
Dit alles staat te lezen in een bevolkingsenquête die Het 
Nieuwsblad kortgeleden organiseerde. De krant peilde in elke 
gemeente naar de waardering van de  inwoners over het beleid 
van het gemeentebestuur en van de burgemeester. Zowel het 
Schelse CD&V-gemeentebestuur als burgmeester Rob Mennes 
gooide hoge ogen.

‘Het spreekt vanzelf dat ik erg opgetogen ben over deze mooie 
uitslag,’ zegt de burgemeester in een reactie. ‘Onze CD&V-
ploeg werkt zeer hard, dag in dag uit, en het doet deugd dat al 
dat werk in brede lagen van de bevolking wordt gewaardeerd. 

Schels gemeentebestuur tweede beste van regio 
Antwerpen-Mechelen

Deze enquête van Het Nieuwsblad bevestigt andermaal dat de 
Schelse mensen vertrouwen in ons hebben. Maar we gaan niet 
op onze lauweren rusten. Niemand is volmaakt en dus is en 
blijft ons motto: alles kan altijd beter!’

Het gemeentebestuur stelde zopas het Beleidsplan 2014-2019 
op. Het plan telt liefst 42 bladzijden en behandelt al wat voor 
de toekomst van Schelle belangrijk is. Iedereen kan dat plan 
bekijken op de gemeentelijke website of een exemplaar afha-
len op het gemeentehuis. ‘Alle reacties zijn welkom,’ zegt Rob 
Mennes. ‘We zullen alle op- en aanmerkingen goed analyseren.’
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Enquête van Het Nieuwsblad 
herbevestigt vertrouwen van de 
bevolking

Schelle heeft het beste gemeentebestuur van de Rupelstreek. Ook in de grote regio Antwerpen-Mechelen haalt het CD&V-
bestuur een schitterend resultaat: tweede plaats, net achter Bonheiden. 

Kris Peeters stelt u een 
bijzonder man voor
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Minister-President Kris Peeters: 
‘Servais een bijzonder man!’

Staatssecretaris 
Servais Verherstraeten 
komt naar Schelle
 Woensdag 12 maart 
 20 uur 
 Kantine Voetbalclub Schelle Sport 
 Iedereen van harte welkom!

De man van de 6de staatshervorming
Kris Peeters (CD&V) is ten zeerste te spreken over het werk 
dat Servais Verherstraeten de voorbije jaren  uitvoerde. ‘Ser-
vais is de man van de 6de staatshervorming,’ zegt de minis-
ter-president. ‘Hij heeft als staatssecretaris met zijn ploeg ju-
risten en medewerkers deze staathervorming in wetteksten 
gegoten. Een titanenwerk! Voor Vlaanderen is het belang 
van deze hervorming niet te onderschatten. Ik vat het sa-
men in drie punten. Eén, de gemeenschappen en gewesten 
krijgen voor 20 miljard nieuwe bevoegdheden. Twee, ze krij-
gen 12 miljard euro méér � scale bevoegdheden. En drie, B-
H-V is eindelijk gesplitst. Ik zeg: een dikke pro� ciat, Servais!’

Servais Verherstraeten schreef over het wel en wee van de 
6de staatshervorming het boek ‘In de machinekamer van de 
politiek’. Hij komt dit boek in Schelle voorstellen op woens-
dag 12 maart in de kantine van Schelle Sport aan de Ka-
pelstraat. Het begint om 20 uur en iedereen is uitgenodigd. 
Het wordt geen droge uiteenzetting, maar een pittig inter-
view, waarna vanuit de zaal alle vragen op de staatssecreta-
ris mogen worden afgevuurd. Het boek is die avond te koop 
en kan door Servais gesigneerd worden.

Nog een bijzonderheid: één van de juristen die aan de zij-
de van Servais Verherstraeten meeschreef aan de teksten 
van de 6de staatshervorming is een Schellenaar, met name 

Peter Hannes! Peter maakt samen met zijn vrouw Martine 
Van Winckel deel uit van het Schelse CD&V-partijkader. Ook 
aan Peter zeggen wij: gefeliciteerd!
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