
‘En weer hebben we voor u nieuwjaarscadeaus 
klaar…’
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Boordevol nieuws - jaargang 18 - januari 2015

Wat zou u doen, als u één dag burgemeester was…? Lees blz. 3
20 
15

De Schellenaar

Een delegatie van het schepencollege en van de gemeenteraad heeft feestgeschenken voor de mensen van Schelle.

‘We doen wat we beloofden: de belastingen blijven láág!’
De Schelse CD&V-ploeg staat bij het begin van het nieuwe jaar met mooie geschenken onder de kerstboom: 
de twee belangrijkste belastingen blijven ook in 2015 op hetzelfde niveau. Dit wil zeggen: lààg! 
We beloofden het bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en we houden ons aan ons woord. De  
personenbelasting is in Schelle intussen al 9 jaar ongewijzigd: geen frank of geen euro méér. Voor de grond-
belasting (= de onroerende voorheffing) presteren we zelfs nog beter: hier doen we het al 15 jaar zonder 
enige verhoging. Bovendien maakt de CD&V zich sterk dat we zo kunnen doorgaan tot 2018. 

Gelukkig Nieuwjaar, Schellenaar!

 Meer goed nieuws op blz. 2.

Wat hangt er voor 2015 zoal in de Schelse  
kerstboom?
In 2015 staan er in Schelle werken op stapel voor ettelijke miljoenen euro. De belastingen blijven laag en toch gaat het gemeen-
tebestuur fors door met investeren. ‘Net in tijden van economische moeilijkheden is investeren noodzakelijk,’ zegt burgemeester 
Mennes (CD&V). ‘Het bestuur wil zoveel mogelijk werkgelegenheid creëren’. Ziehier wat er in de kerstboom hangt.

Schellebel 
in nieuw 
kleedje

30 
serviceflats 
in oktober 

klaar

Nieuwe 
koop- en huur- 

woningen

Steen- 
winkelstraat  

en omgeving: 
wat een  

onderneming!

Meer  
fietspaden, 

nieuwe 
voetpaden

Daar  
komen de  

volkstuintjes

Het 
Berrenheibos

We 
verduurzamen
gemeentelijke 
gebouwen en  

openbare 
verlichting

De bouw van de assistentiewoningen 
aan de Steenwinkelstraat schiet flink 

op. Nog dit jaar kunnen de senioren 
de flats betrekken.

Tussen de Cl. Bolsensstraat, de Tuinlei en het spoor trekt ARO SBK 36 sociale koopwoningen op. De 
vergunning voor de bouw en voor de weginfrastructuur is afgeleverd.  In de Pieter De Coninckstraat 
komen er 6 sociale huureenheden: vermoedelijk klaar in maart 2015. De renovatie en dakisolatie 
van huurwoningen in diverse straten gaat verder.

De grond en de gebouwen voor de Schellebel, de 
buitenschoolse opvang worden aangekocht en 
totaal vernieuwd (1.300.000 euro). We nemen ook 
de speeltuin in het park onder handen.

In 2015 begint de heraanleg (met dub-
bele riolering) van de Steenwinkelstraat 
(de langste straat van de gemeente), 
plus Kwadenhoekweg,  A. Rodenbach-
plaats, Tuinlei en Hulstlei: een reus-
achtige werf, nooit eerder in Schelle 
vertoond. Ook een stukje van het  
P. Benoitplein wordt vernieuwd.

Schelle wil een fietsgemeente worden 
en dus breiden we het netwerk van 
fietspaden stelselmatig uit. Tegelijk 
worden er voetpaden in tal van straten 
heraangelegd. 

De Sociale Bouwmaatschappij stelt gratis een perceel van 
10.000 m2 tussen de Tuinlei en de Jean Legrandstraat ter 
beschikking voor volkstuintjes. De tuintjes worden wel-
dra ingericht: wéér een CD&V-verkiezingsbelofte die in 
vervulling gaat. Schelle plaatste dit jaar 7 bijenhotels. 
Er komt er nog één bij aan het P. Benoitplein en aan-
sluitend bij de volkstuintjes komt er ook nog een 
bijenhotel.

Samen met de provincie werkt 
de gemeente langs de Tuinlei 
verder aan een eigen Schels 
bos, dat de naam Berrenhei-
bos krijgt. We mikken mo-
menteel op 15 hectare.

r Op de OCMW-serviceflats die in aanbouw zijn, 
 wordt ongeveer 100.000 euro geïnvesteerd in 
 zonnepanelen.
r De volledige buitenisolatie van de gemeentelijke 
 basisschool De Klim gaat begin 2015 in 
 aanbesteding. Subsidies worden aangevraagd.
r De sporthal en de gemeentelijke basisschool 
 krijgen nieuwe verlichting.
r Ook de Schellebel wordt verduurzaamd.
r Stapsgewijs wordt de huidige openbare verlichting omgeschakeld naar dimbare, energiezuinige ledverlichting. Dit gebeurt  
 in 2015 in de Stijn Streuvelsstraat en Jacob Jordaensstraat. De komende jaren gaan we hiermee verder. Zo wordt bij de werken  
 in de Steenwinkelstraat, Tuinlei, Rodenbachplaats, Hulstlei de openbare verlichting uitgerust met dimbare leds. Bij uitbreiding  
 van de weginfrastructuur zoals in de Matexi-wijk en in de Kwadenhoekweg voorzien we meteen ledverlichting. 
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Vera Goris, schepen van Financiën (CD&V):  
‘ We draaien in Schelle elke euro twee keer om.’

Voorzitter Eddy Wouters en de hele 
CD&V-ploeg wensen u een gelukkig 2015.

2015 is goed begonnen

       Dit zijn onze 4 cadeaus! 

Beste Schellenaar,

In bovenstaand artikel kan u lezen dat onze gemeente een prima rapport 
kreeg na een grondige doorlichting in opdracht van de Vlaamse regering. 
Dat bewijst eens te meer dat het goed gaat in Schelle. 

Ook voor 2015 zijn de vooruitzichten gunstig. Zoals onze CD&V-ploeg be-
loofde, blijven de belastingen op hetzelfde lage niveau, terwijl er toch fors 
wordt geïnvesteerd. Schelle stapt dus hoopvol het nieuwe jaar in. Namens 
de CD&V wens ik u veel geluk in 2015!

Eddy Wouters

De federale en de Vlaamse regering leggen de gemeenten besparingen op. Zware 
besparingen. Het doet pijn. Ook de economie draait momenteel niet zo goed.  
Bovendien wordt alles duurder. En toch slaagt het gemeentebestuur - volledig 
CD&V - erin haar verkiezingsbeloften waar te maken. Bij de start van 2015 kunt u 
4 cadeaus uitpakken.
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Personenbelasting  

al 9 jaar  
ongewijzigd.  

Zoals beloofd!

Sinds 2007 ligt de personenbelasting op 6,8 %. Dat is dus 
nu al 9 jaar het geval. Met die 6,8 % zit Schelle in de kop-
groep van Vlaamse gemeenten met de laagste personen-
belasting. Opmerkelijk: deze belasting werd 6 jaar eerder 
- in 2001 - op 6,4 % gebracht. In 2007 was dit slechts een
minieme verhoging van 6,4 op 6,8 %. In feite mogen we 
dus stellen dat Schelle intussen al 15 jaar een laag niveau 
aanhoudt.
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2
Grondbelasting 

al 15 jaar 
ongewijzigd.  

Zoals beloofd!

Als we het over de grondbelasting (= ‘onroerende voorhef-
fing’) hebben, praten we in ieder geval over een periode 
van 15 jaar zonder de minste verhoging. Het was in het jaar 
2001 dat deze belasting van 1.300 opcentiemen op 1.350 
werd gebracht. Schelle zit hiermee op het gemiddelde in 
Vlaanderen, dus zeker niet hoog.
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3
Nog straffer: 

we trekken de 
lijn door tot 

en met 2018. 

De Schelse CD&V-bestuursmeerderheid maakt zich sterk 
dat ze deze lijn van lage, niet verhoogde belastingen kan 
doortrekken tot het einde van de ambtstermijn, dus min-
stens tot eind 2018. Uit de huidige cijfers en prognoses 
blijkt dat dit mogelijk moet zijn.
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4
En toch 

blijven we fors
investeren. 

Schepen van Financiën Vera Goris (CD&V): ‘Sinds 2001 deed 
ons bestuur de gemeenteschuld dalen met ongeveer 3 
miljoen euro: een krachttoer. Tegelijk blijven we flink in-
vesteren. In 2015 staat er voor ettelijke miljoenen euro aan 
werken geprogrammeerd (zie p. 4). Dit alles is realiseerbaar 
omdat we elke euro twee keer omdraaien: spaarzaamheid 
gaat hand in hand met een creatieve aanpak.’

Tijdens het Schevetorenfeest en de Jaarmarkt werd Schelle 
tweemaal gezegend met prachtig weer. Beide manifestaties 
groeiden dan ook uit tot een groot succes. Het Schevetoren-
feest zette het park in feeërieke kleuren. De verenigingen die 
hapjes en drankjes verkochten, deden gouden zaken. De Jaar-
markt werd vooral een dag van ontmoeting en verbonden-
heid tussen de Schellenaren.

Onze  CD&V-ploeg pakte op de Jaarmarkt uit met een kleur-
rijke stand en met een felgesmaakte cocktail, bereid door 
cocktail-topspecialist Jef Berben. De mensen konden aan 
onze tent ook deelnemen aan een ja-of-neen-spel. Dat lever-
de volgende resultaten op.

Op de vraag ‘Vindt u dat Schelle met een andere gemeente 
dient te fusioneren?’ antwoordden 150 mensen neen en 20 ja. 

Op het ogenblik dat we deze woorden schrijven, weten we 
nog niet hoe streng de winter wordt. Maar één ding weten we 
zeker: het gemeentebestuur bereidde zich terdege voor op 
winterse toestanden. Burgemeester Mennes (CD&V): ‘ We leg-
den een voorraad van 70 ton strooizout aan en we kochten een 
nieuwe zoutstrooier. Deze nieuwe machine maakt het   moge-
lijk zuiniger én doeltreffender - dus goedkoper - met het zout 
om te gaan. Vergeet niet dat strooizout niet goed is voor het 
grondwater en de beplanting, dus moeten we daar verstandig 
mee omspringen.’

Bij het strooien wordt - heel logisch- in eerste instantie gezorgd 
voor de toegangs- en ontsluitingswegen van de gemeente. Bij-
zondere aandacht gaat ook naar de fietspaden. Dan volgen de 
woonwijken, in de mate dat strooien zich opdringt.

De Vlaamse regering gaat alle Vlaamse gemeente doorlichten. 
Schelle was de tweede gemeente die – nogal onverwacht – 
 aan de beurt kwam. Gedurende meerdere weken werd de  
organisatie en het management van het gemeentebestuur, 
het OCMW, het Autonoom Gemeentebedrijf en de hele admi-

nistratie grondig onderzocht. Burgemeester 
Mennes (CD&V): ‘Met trots kan ik melden dat 
we zeer goed uit deze audit zijn gekomen. Al-
les kan altijd beter, maar het rapport oogt fraai. 

Mijn felicitaties aan het gemeenteper-
soneel en aan alle medewerkers!’

Uitgedrukt in procenten: 88,2% is contra, 11,8 % is pro. Dat 
maakt duidelijk dat de bevolking zich massaal aansluit bij het 
standpunt van CD&V-Schelle, de enige Schelse partij die een 
fusie radicaal afwijst. 

Andere resultaten van deze volksraadpleging:

r Moet Schelle doorgaan met het organiseren van 
 feesten? 158 ja, 8 neen.

r Bouwen van sociale woningen: 125 ja, 38 neen.

r Verdere uitbouw fietspadennet: 169 ja, 3 neen.

r Aanleg volkstuintjes: 157 ja, 23 neen.

Met strooizout moet je 
verstandig omspringen. 

Schelse administratie 
scoort zeer goed in  
doorlichting 
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