
In onze verkiezingscampagne beloof-
den we de belastingen op hetzelfde 

lage niveau te houden.  
We komen deze belofte na: 
noch de personenbelasting, 

noch de onroerende voorheffing 
(= grondbelasting) wordt gewijzigd.

Goed om weten:

De Schelse CD&V maakt zich sterk om deze belastingen ge-
durende de hele ambtsperiode (2013-2018) niet te verho-
gen. Als je weet dat, volgens de voorspellingen, 75% van de 
gemeenten in 2014 in het rood zullen gaan, is de Schelse 
prestatie des te merkwaardiger. Onze prognoses voor Schel-
le zijn duidelijk anders en beter.

De onroerende voorheffing  werd sinds 2001 niet meer ver-
hoogd. Dit is dus al 12 jaar lang  het geval. 

We houden de belastingen láág!

Schelse judoclub Fudji Yama 
heeft nieuwe matten

We blijven 
voor u 

werken  
met één 
schepen 

minder

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

Blijf ons steunen!
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U gaf de CD&V voor de derde keer de absolute meerderheid. Lees blz. 3
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Zoals
beloofd

Zoals
beloofd

De personenbelasting steeg niet meer sinds 2007. We zitten 
hiermee bij de 20 gemeenten met de laagste personenbe-
lasting.

Sinds 2000 ligt de elektriciteitscentrale stil. Geschat jaar-
lijks verlies aan inkomsten voor de gemeente: ongeveer 
500.000 euro. Even rekenen: 500.000 x 13 jaar = ondertussen 
6.500.000 euro minder ontvangsten. Desondanks is Schelle 
financieel kerngezond!

Tussen 2013 en 2015 bouwt het Schelse gemeentebestuur 
(CD&V)  de schuldenlast verder af met ongeveer 1 miljoen 
euro. Deze schuldenlast wordt historisch laag.

Alles bij elkaar zijn dit bijzonder opvallende financiële pres-
taties!

De voorbije zes jaar bestuurde de CD&V onze 
gemeente met één schepen minder: drie sche-
penen in plaats van vier. Dat blijven we de ko-
mende zes jaar volhouden, dus tot en met 2018. 
We beloofden dit aan u, kiezer, en we voeren 
deze belofte uit. We leveren dus één schepen-
mandaat in en we doen dat volkomen vrijwillig. 
Inderdaad, pas vanaf 2018 worden de gemeen-
tebesturen verplicht het schepencollege af te 
slanken.

Burgemeester Rob Mennes: ‘Onze bedoeling is 
duidelijk: besparen waar we kunnen. We bespa-
ren niet alleen op het loon van de schepen die 
we lieten wegvallen (korte termijn), maar ook 
op de pensioenvorming (lange termijn). Dat is 
dubbele winst voor de gemeentekas en voor de 
belastingbetaler! Het gevolg van de maatregel 
is natuurlijk dat elk lid van het schepencollege 
harder moet werken, maar dat doen we vol over-
tuiging: we geven een duidelijk voorbeeld’. 

Zeer weinig gemeenten doen dit Schelle na. In 
de periode 2006-2012 waren er in heel Vlaan-
deren slechts vier gemeenten die vrijwillig een 
schepenmandaat afstonden. 

De Schellenaar

Het CD&V-schepencollege  
met links burgemeester Rob Mennes,  
rechts OCMW-voorzitter Axel Boen  
en tussen hen in de schepenen  
Geert Rottiers, Karl Van Hoofstat en  
Vera Goris.  
De vierde schepenzetel blijft sinds 
2007 in Schelle onbezet met één doel: 
besparen!

Fudji Yama, de judoclub die in 1989 werd opgericht, heeft sindsdien in onze regio een stevige judotraditie opge-
bouwd. De club telt in Schelle een 80-tal leden – overwegend jongeren tot 12 jaar – en heeft afdelingen in Boom en 
Niel. In november 2012 was Fudji Yama in feest. Daar was een goede reden voor: de nieuwe judomatten werden inge-
bruikgenomen.

Dat gebeurde op een speelse manier. ‘Ik ben geen judoka, maar ik had speciaal voor die gelegenheid een kimono 
aangetrokken en samen met judotrainer Stijn Cools één judoworp ingeoefend,’ vertelt Geert Rottiers (CD&V), onze 
schepen van Sport. ‘Die worp lukte na enige tijd vrij goed, zoals men op de foto’s kan zien.’  Hij grinnikt: ‘ Ach, het was 
maar voor de grap. Ik kan natuurlijk niet tippen aan de echte judoka’s van Schelle. Daar zitten kampioenen tussen!’

In samenspraak met het gemeentebestuur en de leiding van Fudji Yama werden de matten aangekocht door het 
Schelse Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). Kostprijs: 8.000 euro. Schepen Rottiers: ‘ Een verantwoorde aankoop. Fudji 
Yama is een vaste waarde in ons sportlandschap, met bekwame trainers en vrijwilligers die zich echt inzetten. De oude 
judomatten van de club waren totaal versleten. Deze nieuwe matten zullen niet alleen door de judoka’s gebruikt wor-
den. Ze zullen ook van nut zijn tijdens de Sport- en Spelweken, die  de Dienst Vrije Tijd jaarlijks voor de jeugd organi-
seert in de zomervakantie. Bij goed gebruik kunnen de matten 15 à 20 jaar meegaan.We moeten als gemeentebestuur 
onze clubs en verenigingen steunen waar we kunnen. Dat is een vast punt in het CD&V-programma’

De Schelse sportschepen 
Geert Rottiers (CD&V) 
zoals we hem nog nooit 
zagen: speciaal voor 
de inhuldiging van de 
nieuwe matten had 
hij een judoworp inge-
oefend. 
En het lukte!



Veel geluk in 2013!

Beste Schellenaar,

Met z’n allen zijn we het nieuwe jaar ingestapt. Namens 
onze CD&V-afdeling wens ik alle Schelse mensen veel ge-
luk in 2013, vooral een goede gezondheid.

Op 14 oktober 2012 koos u een nieuwe gemeenteraad. 
Opnieuw gaven de Schellenaren aan ons massaal hun ver-
trouwen. De CD&V behield de absolute meerderheid: tien 
zetels op negentien. U leest er alles over op blz. 3. Daar 
stellen we u ook onze tien CD&V-raadsleden voor.

De N-VA behaalde zes zetels, Groen één. Met beide par-
tijen voerden we in een goede sfeer gesprekken om de 
meerderheid eventueel te verbreden, maar dat leidde niet 
tot resultaten. Het water bleek te diep. De twee partijen 
beloofden een opbouwende oppositie te voeren. Daar zijn 
we hen dankbaar voor; Schelle kan er goed bij varen.

Het afspringen van de onderhandelingen betekent dat 
onze ploeg de volle verantwoordelijkheid voor het ge-
meentebeleid op de schouders krijgt. Dat schrikt ons niet 
af. Integendeel, de CD&V bewijst al tientallen jaren dat zij 
voor deze zware opdracht uitstekend is gewapend.  We 
slaan de handen meteen aan de ploeg om alvast 2013 uit 
te bouwen tot een schitterend jaar voor onze gemeente, 
zoals onze slogan het zegt: ‘Het gaat goed in Schelle. Ook 
morgen!’

Eddy Wouters

Voorzitter CD&V-Schelle

… en Schelle     
      is erbij!

Van harte  
bedankt,  
kiezers!

Waar in Schelle?

De gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober 2012 zorgden in Vlaanderen voor 
flinke verschuivingen. Dat blijkt alleen al uit het feit dat 
in heel de provincie Antwerpen slechts zes gemeenten 
met een absolute meerderheid zijn overgebleven. Zo 
weinig waren er nog nooit. We sommen ze voor u op: 
Puurs (CD&V), Kalmthout (CD&V), Kasterlee (CD&V), Des-
sel (N-VA), Wuustwezel (CD&V) en… Schelle (CD&V). En 
dan moet men nog rekening houden met het feit dat in 
vier van de zes gemeenten een ‘nationaal’ politicus als 
stemmentrekker op de lijst stond, bijv. in Puurs, met mi-
nister-president Kris Peeters en volksvertegenwoordiger 
Koen Van den Heuvel. In Schelle deden we het volledig 
op eigen kracht!

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 en 2006 kreeg Rob Mennes een on-
waarschijnlijk groot aantal stemmen achter zijn naam. Ook in 2012 haalde hij een 
monsterscore: meer dan 1200 Schellenaren stemden voor hem persoonlijk! Het ver-
trouwen van de Schelse bevolking in Rob is en blijft dus uitzonderlijk groot. Al in 
december legde onze kopman de eed af in handen van provinciegouverneur Berx en 
begin januari begon hij aan een nieuwe ambtstermijn. Over enkele maanden stapt hij 
als burgemeester zijn 15de jaar in. Een dikke, dikke proficiat!

Onze partij staat ook de komende zes jaar aan het roer

CD&V-Schelle behoudt  
absolute meerderheid: 10 zetels op 19 

Velen hadden gedacht dat, ten gevolge van de overmatige 
media-aandacht voor N-VA-voorzitter Bart De Wever, ook de 
Schelse CD&V in de klappen zou delen. Het viel anders uit. 
Onze ploeg wist de stormvloed te keren en behield de abso-
lute meerderheid waarop ze nu al twaalf jaar kan bogen. De 
11de zetel ontsnapte ons jammer genoeg op het nippertje, 
zodat we begin januari met 10 raadsleden de nieuwe ge-
meenteraad zijn ingestapt.

N-VA veroverde 6 zetels, Groen 1. Vlaams Belang viel terug 
van 5 zetels op 2 en ook Open VLD en sp.a moesten een bit-
tere pil slikken: ze verdwijnen uit de gemeenteraad… 

De CD&V was in het verleden steeds bereid om de meerder-
heid te verbreden met een andere partij. Dat was ook ditmaal 
het geval. Om N-VA actief bij de besluitvorming te betrekken, 
bood CD&V hen het voorzitterschap van de gemeenteraad 

aan. Deze post is overal gegeerd en zo zou N-VA constructief 
aan het beleid kunnen deelnemen. N-VA vroeg echter twee 
schepenen. Een vrij onredelijke eis, vermits de CD&V mathe-
matisch alleen kan besturen. De kans om vanop de eerste rij 
mee het beleid te bepalen, liet N-VA dus liggen. 

Ook met Groen namen we contact op. Alle meningsverschil-
len uit het verleden werden hierbij uitgepraat, maar ook 
voor hen bleek het aanbod van het voorzitterschap van de 
gemeenteraad niet voldoende. Ze wilden een schepenzetel, 
met het gevolg dat deze onderhandelingen eveneens op 
niets uitliepen. Voor CD&V blijft het voorzitterschap van de 
gemeenteraad nog altijd bespreekbaar. Het is voor de ande-
re Schelse partijen een kans om actief aan het beleid mee te 
werken. Wie die verantwoordelijkheid alsnog wil opnemen, 
mag altijd bij ons komen aankloppen!

Win 15 euro 
met onze fotowedstrijd
Waar in onze gemeente werd de foto van 
dit standbeeld gemaakt? Als u het ant-
woord kent, kan u 15 euro winnen. On-
der de juiste inzendingen verloten we een 
aankoopbon van een Schelse handelaar.  
Inzenden vóór 10 februari 2013. 

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.

Als winnaar van onze vorige fotowedstrijd werd de  
familie Van den Bossche-Pauwels uitgeloot.  
Gefeliciteerd! 

Zij kregen de 15 euro reeds overhandigd.

In heel de provincie 
Antwerpen zijn er nog 
maar zes absolute 
meerderheden…

Andermaal monsterscore 
voor burgemeester Mennes

Drie keer op rij werd Rob Mennes de 
absolute stemmenkampioen: uniek in 
de Schelse politieke geschiedenis!

Gilbert Van de Vreken

Pieter SmitsRob Mennes

Geert Rottiers Aline Ams Philippe Van Bellingen

Iris BirqueAxel Boen Vera GoorisKarl Van Hoofstat


