Bouw van 36 serviceflats
start in voorjaar 2014
OCMW-voorzitter Axel Boen:
‘Senioren krijgen alle comfort in
duurzame woningen.’

ZOALS
BELOOFD!

‘We bouwen voor onze senioren 36 serviceflats.’
Dat beloofde de Schelse CD&V vorig jaar aan de
kiezers. Ook die belofte krijgt nu vorm. De flats
komen op gronden tussen de Steenwinkelstraat en
de Cl. Bolsensstraat. Opdrachtgever is het OCMW.
Zo zullen de serviceflats eruitzien:
comfortabel, knus én duurzaam.

gangen zijn extra breed. Men zal er rustig
kunnen zitten, zodat hier ontmoetingsplekken ontstaan. Er valt hier veel licht
binnen: grote glaspartijen geven uitzicht
op het binnenplein. Op het gelijkvloers is
er een polyvalente ruimte, die bereikbaar
is zonder de privacy van de bewoners te
schenden.

De polyvalente zaal zal ook als vergaderruimte dienstdoen.

‘We zitten nu in de fase van de bouwaanvraag,’ zegt OCMW-voorzitter Axel Boen
(CD&V). ‘Een eerste toetsing met Stedenbouw verliep uiterst positief. Het ziet er
naar uit dat we snel aan de slag kunnen
gaan. De werken duren 18 maanden.
Verloopt alles volgens planning, dan zijn
de woningen eind 2015 klaar.’
‘We kozen voor kwaliteit en maakten de
flats groter dan de norm. Er komen 26
wooneenheden met twee slaapkamers (75
m2) en 10 met één slaapkamer (57 m2).
De tweeslaapkamerflats hebben schuif-

wanden zodat de extra slaapkamer mooi
kan doorlopen in de leefruimte. Elke flat
krijgt een terras. Het gebouw telt drie
bouwlagen en is volledig toegankelijk
voor rolstoelgebruikers.’ De flats zijn uitgerust met technische snufjes, wat zorgt
voor een optimaal leefcomfort. Enkele
voorbeelden: automatische uitschakeling van kookvuur en van stopcontacten
(strijkijzer) bij het verlaten van de flat;
toegangscontrole door vingerscan of
badge; camerabewaking; inbraakbeveiliging; automatisch gestuurd ventilatiesysteem; noodoproepsysteem enz. De

Axel Boen: ‘Er wordt uiteraard extra
ingezet op duurzaamheid, o.m. met zonnepanelen, waardoor het energieverbruik
en dus ook de factuur zeer laag zal liggen.
Deze serviceflats betekenen voor Schelle
een grote meerwaarde. Het wordt een
plezier om er te wonen.’

Topjurist uit Schelle schreef mee
aan zesde staatshervorming
Peter Hannes: ‘Het kwam soms aan op een woord, ja zelfs op een komma!’
Anderhalf jaar werkte Peter Hannes (36) op het kabinet van
staatssecretaris Servais Verherstraeten (CD&V) samen met vijf collega’s aan de wetteksten van de zesde staatshervorming. ‘Het was
vaak zwoegen en zweten’, zegt hij, ‘maar ik kijk met trots naar het
resultaat. Vlaanderen krijgt er een pak bevoegdheden bij. Dit is de
grootste staatshervorming ooit. Ik heb mee een stukje geschiedenis mogen schrijven’.

ming. Dat akkoord moest in wetteksten worden gegoten. Mijn baas zei
dat Servais Verherstraeten – op dat
moment net benoemd tot staatssecretaris – op zoek was naar een specialist
inzake gezondheidszorg. Ik kreeg de
vraag of ik voor die job interesse had.
Natuurlijk had ik interesse: mee schrijven aan een historische staatshervorming, zo’n kans krijg je maar één keer!’
Samen met vijf andere topjuristen
ging Peter begin 2012 op het kabinet
aan de slag: ‘Het was monnikenwerk.
De wetteksten dienden tot in de
kleinste details te kloppen, want de
acht politieke partijen die het akkoord
hadden afgesloten, moesten hun zegen
geven. Bijgevolg was elk woord, ja
zelfs een punt of een komma, van belang. Soms werkte ik een hele dag aan
één enkele zin! Maar het resultaat mag
in ieder geval gezien worden.’

Peter Hannes met Servais Verherstraeten: ‘Ik leerde de staatssecretaris kennen
als een man met een aanstekelijke lach!’

20 miljard
Door deze staatshervorming worden
voor 20 miljard euro aan bevoegdhe-

Peter is geboren en getogen in Antwerpen, maar tien jaar geleden werd
hij door de liefde naar onze gemeente
gedreven. Aan de universiteit had hij
kennisgemaakt met de Schelse Martine
Van Winckel. Ze studeerden allebei
rechten en die gedeelde interesse
bracht hen bij elkaar. Na zijn studies
werd Peter juridisch expert bij de
Christelijke Mutualiteiten (CM). Zo
leerde hij de gezondheidssector van
binnen en van buiten kennen.
Het grote Wetstraat-avontuur begon
voor Peter eind 2011. ‘Marc Justaert,
de grote baas van de CM, riep mij bij
zich,’ vertelt hij. ‘Dat was kort na de
vorming van de regering-Di Rupo en
na het akkoord over de staatshervor4

Peter Hannes en Martine Van Winckel leerden elkaar aan de universiteit kennen. Intussen zijn ze tien jaar getrouwd.

den naar de deelstaten overgeheveld.
Peter Hannes: ‘5 miljard daarvan heeft
betrekking op de gezondheidszorg.
Vlaanderen krijgt de volledige bevoegdheid over o.m. de oudereninstellingen, zoals rusthuizen en centra voor
dagverzorging en kortverblijf. We zullen in Vlaanderen zelf het beleid kunnen uitstippelen, inclusief prijsbepaling en financiering. Alleen al hierom is
deze staatshervorming van een enorm
belang. Toen kort vóór de zomer alle
teksten (zowat duizend bladzijden!)
klaar waren, hebben we daar met
staatssecretaris Verherstraeten – een
man met een aanstekelijke lach – een
glaasje champagne op gedronken.’
Samen met zijn echtgenote Martine
Van Winckel, die zes jaar OCMWraadslid was, zetelt Peter sinds kort
in het bestuur van onze Schelse
CD&V-afdeling: ‘Ik kwam terecht in
een enthousiaste groep mensen die
zich volledig inzetten voor Schelle.
Dat werkt heel motiverend. Ik wil de
komende jaren het gemeentelijk beleid
mee vormgeven. Zéér graag…’ Wij
zeggen: ‘Van harte welkom in ons
midden, Peter!’

Waar in Schelle?
Win 15 euro met onze fotowedstrijd
Waar in onze gemeente werd
deze foto gemaakt? Als u het
antwoord kent, kan u 15 euro
winnen. Onder de juiste inzendingen verloten we een aankoopbon van een Schelse handelaar. Inzenden vóór 10 oktober.
Drie mogelijkheden:
Mail uw oplossing naar
ibierque@gmail.com
OF sms uw naam + antwoord naar 047531 33 50
OF steek uw antwoord met uw naam,
adres en telefoonnummer in de bus bij:
Iris Bierque, Rollierstraat 11
Walter Cuyckens, Consciencestraat 41
Rob Mennes, Provinciale Steenweg 144
Eddy Wouters, Quarteerstraat 10
Oplossing van onze vorige wedstrijd:
deze verkeerspaal staat aan de Sint-Petrus
en Pauluskerk.
Als winnaar werd Michaël Boen uitgeloot.

Philippe Van Bellingen: feestleider én kok
Philippe Van Bellingen is sinds
2007 gemeenteraadslid. Hij
zetelt in de stuurgroep van het
Schevetorenfeest en is de feestleider van onze CD&V-ploeg.

de kookploeg voor 40 scholieren. En
of ze smulden! Het hoogtepunt was de
bereiding van een lekkere chocomousse
door de kinderen zelf. Daar genoten
ook de leerkrachten van! Meewerken

met deze kookploeg was bijzonder
prettig.’
Philippe Van Bellingen (tweede van
rechts): ‘Het was formidabel om met
deze kookploeg samen te werken.’

Als er iets te vieren valt, is hij de man
die voor de organisatie zorgt. Bij acties
als ‘Tussen Pot & Pint’, ‘Paaseieren
rapen’ en andere manifestaties staat
Philippe vooraan.
‘Al jarenlang ben ik ook in het Schelse
verenigingsleven actief,’ zegt hij. ‘In de
verkiezingscampagne kwam ik op voor
de belangen van de vrijwilligers van
Schelle.’ Geen woorden zonder daden
en dus trok hij eerder dit jaar met het
vierde leerjaar van De Klim naar de
bosklassen: ‘Met vijf man vormden wij
5

Wist je dit al…?
• Onze Schelse wielrenster Lotte Kopecky (17) veroverde op het Europese Junioreskampioenschap maar
liefst drie medailles: twee gouden
een één bronzen. Driemaal proficiat,
Lotte! Eind september mikt zij op
een wereldtitel in Firenze.
• In 2014 gaat voor de vijfde maal het
Schevetorenfeest door. Noteer nu al
de datum: zaterdag 13 september.
• Op vraag van velen treden Leo
Elsen en de Medeklinkers opnieuw
op in het Schelse gemeentehuis. De
zeskoppige groep – met Schellenaar
Jean Wauters als sologitarist – staat
op zaterdagavond 5 oktober op de
planken. Het vorige concert, in 2011,
was een kaskraker. Kaarten bij Ivebic: 03 871 98 24.
• Rob Mennes vierde zijn 15-jarig
burgemeesterschap. Proficiat! Hij
trad als burgervader van Schelle aan
in april 1998, in opvolging van wijlen
Oscar Rillaerts.
• Kortgeleden ging de KMO-zone
Brandekensweg van start met een
Buurt-informatienetwerk (BIN). Het
is –na BIN Kapelom– het tweede
netwerk voor buurtbeveiliging dat in
Schelle tot stand komt.
• Vorig jaar lanceerde JONGCD&V
een nieuw idee: volkstuintjes in
Schelle. Er wordt nu gezocht naar
de ideale formule om dit idee waar
te maken. Heb je interesse om met
een volkstuintje te starten, meld je
dan bij Iris Bierque: ibierque@gmail.
com of
0475 31 33 50.
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Bedankt,
Jean-Pierre!
Succes,
Iris en Tanya!

WEBSITE
IN HET
NIEUW

Ga maar eens een kijkje nemen op schelle.cdenv.be: onze website
zit in een nieuw, fris jasje. Daar zorgden Tanya Jansegers en Iris
Bierque voor.
Beide jonge vrouwen kwamen vorig jaar de CD&V-rangen versterken. Intussen is
Tanya OCMW-raadslid, terwijl Iris in de gemeenteraad zetelt.
Iris wordt ook de nieuwe verantwoordelijke voor de communicatie van CD&VSchelle. Zij volgt Jean-Pïerre Van den Neucker op. Jean-Pierre was jarenlang op
vele fronten van goudwaarde. Onder zijn voorzitterschap veroverde de CD&V in
2000 de absolute meerderheid: met 11 zetels op 19. Voor burgemeester Rob Mennes was hij steunpilaar en klankbord. Met veel warmte zeggen wij: bedankt voor
je ongebreidelde engagement, Jean-Pierre! Een afscheid is dit gelukkig niet, want
onze ex-voorzitter blijft zich voor de partij inzetten.

Jean-Pierre Van den Neucker geeft de fakkel door aan
Iris Bierque (links) en Tanya Jansegers.

HET GAAT GOED
IN SCHELLE.
OOK MORGEN !

SCHELLE.
CDENV.BE

CD&V-Schelle: de ploeg
rond de burgemeester
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