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Wij doen wat we beloofden:
we houden de belastingen lààg!

Dit is het nieuwjaarscadeau
van CD&V voor de mensen van Schelle

U kan op uw beide oren slapen, Schellenaar: de belangrijkste belastingen worden in Schelle ook in 2014 niet 
verhoogd. Ze blijven dus op hetzelfde –lage- niveau gehandhaafd. “Dat hebben we beloofd in de kiesstrijd van 
2012 en die belofte komen we na,” zeggen burgemeester Rob Mennes (CD&V) en schepen van Financiën Vera 
Goris (CD&V). “Dit is ons nieuwjaarscadeau voor onze inwoners! We zijn er trots op dat de personenbelasting 
nu al 8 jaar op rij niet is gewijzigd: geen frank of  geen euro méér. Voor de belasting op de onroerende voorhef-
fing (d.i. de grondbelasting) doen we nog beter: hier zitten we zelfs al aan 14 jaar zonder de minste verhoging!”

Lees al het goede nieuws op blz. 4 en 5.
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Niemand betaalt graag belastingen, u niet en ik 
niet. Maar koken kost nu eenmaal geld, ook in onze 
gemeente. Eén ding is echter duidelijk: het CD&V-

Personenbelasting al 
8 jaar ongewijzigd. 
Zoals beloofd!

Nog sterker: 
we trekken de lijn 
door tot in 2018!

Grondbelasting al 
14 jaar ongewijzigd. 
Zoals beloofd!

En tegelijk bouwen 
we de schuld
verder af

In 2007 werd de personenbelasting in Schelle van 6,4 % op 
6,8 % gebracht. Dit was slechts een lichte stijging. Sindsdien 
is deze belasting op hetzelfde niveau gebleven. Dat is intus-
sen dus al 8 jaar zo. Met die 6,8 % zit Schelle in de kopgroep 
van Vlaamse gemeenten met de laagste personenbelasting.

De Schelse CD&V-bestuursmeerderheid maakt zich sterk 
dat ze deze lijn zal kunnen doortrekken tot het einde van de 
ambtsperiode, dus tot en met het jaar 2018. “Uit de huidige 
financiële planning en prognoses blijkt dat het mogelijk moet 
zijn dit engagement effectief  na te komen,” zegt burgemees-
ter Rob Mennes (CD&V). “Dat zou een geweldige presta-
tie zijn. Voor de personenbelasting zou dit 12 jaar zonder 
de minste verhoging betekenen, voor de grondbelasting 
liefst 18 jaar. Wie doet beter?! En dit alles in tijden die 
economisch niet gunstig zijn!”

Met de grondbelasting (d.i. belasting op de onroerende 
voorheffing) scoort het CD&V- gemeentebestuur nog beter. 
Deze belasting is al 14 jaar niet meer verhoogd. Het was in 
het jaar 2001 dat de belasting van 1.300 op 1.350 werd ge-
bracht. Schelle zit hiermee op het gemiddelde in Vlaanderen. 
1.350 opcentiemen, dat is dus zeker niet hoog.

Vera Goris (CD&V), schepen van Financiën: “Ondanks de 
lage belastingdruk slagen we erin de gemeentelijke schulden-

last verder af  te bouwen. Dat doen we door 
elke euro twee keer om te draaien. Gedu-

rende deze ambtsperiode –dit is van 
2013 tot 2018– zal de schuld dalen 

met ongeveer 3 miljoen euro. Eind 
2018 zal Schelle dan nog een 
schuld hebben die rond de 3 
miljoen euro zal liggen. Dit is 
historisch laag: het wordt de 
laagste stand in 35 jaar! Terwijl 
talloze Vlaamse gemeenten 
kampen met rode cijfers, is 

Schelle financieel kerngezond.”

2006 6,40%
2007 6,80%
2008 6,80%
2009 6,80%
2010 6,80%
2011 6,80%
2012 6,80%
2013 6,80%
2014 6,80%

6,4  % 

6,8 % 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Personenbelasting in Schelle al 8 jaar ongewijzigd! 

2000 1300
2001 1350
2002 1350
2003 1350
2004 1350
2005 1350
2006 1350
2007 1350
2008 1350
2009 1350
2010 1350
2011 1350
2012 1350
2013 1350
2014 1350

 

1300 opcentiemen 

1350 opcentiemen 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Grondbelasting in Schelle al 14 jaar ongewijzigd! 

Schepen Vera Goris: “We draaien in 
Schelle elke euro twee keer om.”

EEN GOED GEZIND 2014 VOOR IEDEREEN EEN GOED GEZIND 2014 VOOR IEDEREEN 

KOOP DE ORANJE HANDSCHOENEN, STEUN EEN GOED DOEL.
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HET GAAT GOED
IN SCHELLE.

OOK MORGEN !

CD&V-Schelle: de ploeg
rond de burgemeester
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gemeentebestuur weet op een bijzonder verstandige manier met 
het geld van de belastingbetaler, uw geld dus, om te springen. We 
zetten 6 feiten uit verleden, heden en toekomst op een rij.

Zorgzaam  beleid, 
géén ontslagen bij het 
gemeentepersoneel

En toch blijven 
we volop 
investeren

In tegenstelling tot heel wat Vlaamse gemeenten wordt in Schelle geen personeel ont-
slagen. “Al jaren trachten we heel het gemeentelijk gebeuren naar behoren rond te 
krijgen met een vrij krappe personeelsbezetting,” zegt de burgemeester. “We leefden 
zeker niet op grote voet, wel op zorgzame voet. In die zorg-
zaamheid gaf  onze partij, CD&V, zelf  het voorbeeld: wij be-
sturen nu al 7 jaar met één schepen minder. We rijden op deze 
manier de bestuursperiode verder uit: 12 jaar lang zullen we dan 
met drie in plaats van met vier schepenen hebben bestuurd. Er 
zijn in Vlaanderen geen 3 gemeenten die dit presteren!”

Ondanks het ongewijzigd en laag belasting-
niveau én de verdere afbouw van de schuld 
met 3 miljoen euro zal in Schelle de komen-
de jaren verder flink geïnvesteerd worden, 
zowel door de gemeente zelf  als door haar 
partners. Een voorlopige losse greep uit de 
(grootste) geplande investeringen. 
• Wegenis- en rioleringswerken in de 

Steenwinkelstraat, de Hulstlei, de A. Ro-
denbachplaats, de Tuinlei (over de gehele 
lengte) en de Oude Bosstraat: ca 7 mil-
joen euro.

• Verder verduurzamen van de gemeente-
lijke basisschool De Klim tot een laag-
energiegebouw: 1.500.000 euro.

• Bouw van de serviceflats (ook ‘assisten-
tiewoningen’ genoemd): 6 miljoen euro 
(project van het OCMW).

• Aankoop en verduurzamen van De 

Schellebel: ca 2 300 000 euro.
• Werken op de begraafplaats: ca 70 000 

euro.
• Ontwikkeling van een bos (samen met de 

provincie): ca 350 000 euro.
• Isoleren van sociale woningen: ca 3 mil-

joen euro.
• Bouw van 32 sociale koopwoningen 

met nieuwe weginfrastructuur in samen-
werking met ARRO SBK en VMSW:  
ca 10.500.000 euro.

• Aanleg en vernieuwing van fietspaden 
langs spoor, Tuinlei, Steenwinkelstraat en 
Bovenvliet: ca 3 miljoen euro.

• Binnenrestauratie van de Laarkapel:  
ca 400.000 euro.

• Kopen en slopen van verouderde wonin-
gen (samen met Igean.)

CD&V bestuurt Schelle al 7 jaar met één schepen minder. 
Links ziet u burgemeester Mennes, rechts OCMW-voor-

zitter Axel Boen en in het midden de drie – in plaats van 
vier – schepenen, nl. Geert Rottiers, Karl Van Hoofstat 
en Vera Goris. Dit is een archieffoto. Karl Van Hoofstat 
wordt momenteel als schepen tijdelijk vervangen door 

Gilbert Van de Vreken.

CD&V-Schelle wenst u, 
uw familie en uw vrienden 

veel geluk in 2014!



V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e 

8

Wifi-toegang in Schels gemeentehuis en sport-
hal is op komst
Weldra ook digitale stem-
pel, maar nog even geduld

In het gemeentehuis en in de 
sporthal wordt over enkele 
maanden een Wifi-toegang 
geïnstalleerd. Zo’n internetcon-
nectie heeft een hoop voorde-
len. De vele vergaderingen en 
demo’s die plaatsvinden in het 
gemeentehuis, zullen vlotter 
verlopen.

Ook inwoners die aan de balie staan 
te wachten, zullen van deze toepassing 
gebruik kunnen maken. De sportclubs 
zullen er in de gemeentelijke sporthal 
eveneens hun voordeel mee doen. 
Scheidsrechters en juryleden kunnen 
de wedstrijduitslagen doorsturen naar 
de sportbonden. Daarnaast behoort 
live-verslaggeving via het internet tot de 
mogelijkheden.
En er is nog meer nieuws van het 
internetfront. Het gemeentebestuur 

gaat weldra over tot de installatie van 
een ‘IntelliStamp’. Dit is een digitale 
stempel die het de inwoners mogelijk 
maakt online officiële documenten op 
te vragen. Dankzij deze technologie 
hoeven de burgers dan niet meer naar 
het gemeentehuis te komen. 
Onze gemeente speelt hiermee kort 

op de bal. Schelle is bij de eerste vijf  
Vlaamse gemeenten die deze software 
installeren. Voorbereidend denkwerk 
werd verricht door onze CD&V-jonge-
ren in samenspraak met Geert Rot-
tiers, schepen van informatica, en Vera 
Goris, schepen van cultuur.

De Schelse CD&V-jongeren Martine Van Winckel, Tanya Jansegers, Pieter Smits, 
Erik Van der Aa en Iris Bierque liggen samen met de schepenen Geert Rottiers en 

Vera Goris aan de basis van de nieuwe internet-toepassingen.

Verwarmt u met een pelletkachel?
Laat het ons weten!
CD&V-Schelle overweegt samenaankoop van houtpellets

Een ‘pelletkachel’, zegt u dat iets? Neen? De kans dat u er weldra 
kennis mee maakt is in ieder geval groot.

Dit soort kachels komt immers meer en 
meer in de publiciteit. Zeer begrijpelijk, 
want pelletkachels doen het veel beter 
dan de traditionele verwarmingssyste-
men die werken op gas of  stookolie. 
Ze verbruiken minder energie, zodat 
men een lagere factuur in de brievenbus 
krijgt. Ook de CO2-uitstoot ligt bedui-
dend lager.
Vandaar dat CD&V-Schelle een sa-
menaankoop van houtpellets wil 
organiseren. De bedoeling is duidelijk: 
als we overgaan tot aankoop-met-velen 
kunnen we een veel gunstigere prijs 
bedingen en dat komt uiteraard ieder 

van de deelnemers ten goede.
Schellenaren die al over een pelletka-
chel beschikken, kunnen ons helpen. 
Wij zouden graag van u twee dingen 
vernemen:
1. Welk merk van houtpellets koopt u 

aan?
2. Hoeveel houtpellets (in kilogram) 

verbruikt u per jaar?

Wij zijn u zeer erkentelijk als u ons 
contacteert. Mail naar ibierque@gmail.
com of  bezorg uw antwoord aan Eddy 
Wouters, voorzitter CD&V-Schelle, 
Quarteerstraat 10. Hartelijk dank!

HET GAAT GOED
IN SCHELLE.

OOK MORGEN !

CD&V-Schelle: de ploeg
rond de burgemeester

SCHELLE.CDENV.BE
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