 

Eddy Wouters, Quarteerstraat 10; Walter 
Cuyckens, Consciencestraat 41; Jean-
Pierre Van den Neucker, Guido Gezel-
leplaats 16; Rob Mennes, Provinciale 
Steenweg 144, of stuur een mail naar ons 
e-mailadres ed.wouters@telenet.be
Alleen Schellenaren mogen aan de wed-
strijd deelnemen. De winnaar of winna-
res wordt persoonlijk verwittigd. Opge-
let, om redenen van privacy worden uw 

persoonsgegevens enkel en alleen voor 
deze wedstrijd gebruikt. 
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Wedstrijd! 
Doe mee – een kleine moeite – en win 15 euro!
Op welke plek in Schelle werd deze foto gemaakt?

Zonnig Schevetorenfeest maakt 
duizenden mensen enthousiast

Schelse verenigingen doen gouden zaken

In de namiddag liep het storm in 
het kinderdorp en ’s avonds was 
het met volle teugen genieten 
van de feeërieke kleurenpracht 
in de omgeving van het park 
en de visvijvers. Mensen van 
buiten Schelle stonden zich te 
vergapen aan het spektakel en 
vroegen zich af: ‘Waarom kan 
zoiets moois bij ons niet? ’ In 
de eet- en dranktentjes kwamen 
de verenigingen handen tekort 
om hongerigen en dorstigen te 
bedienen.’ Goed voor de kas 
van onze vereniging,’ luidde het 
daar. De harmonie zorgde in het 
park voor feestelijke klanken; het 
optreden werd zeer gewaardeerd. 

Ook de fuif  van Studio Brussel 
kende een grandioos succes. En 
zo werd deze vierde editie van 
het Schevetorenfeest over de 

hele lijn een absolute voltreffer. 
Alle lof  voor de organisatoren 
en voor de talloze medewerkers: 
dit	was	àf !

In onze gemeente kan iedereen genieten van vele mooie 
plekjes. We pikten er een eentje uit  en maakten er de 
foto die u hierbij ziet. De vraag luidt: waar in Schelle is 
dit? Bezorg ons de oplossing ten laatste op 5 november. 
Uit de juiste inzendingen wordt de winnaar of winna-
res geloot. Hij of zij ontvangt een aankoopbon van een 
Schelse handelszaak: 15 euro.

Op zaterdag 10 september 
zag men onder de scheve 
toren alleen maar vrolijke 
gezichten. De zon was van 
de partij en dat lokte de 
grote massa. 

Dit  prachtige bronzen standbeeld van 
Roger Pintens junior bevindt zich ergens 
in Schelle. Waar? Als je het antwoord 
weet, stuur dan als de bliksem de oplos-
sing in. Succes!

14 Schelse verenigingen wisten de massa 
te verwennen   met alles wat lekker is. 
De stormloop was zo fel dat heel wat 
eettentjes totaal uitverkocht waren. ‘We 
verkochten maar liefst 22 kg scampi’s’, 
klonk het ergens. 

Zelden zag het gemeentelijk park er zo 
fraai uit. Bomen en struiken baadden in 
feeërieke kleuren. Opvallende figuren wa-
ren de sierlijke, langbenige ‘vuurvogels’.

Topattractie was de licht- en lasershow, 
maar vooral de poëtische act ‘Fietsen in 
de lucht’ sloeg velen met verstomming: 
een vrouw die balanceert tussen hemel 
en aarde, terwijl zij ‘ Ave Maria’ zingt. Wie 
heeft zoiets ooit gezien?

De jeugd amuseerde zich te pletter in 
het speeldorp. Zo kon het jonge volkje 
de fantasie botvieren in een piratenboot: 
plezier en avontuur gegarandeerd!


