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Meer nieuws uit Schelle
Op blz. 4: Schelse leerlingen krijgen klassen ‘op poten’.
Op blz. 5: Pompiers ter plekke tussen 8 en 12 minuten
Op blz. 8: 1,8 ha bos wordt nu aangeplant
CD&V, onmisbaar voor Schelle

‘De voorbije drie jaar investeerde onze 
bouwmaatschappij meer dan 3 mil-
joen euro,’ zegt voorzitster Aline Ams 
(CD&V). ‘ Een enorm bedrag, maar 
we willen dat onze huizen beantwoor-
den aan hedendaagse normen. We 
duffelen de huizen als het ware in! 
Daar wordt iedereen beter van: ons 
leefmilieu én onze bewoners’.
Zo werd in het appartementsblok op 
de Leonard Vereyckenplaats de oude 
stookinstallatie vervangen door een 
moderne installatie op gas. Ook de 
appartementsblokken in de Peper-
straat en de Renaat Veremansstraat 
ondergingen een dergelijke ingreep. 

Bovendien werden  in beide gebouwen 
de daken geïsoleerd.

Aline Ams: ‘Stap voor stap gaan we 
alle huizen die nog geen dakisolatie 
en geen dubbel glas hebben, onder 
handen nemen. Op de begroting voor 
2012 is hiervoor al een eerste schijf  
voorzien. We komen hiermee tege-
moet aan de wensen van de bewoners. 
Het is de bedoeling dat uiterlijk in 
2020 alle woningen aan de beurt zijn 
gekomen. Koken kost geld: we praten 
over nog eens 3 miljoen euro! Intussen 
is ook een ontwerper aangesteld voor 
het isoleren van de betonnen dak-

kroonlijsten in de Stijn Streuvelsstraat 
en de Peperstraat.’ 

Zes nieuwe flats 
In de Pieter De Coninckstraat is het 
wachten op de sloopvergunning voor 
vijf  woningen, gebouwd in 1955. Op 
deze plaats komen zes flats. De drie 
flats op het gelijkvloers zijn bestemd 
voor 65-plussers. De bouw begint 
volgend jaar.
Ook het project van de sociale koop-
woningen achter de Jean Legrandstraat 
vordert. Voor de bestrating wordt bin-
nenkort een ontwerper aangesteld: een 
eerste stap naar de realisatie.

Miljoeneninvestering in dakisolatie, dubbel glas en verwarming op gas

Huizen van bouwmaatschappij 
worden warm ingeduffeld

De Sociale Bouwmaatschappij Schelle 
doet er alles aan om de kwaliteit 
van haar woningen op te drijven. Er 
wordt veel geld op tafel gelegd voor 
dakisolatie, beglazing en eigentijdse 
verwarming.

Aline Ams 
(CD&V), 
voorzitster Sociale 
Bouwmaatschappij: 
‘Met onze energiebesparende 
ingrepen komen we tegemoet 
aan de wensen van de 
bewoners en de energie-
doelstellingen van Europa.’
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De acht klassen worden gebouwd 
met prefab-elementen: het skelet 
is al zichtbaar. Karl Van Hoofstat 
(CD&V),  schepen van Openbare 
Werken: ‘We plaatsen die klassen in 
de hoogte, omdat we op die manier 
de speelplaats in haar geheel kun-
nen behouden. Bovendien plak-
ken we de nieuwbouw vast aan het 
bestaande complex: zo wordt de 
huidige gang op de eerste verdie-
ping gemeenschappelijk. Ook dat is 
ruimtewinst.’
Naast de bouw van de klaslokalen 
zijn tal van ingrepen gepland, die 
de school zullen omtoveren tot een 
voorbeeld van duurzaamheid. 

• Er is een regenwaterbuffer van 
90.000 liter geplaatst. Dit regen-
water dient voor de spoeling van 
het sanitair. Drinkwater moet 
daar dus niet meer voor worden 
gebruikt.

• Het bestaande hoofdgebouw 
kreeg reeds een nieuwe dakisolatie. 

Zeer binnenkort komen er op het 
dak zonnepanelen. Ook superiso-
lerend glas wordt voorzien.

• Het hele complex wordt uitgerust 
met één superzuinige verwar-
mingsinstallatie op gas. De oude 
installatie op elektriciteit kan men  
dan eindelijk ontmantelen.

Uiteraard kost dit alles handenvol 

geld. De dakisolatie van het bestaan-
de gebouw en de vernieuwing van 
de verwarming werden aanbesteed 
voor 2.649.564 euro (incl. btw). De 
beglazing kost ongeveer 500.000 
euro. Voor de uitrusting van de lo-
kalen is een bedrag van 73.982 (incl. 
btw) voorzien. De Vlaamse over-
heid kent aan de drie projecten een 
subsidie van 70% toe. 

Schelse leerlingen 
krijgen klassen ‘op poten’!

Prefab-onderdelen zijn al gemonteerd in gemeenteschool

Onze gemeentelijke basisschool ‘De Klim’…klimt de hoogte in! 
Men bouwt acht klaslokalen die als het ware ‘op poten’ zullen 
staan: ze komen op de plaats van de luifel die is afgebroken.

Ook de vrije school  gaat  bouwen

De vrije school Sint-Lutgardis heeft eveneens plannen. Het schoolbestuur 
kreeg een bouwvergunning voor een nieuw complex in de Heidestraat. Het 
is hier nog wachten op de subsidie. Ook voor de school aan de Peperstraat 
zijn ontwerpen voor vernieuwbouw in de maak.

“We moeten met z’n allen investeren in de toekomst,” zegt burgemeester 
Mennes (CD&V). “Laten we niet vergeten dat in Schelle elke dag bijna 
1.000 (duizend!) kinderen door de schoolpoorten stappen. Het is verheu-
gend dat over enkele jaren onze schoolinfrastructuur volledig zal gemoder-
niseerd zijn. Degelijke accommodatie is een waarborg voor goed onderwijs. 
We kunnen het niet genoeg herhalen: onze beide scholen, die zich als het 
ware onder de kerktoren bevinden, op korte afstand voor alle Schellenaren, 
zijn zeer goede scholen!”

Schepen van Openbare Werken Karl Van Hoofstat: ‘Dit is de school van de toekomst: een voorbeeld van duurzaamheid.’
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Als in Schelle brand uit-
breekt, is het bij de pom-
piers alle hens aan dek. De 
interventietijd schommelt 
tussen 8 en 12 minuten. Dat 
is een uitstekende score.

Een belangrijk basisprincipe is dat 
iedere burger recht heeft op de-
zelfde bijstand bij brand. Elke plek 
moet bereikbaar zijn in nagenoeg 
dezelfde tijd. Landelijk bekeken 
betekent dat: binnen de 15 minuten. 
Maar in Schelle gaat het - gelukkig - 
een stuk sneller.

Voor de brandbestrijding in onze 
gemeente werken de korpsen van 
Boom, Hemiksem en Niel samen. 
Schelle is opgedeeld in twee zones 
met de Kapelstraat als scheidings-

lijn. Bij brand wordt ofwel Hemik-
sem ofwel Niel verwittigd, en altijd 
ook Boom. Overdag is het korps 
van Boom zeer snel ter plekke. ’s 
Avonds zijn Hemiksem en Niel 
sneller. De korpsen doen het uit-
stekend: de interventietijd bedraagt 
bij ons minimaal 8 en maximaal 12 
minuten.

Intussen wordt door de hogere 
overheid gewerkt aan een ingrij-
pende brandweerhervorming. We 
evolueren naar grotere samenwer-
kingsverbanden tussen de korpsen. 
Eén van de vijf  Vlaamse brand-
weerzones wordt  Rivierenland. In 
deze zone zitten de gemeenten van 
de Rupelstreek, Klein-Brabant, de 
Netegemeenten en de stad Meche-
len. De definitieve besluiten moet 

men nog nemen, maar het wordt 
een grote omwenteling.

Momenteel betaalt Schelle per jaar 
ongeveer 140.000 euro voor de 
brandweerorganisatie. Als de her-
vorming doorgevoerd wordt, zal 
de bijdrage oplopen tot ongeveer 
480.000 euro: aanzienlijk meer! Dat 
wordt een superzware dobber…

Als het brandt, zijn de pompiers 
binnen de 12 minuten bij u thuis

Brandbestrijding is goed georganiseerd

Burgemeester Mennes (CD&V): “De brand-
weerkorpsen uit Boom, Hemiksem en Niel 
doen het uitstekend.”

CD&V, onmisbaar voor Schelle

In oktober en november organiseerden we 
in dit blad een fotowedstrijd. We toonden 
een foto van een standbeeld, gemaakt 
door Roger Pintens junior, en van een nog-
al eigenaardig bouwsel. De vraag luidde: 
op welke plek maakten we deze foto’s? 

De antwoorden: het standbeeld ‘De brigand’ – een 
verwijzing naar de Boerenkrijg van 1798 – staat aan de 
Laarkapel en het ‘bouwsel’ is een onderdeel van een van 
de torens in de poort van Ravenstein. Als winnaar van 
onze oktober-wedstrijd werd Leen Van de Craen uit 24 
juiste inzendingen uitgeloot. Zij ontving een aankoopbon 
van 15 euro bij een Schelse handelaar. De winnaar van 
november wordt in een volgende folder bekendgemaakt.

Waar werd deze aangepaste bestrating aangelegd?
Stuur vóór15 januari uw antwoord naar ed_wouters@hotmail.

com of  sms uw naam + antwoord naar 0484/500 779 
en win een aankoopbon van 15 euro.

Wist u waar we deze foto’s maakten?
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Nog dit plantseizoen wordt 
op de volledig gesaneerde 
stortplaats aan de Tuinlei 
1,8 hectare bos aangeplant. 
Dit is de eerste stap naar 
een volwaardig ‘Schels 
bos’.

‘Eén van mijn stoutste dromen gaat 
in vervulling,’ zegt burgemeester 
Mennes (CD&V). ‘Schelle was al 
een groene gemeente, maar we 
misten nog één ding: een bos. Een 
speelbos! En kijk, nu tellen we af. 
Tegen eind februari is het eerste 
stuk bos een feit. Bijna 20.000 
vierkante meter: dat is toch al een 
behoorlijke oppervlakte. Dat dit 
uitgerekend op de gesaneerde stort-
plaats van Van den Bosch gebeurt, 
maakt de vreugde dubbel zo groot.’

De weg naar deze realisatie zat vol 
hindernissen. Allerlei juridische en 
groen-technische bezwaren zorgden 
voor vertraging. Maar het moest en 
zou er ooit van komen. Wie de vast-
houdendheid van onze burgemees-
ter kent, zal niet verrast zijn.

Het was Kris Peeters (CD&V) die 
zorgde voor de doorbraak. De 
Vlaamse minister-president liet 
voor de gewezen stortplaats een 
aanplantingsplan opstellen. Voor dit 
plan werkte de Vlaamse Landmaat-
schappij samen met het Agentschap 
Natuur en Bos, het Regionaal Land-
schap Schelle-Durme en Ovam. 
Kris Peeters kende een subsidie van 
19.500 euro toe. Het Schelse ge-
meentebestuur legde evenveel geld 
op tafel. Niets staat de uitvoering 
nog in de weg. De Schelse CD&V 
zoekt nu naar nog andere partners 
voor de financiering van de uitbrei-

ding van het bos.
Deze aanplanting is de zoveelste 
groene realisatie in Schelle. De voor-
bije jaren ‘vergroenden’ zowat alle 
straten. Er kwamen bomen, strui-
ken, bloemenperkjes en grasstro-
ken. Opmerkelijk was ook de actie 
‘Levensbomen’: een Schels CD&V-
initiatief. Burgemeester Mennes: 
‘Door al deze ingrepen is op veel 
plaatsen de overbodige straatverhar-
ding  vervangen door groen. Zo kan 
het regenwater daar nu rechtstreeks 
in de bodem dringen: een kleine, 
maar belangrijke bijdrage om water-
overlast te voorkomen.’ 

CD&V, onmisbaar voor Schelle

Een nieuwe brug, 
met dank aan 

burgemeester Mennes
Op 11, 12 en 13 november heerste in de Stuyvenbergs-
traat een nooit geziene drukte. Het grote moment was 
daar: de 360 ton zware brugconstructie (steunmuren en 
dakplaat), die ter plaatse was gebouwd, moest op haar 
plaats worden geschoven. Een precisiewerk, het kwam 
op millimeters aan, maar de schuifoperatie verliep feil-
loos. En zo heeft Schelle een nieuwe spoorwegbrug, 
met dank aan burgemeester Rob Mennes (CD&V), die 
na jarenlang overleg, aandringen en nog eens aandrin-
gen, het moeilijke dossier vlot kreeg.

Eerste stuk Schels bos 
wordt nu aangeplant

De Schelse CD&V-gemeenteraadsleden op de plek waar een eerste 
stuk bos zal oprijzen.


