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Meer nieuws uit Schelle op blz. 4, 5 en 8

‘BIN’ is de afkorting van ‘BuurtInformatieNetwerk’. Het gaat om een nieuwigheid binnen 
de politiezone Rupel: burgers uit eenzelfde buurt verenigen zich in een netwerk, dat als 
doel heeft de criminaliteit door waakzaamheid zoveel mogelijk in te dijken. 
Lees het hier, op pagina 4!

Bewoners van 
10 Schelse straten 

verenigen zich in ‘BIN Kapelom’
Eerste BuurtInformatieNetwerk van de Rupelstreek van start in onze gemeente

Rik De Bondt en Guido De Pauw 
vormen samen met Marc Mylle 
-niet op de foto- de coödinatoren 
van het BIN Kapelom
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Bewoners van 10 Schelse straten 
verenigen zich in ‘BIN Kapelom’

‘Kapelom’ staat voor ‘Kapelstraat 
en omgeving’. Bij het ‘BIN-Ka-
pelom’ zijn 10 straten betrokken: de 
Kapelstraat zelf  en verder de Hei-
destraat, Antoon Van Dyckstraat, 
Kerkhofstraat, Guido Gezelleplaats, 
Pieter De Coninckstraat, Hugo Ver-
riestplaats, Jan Breydelstraat, Felix 
Timmermanslaan en Edgar Tin-
elstraat. De dagelijkse leiding van 
BIN Kapelom is in handen van een 
coördinator en twee co-coördinato-
ren. Alles verloopt in overleg met de 
burgemeester en met de politie. 
‘BIN Kapelom is de allereerste 
BIN van de Politiezone Rupel,’ zegt 

burgemeester Rob Men-
nes (CD&V). ‘De minister 

van Binnenlandse Zaken gaf  
kortgeleden goedkeuring voor 

de oprichting. De voorbereidende 
stappen zijn dus gezet, het echte 

werk kan nu beginnen. Een groep 
buurtbewoners staat klaar. Hun 
motivering is duidelijk: zij willen de 
veiligheid in de omgeving van de 
Kapelstraat zoveel mogelijk verbe-
teren door een grote alertheid. Als 
iedereen een oogje in het zeil houdt 
en verdachte gedragingen meteen 
signaleert, zijn we al een flinke 
stap verder. Zo’n BIN is een mooi 
voorbeeld van de verantwoordelijk-
heid die bestuur, politie en burgers 
samen dragen inzake veiligheid. Het 
BIN kan ook de sociale samenhang 
bevorderen.’
De werking van een BIN is uiter-

aard strikt wettelijk geregeld. Zo 
mag en kan het op geen enkele 
manier de vorm van een privémi-
litie aannemen. Anderzijds kan er 
snel worden opgetreden. Wanneer 
een bepaald onheil zich aandient, 
bijvoorbeeld een inbraak, kunnen de 
leden van BIN automatisch verwit-
tigd worden via het CrisisInforma-
tieNetwerk (CIN) van de provincie. 
Het is dit telefonisch netwerk dat 
ook in december dienstdeed bij de 
problemen met de waterverontrei-
niging.
Rob Mennes: ‘Aansluiten bij BIN 
Kapelom is voor onze inwoners nog 
altijd mogelijk. Ook in andere wijken 
van onze gemeente kunnen burgers 
een dergelijk initiatief  nemen. Onze 
Schelse partijen CD&V en N-VA 
staan achter deze acties. We wensen 
BIN Kapelom alvast succes toe!’ 

De werken in de Antoon 
Van Dyckstraat zijn gro-
tendeels beëindigd. De 
voetpaden werden  heraan-
gelegd en de huisaanslui-
tingen voor waterafvoer 
werden vernieuwd. Voor 
zover mogelijk krijgt alles 
een frisser tintje. 

De bomen en de grasstrook zullen 
over enkele maanden de straat groe-
ner kleuren. Het regenwater kan via 
de grasstroken vertraagd afvloeien 
naar de ondergrond. Zo wordt ook 
de riolering minder belast. Alles is 
echter nog niet klaar. Er moeten 
nog enkele werken worden uitge-
voerd. Een stuk asfalt achteraan 
in de straat zal worden hernieuwd. 
Dit gebeurt als de buitentempera-
tuur het toelaat. (Maar misschien is 

dit intussen al in orde!) Daarnaast 
krijgt de straat een nieuwe slem-
laag. Deze werken zijn gepland in 
mei-juni. De uitvoering is eveneens 
afhankelijk van het weer. De inwo-
ners worden hierover ingelicht. Op 
enkele plaatsen moet de riool nog 
worden hersteld. Dit doet men van 
binnenuit. Hiervoor moet niets in 
de straat worden opgebroken. Door 
de plotse intrede van de winter, eind 
vorig jaar,  hebben de werken enige 

vertraging opgelopen. De Schelse 
CD&V/N-VA dankt de inwoners 
voor hun geduld en hun begrip. 
Ook de ontwerper, de aannemer, 
onze eigen technische dienst en 
onze schepen van openbare werken 
Karl Van Hoofstat (CD&V) danken 
we voor de uitvoering en de opvol-
ging van deze vernieuwingswerken. 
De miserie is achter de rug. Het 
eindresultaat zal weldra te bewonde-
ren zijn.

De Antoon Van Dyckstraat krijgt een groener kleedje
Winterweer zorgde voor vertraging

Zicht  op de nieuw aangelegde A. Van Dyckstraat
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Ingevolge een decreet van 
de Vlaamse regering mo-
gen de gemeentebesturen 
sinds 2004 geen pesticiden 
meer gebruiken. Schelle 
behoort tot het selecte 
groepje van de 10 Vlaamse 
gemeenten die deze regel-
geving strikt toepassen: 
géén pesticiden in Schelse 
bodem!

‘Al zeven jaar handhaven we dit nul-
gebruik van pesticiden,’ licht burge-
meester Rob Mennes (CD&V) toe. 
‘Stapsgewijs is hier naartoe gewerkt, 
want je kan dit niet van de ene dag 
op de andere verwezenlijken. Het is 
een fundamentele keuze die alles te 
maken heeft met de volksgezond-
heid. Onkruidbestrijdingsmiddelen 
laten in het grondwater gifsporen 
achter, die zo hun weg zoeken naar 
de voedselketen. Dat moeten we te 
allen prijze voorkomen.’

Onkruidbeheer zonder pesticiden 
roept onvermijdelijk spanningen op 
. Mensen verwachten dat de groen-
perken en goten er altijd clean bijlig-
gen, maar als je pesticiden uitbant is 
dat een onmogelijke zaak. 
Rob Mennes: ‘ Als gemeentebe-
stuur kiezen we uiteraard voor de 
gezondheid van onze inwoners. We 
investeren in machines en techni-
sche hulpmiddelen om de groei van 
onkruid zoveel mogelijk te beletten. 
Zo kochten we onkruidbranders en 
kortgeleden een veegmachine met 
onkruidborstel. Op meerdere plaat-
sen dekten we de groenperken af  
met onkruidwerende matten. Ook 
houtsnippers moeten het onkruid 
afremmen.’
‘Voor groenonderhoud zonder pes-
ticiden heb je méér mensen nodig,’ 
vervolgt de burgemeester. ‘De inzet 
van onze gemeentewerklieden is te 
bewonderen, maar we vragen ook 
begrip van de bevolking. De bur-

gers hebben de zekerheid dat alles 
bijgewerkt geraakt. Er zullen echter 
momenten zijn dat men even geduld 
moet hebben. We moeten met wat 
onkruid leren leven. Dat is nu een-
maal de prijs die we in het belang 
van de volksgezondheid betalen. 
We houden onze gemeente in ieder 
geval pesticidenvrij en wij zijn trots 
dat we tot de Vlaamse koplopers 
behoren. Het motto is en blijft: Gif? 
Neen! Volksgezonheid? Ja!’

In maart 2010 startte de 
Schelse CD&V/N-VA met 
de samenaankoop van gas 
en elektriciteit. Deze actie 
kende zo’n succes dat we in 
oktober 2010 een tweede 
editie op touw zetten. Op 
vraag van velen komt er 
nu, in juni, zelfs een derde 
uitgave. De folder is al in 
de maak.

Op enkele jaren tijd is de prijs van 
gas en elektriciteit aanzienlijk geste-
gen. Toch kan u uw energierekening 
met 15 à 20 procent doen dalen. 
Wat moet u daarvoor doen? Heel 
simpel: stap mee in de samenaan-
koop van gas en elektriciteit. De 

besparing op uw factuur kan aan-
zienlijk zijn!

Het initiatief  voor de allereerste 
actie, in maart vorig jaar, ging uit 
van de CD&V/N-VA van Schelle. 
Vanuit onze gemeente werd het 
project verruimd tot de Rupelstreek 
en Aartselaar. De actie deinde op 
zichzelf  verder uit over zowat heel 
Vlaanderen. In totaal kwamen er 
3.712 registraties voor gas en elek-
triciteit binnen. 13 procent van de 
Schellenaren namen eraan deel.

Uiteindelijk ondertekenden 35 
procent van de geïnteresseerden een 
nieuw contract. Ze konden onmid-
dellijk hun voordeel doen. De be-

sparingen  liepen sterk uiteen, maar 
iedereen zag meteen het resultaat. 
De gemiddelde besparing lag tussen 
de 100 en de 150 euro. In Schelle 
noemen ze dat straffen toebak!

In oktober vorig jaar voerden we 
een tweede actie. Ook de CD&V 
van Boechout sloot zich bij de 
organisatie aan. De weerklank was 
andermaal ongelooflijk groot. Er 
tekenden meer dan 1.700 mensen 
in. De besparingen liepen zelfs nog 
hoger op dan bij de eerste actie. 

CD&V/N-VA gaat op de inge-
slagen weg door. In juni ligt onze 
folder voor editie nummer 3 in uw 
brievenbus. Hou het in de gaten.

Schelle alweer bij de koplopers
Slechts 10 Vlaamse gemeenten doen het zonder pesticiden

Schepen Nele Moortgat 
met de nieuwe milieufiets

Samenaankoop gas en elektriciteit: 
de derde actie is in aantocht

1.700 mensen schreven in voor de tweede editie. Wat een succes!
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De viering van de Schelse 
sportlaureaten 2010 kreeg 
haar beslag op vrijdag 4 
februari. Tijdens een ge-
animeerde bijeenkomst 
werden liefst 131 sportlui 
in de bloemetjes gezet. Bij 
de meest opvallende pres-
taties van het voorbije jaar 
horen de Belgische titels 
van Lotte Kopecky (wiel-
rennen) en van Manolo 
Debreyne (muurklimmen.) 
Lotte Kopecky mocht bij de 
nieuwelingen zelfs twee-
maal de driekleur omgor-
den: op de weg en in het 
tijdrijden.

Kampioen of  laureaat worden doe 
je niet alleen. Trainers, coaches 
en begeleiders spelen een uiterst 
belangrijke rol: zij halen het beste te 
voorschijn uit de sportman of  sport-
vrouw met wie ze werken. Er zijn 
ook mensen wiens inzet niet is uit te 
drukken in een of  ander klassement, 
maar die in hun sportvereniging wel 
onmisbaar zijn, jaar in, jaar uit. Al 
deze vrijwilligers wil de CD&V /N-
VA van Schelle nadrukkelijk danken.
Onze gemeente kent een bloeiend 
verenigingsleven. Het bruist hier 

van de activiteiten voor jong en oud. 
Voor enorm veel jongeren is de 
sportclub een belangrijke aanvulling 
van het gezins- en het schoolleven, 
onder het motto ‘een gezonde geest 
in een gezond lichaam’.
Schepen van sport Geert Rottiers 
(CD&V) : ‘Het gemeentebestuur 
blijft zoveel mogelijk investeren 
in het sportaanbod en de infra-
structuur. Zo werd in de sporthal 
de scheidingswand – 30 jaar oud! 
– vervangen door een nieuw exem-
plaar: een investering van 20.000 
euro.’ Zwemmers en zwemsters die 

aan bepaalde criteria beantwoorden, 
kunnen in Schelle genieten van een 
voordeeltarief. Deze actie met de 
goedkope zwemkaarten is een groot 
succes en blijft dan ook doorlopen 
in 2011. De zwemkaarten zijn ver-
krijgbaar bij de Dienst Vrije Tijd en 
in de sporthal. 

Sportlaureaten 2010 gehuldigd in het gemeentehuis
Onze gemeente telt twee Belgische kampioenen

Op het programma van de sport- en spelweken, die tijdens de zomervakantie worden 
georganiseerd, staat zelfs een schermcursus. Er zijn ook kleuterkampen en allerlei an-
dere boeiende initiatieven voorzien. Info: Dienst Vrije Tijd.

De voetbalploeg van de Knapen A van Schelle Sport bereikte de finale van de VACLA-
beker. Ook deze jongeren werden door het gemeentebestuur gehuldigd.


