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Heraanleg Steenwinkelstraat gaat niet zonder heraanleg Tuinlei  zie blz. 5

Schelle.cdenv.be

WÉÉR EEN 
CD&V-BELOFTE 

DIE WORDT 
INGELOST

Schelle krijgt 
32 sociale koopwoningen 

in het groen: idyllisch mooi

Op de gronden tussen de Cle-
ment Bolsensstraat, de spoorweg 
en de Tuinlei verrijzen weldra 32 
sociale koopwoningen. Het wordt 
een schoolvoorbeeld van ecolo-
gie: duurzaamheid staat voorop.

Er is in Schelle nood aan sociale koop-
woningen die betaalbaar zijn, vooral voor 
jonge mensen. De CD&V beloofde daar 
werk van te maken. ‘Ook die verkiezings-
belofte komen we na,’ zegt burgemees-
ter Rob Mennes (CD&V). ‘Het is ons 
streefdoel om nog dit jaar met de bouw te 
starten. Het zal er prachtig uitzien: duur-
zame woningen in een idyllische, groene 
omgeving’.
Bouwgrond wordt schaars. Het is dus 
belangrijk spaarzaam om te gaan met de 

beschikbare ruimte. De combinatie van 
14 appartementen (twee blokken van 
7) en 18 huizen garandeert een ideale 
inplanting. Bij de planning ging ook grote 
aandacht naar de infrastructuur. Het 
afvalwater zal in de riolering verdwijnen, 
maar het regenwater wordt opgevangen 
in straatgrachten, op groene daken en in 
waterputten, zodat men het kan herge-
bruiken voor o.m. het spoelen van het 

toilet. Naast de waterrecuperatie zullen de 
woningen voldoen aan de meest recente 
normen inzake energiebesparing. 
Er komen smalle straten met een beperkte 
verharding, afgestemd op lokaal verkeer. 
Het hele project krijgt een fraai uitzicht: 
bomen, struiken en groene taluds. Som-
mige huizen zullen via bruggetjes bereik-
baar zijn. Dit nieuw stukje Schelle wordt 
idyllisch mooi!

Zo zal het 
er uitzien: 
sociale én 

energiezuinige 
woningen te 

midden van bomen, 
heesters en 

groene taluds.
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De Steenwinkelstraat moet over bijna 
de hele lengte – van de Clement Bol-
sensstraat tot de Boomse Steenweg 
– worden heraangelegd. Drie jaar lang 
zal alle verkeer onmogelijk zijn. Wie 
Schelle kent, beseft wat de gevolgen 
kunnen zijn: in het centrum, waar alle 
verkeer noodgedwongen zal moeten 
passeren, dreigt verkeersellende – tenzij 
het gemeentebestuur voor een uitweg 
zorgt.

‘En die uitweg is er,’ zegt CD&V-
schepen Gilbert Van de Vreken. ‘We 
kunnen het verkeer tijdens de werken 
laten gebruikmaken van de Tuinlei. 
Het is dan wel noodzakelijk dat we het 
bovenste deel van de straat, vanaf  de 
Oude Bosstraat tot de Matenstraat in 
Niel, onder handen nemen. Momenteel 
is het wegdek daar in erbarmelijke staat, 
in feite onberijdbaar en onveilig. Ons 
gemeentebestuur heeft daar bijgevolg 
een bouwdossier voor ingediend. Ons 
enige doel is: verkeerschaos en onveilig-
heid vermijden. In het belang van alle 
Schellenaren namen wij onze verant-
woordelijkheid.’

Maar zo hebben enkele buurtbewoners 
het niet begrepen. Zij tekenden tegen 
het dossier voor de heraanleg van de 
Tuinlei bezwaren aan bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. Resultaat: 
de bouwvergunning werd vernietigd! 

‘Een onbegrijpelijke beslissing,’ zegt 
de burgemeester. ‘Dit kunnen we niet 
zomaar laten gebeuren. We gebrui-
ken alle rechtsmiddelen waarover we 
beschikken. Het gemeentebestuur heeft 
intussen een nieuwe bouwaanvraag 
ingediend waarin het dossier juridisch 
wordt bijgestuurd. Dit is een nood-
zakelijke maatregel. Ik begrijp dat de 
buurtbewoners bekommerd zijn om 
de rust in hun straat, maar hinder is 
onvermijdelijk. Mensen die de heraan-
leg trachten te verhinderen, dragen een 
grote verantwoordelijkheid. Vergeet 
niet dat – tengevolge van de uitspraak 
– zieken- en brandweerwagens geen 
snelle interventies kunnen doen. In 
noodsituaties telt elke seconde!’ 

Heraanleg Steenwinkelstraat moet hand in 
hand gaan met heraanleg Tuinlei…
… anders stevenen we af op verkeersellende

De heraanleg van de Steenwin-
kelstraat, de langste straat van 
Schelle en één van de grote 
invalswegen, komt stilaan dich-
terbij. ‘Dat wordt een enorme 
uitdaging,’ zeggen burgemees-
ter Rob Mennes en schepen van 
Openbare Werken Gilbert Van 
de Vreken (CD&V). ‘ We moeten 
er alles aan doen om verkeer-
sellende in het dorpscentrum 
en op andere plaatsen te ver-
mijden. Vandaar dat we eerst 
de Tuinlei onder handen willen 
nemen.’

Rob Mennes en Gilbert Van de 
Vreken: ‘We moeten verkeerschaos 

vermijden. En dus willen we eerst het 
bovenste deel van de Tuinlei berijd-

baar maken vooraleer we aan de 
Steenwinkelstraat beginnen.’

HET GAAT GOED
IN SCHELLE.

OOK MORGEN !

CD&V-Schelle: de ploeg
rond de burgemeester



Naast de nieuwe verkaveling wordt een eerste stuk fietspad langs 
het spoor aangelegd. Onze CD&V-ploeg ging een kijkje nemen.

Fietsen langs de spoorlijn: een eerste aanzet

5

DIT IS 
HET EI VAN 
COLUMBUS!

Heraanleg 
Steenwinkelstraat is 
nieuwe troef in strijd 
tegen het water

‘De heraanleg van de Steenwinkel-
straat is om uiteenlopende redenen een 
noodzaak,’ zegt schepen Gilbert Van de 
Vreken. ‘Om te beginnen is er de ver-
plichting die ons door de hogere over-
heid wordt opgelegd: regenwater en 
afvalwater moeten gescheiden worden 
afgevoerd, dus moeten er nieuwe riolen 
komen. Ook de Albrecht Rodenbach-
plaats, de Hulstlei en de Tuinlei zullen 
trouwens nieuwe riolen krijgen.’

‘Maar er is nog iets anders. De werken 

in de Steenwinkelstraat bieden ons 
een unieke kans in de strijd tegen het 
water. Even uitleggen. Het regenwater 
van bijna één derde van Schelle wordt 
momenteel in de riolen van de Steen-
winkelstraat en de Tuinlei opgevangen. 
Al dat water loopt dan via de dorpskom 
naar het Vlietpompstation. Bij zware 
regenval gaat het om miljoenen liters. 
Die enorme watermassa zet de riolen 
in het centrum van Schelle danig onder 
druk. De oplossing: we grijpen de he-
raanleg van de Steenwinkelstraat én van 

de Tuinlei aan om een grachtenstelsel 
te graven dat deze straten rechtstreeks 
met de Vliet zal verbinden, dwars door 
de weilanden en het Zinkval. Het water 
moet dan niet meer door de dorpskom, 
wat de kans op waterellende alweer 
aanzienlijk zal verkleinen. Dit is het ei 
van Columbus!’

Op bladzijde 1 kon u lezen hoe tussen 
de Clement Bolsensstraat, de Tuinlei 
en de spoorweg  sociale koopwoningen 
zullen worden gebouwd. ‘We gaan hier 
ook de basis leggen voor de realisatie 
van nog een bijkomende  CD&V-
belofte,’ vertelt burgemeester Mennes. 
’ Langsheen de spoorweg komt  over 
de lengte van de verkaveling een nieuw 
stukje fietspad: dat is dan de eerste 
stap naar een volledig fietspad parallel 
met het spoor. Bovendien trekken we 
van hieruit een fietsverbinding naar de 
Tuinlei. Ook daar zullen we bij de he-
raanleg van de straat een nieuw fietspad 
realiseren. En zo wordt Schelle meer en 
meer een gemeente met een fijnmazig 
fietsnet’
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• Er komt een lift in het gemeente-
huis. Het dossier is in volle voor-
bereiding. De installatie moet de 
toegankelijkheid van het gebouw 
optimaliseren.

• Schelle doet al lange tijd mee aan 
‘Earth Hour’ en ook dit jaar nemen 
we eraan deel. Deze actie brengt 
vooral de lichtvervuiling onder de 
aandacht. In een aantal Schelse stra-
ten wordt, net als in andere steden 
en gemeenten, het licht gedoofd. 
Dat gebeurt in het weekend van 29 
maart.

• Minister-president Kris Peeters 
(CD&V) kende onze gemeente 
weer ruime subsidies toe . Het gaat 
om de bouw van bijenhotels en om 
de aankoop van materiaal voor de 
aanleg van schoolmoestuinen, in 
de twee Schelse scholen. Dit kadert 
in het grotere streefdoel van onze 
CD&V-afdeling om volkstuintjes aan 
te leggen.

• Vanaf  dit jaar kunnen kinderen met 
een beperking (leeftijd 6 tot 18 jaar) 
deelnemen aan de Paasstage Voetbal. 
De gemeentelijke Dienst Vrije Tijd 

en voetbalclub Schelle Sport wer-
ken hiervoor samen. De stage heeft 
plaats van 16 tot 18 april 2014. Er is 
permanente begeleiding voorzien. 
Deze formule is uniek in Vlaanderen! 
Info: Sportcomplex Scherpenstein, 
Dienst Vrije Tijd, Parklaan 3, Schelle, 
03 887 18 87, sport@schelle.be

• De Dienst Vrije Tijd organiseren 
ook – in samenwerking met Niel en 
Hemiksem – opnieuw spetterende 
Zapposdagen voor jongeren tijdens 
de Paasvakantie. Meer info: zie vo-
rige alinea.

Schelle.cdenv.be

Wist je dit al?

IDEAAL VOOR 
DE MUZIEK- 
FESTIVALS!

Schelse CD&V-jongeren 
organiseren samenaankoop 
van oordopjes
Infoavond op maandag 31 maart

Gehoorschade is een groeiend 
probleem, o.m. ten gevolge van 
luidruchtige muziekfestivals. 
Gelukkig kunnen we schade 
voorkomen met oordopjes-op-
maat. Jong CD&V pakt uit met 
een samenaankoop om de prijs 
te drukken. Men streeft naar 20 
procent.

Op maandag 31 maart heeft in jeugd-
huis Sjatoo een eerste infoavond plaats. 
Iedereen is uitgenodigd. Een profes-
sionele audiologe zal uitleggen dat er 
een grote diversiteit aan hoorbescher-
mingsapparaatjes (‘oordopjes’) be-
staat. Belangrijk is dat ze op maat zijn 
gemaakt. Ze moeten perfect in het oor 
passen, zodat een maximale bescher-
ming gegarandeerd is, terwijl tegelijk de 
kwaliteit van de muziekbeleving intact 
blijft. Tijdens de infoavond is er ook 

het getuigenis van iemand die vertelt 
over de gehoorproblemen waarmee hij 
te kampen kreeg.
In de eerste helft van april kan men 
inschrijven voor de samenaankoop. 
Daarna worden de afdrukken genomen, 
zodat de oordopjes klaar zijn tegen de 
zomerfestivals. Ook niet-Schellenaren 

kunnen inschrijven. Dit is de zoveel-
ste actie van CD&V-Schelle. Na het 
gemeentelijk initiatief  van samenaan-
koop van zonnepanelen en zonneboi-
lers organiseerde CD&V-Schelle de 
samenaankoop van gas en elektriciteit, 
brandblusapparaten, brand- en rook-
melders, branddekens. 

Een ludieke foto van onze CD&V-jongeren, ter promotie van de samenaan-
koop voor oordopjes. Er zijn betere manieren om je gehoor te beschermen. 


