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WAAROM LATEN DE 
ANDERE SCHELSE 
PARTIJEN ONZE 
GEMEENTE IN DE 

STEEK?

Alleen CD&V zegt het klaar en duidelijk:

Wij willen van 
geen fusie weten!

zie blz. 5Waarom jonge woordkunstenaartjes in Schelle zo enthousiast zijn

zie blz. 8Zoveelste realisatie in de strijd tegen het water: 
een nieuw spaarbekken aan de Wullebeek.

Alleen de raadsleden van CD&V stemden in de gemeenteraad voor het 
behoud van Schelle als zelfstandige gemeente.

Enige tijd geleden stond er een prangende kwestie op de agenda van de gemeenteraad: moet Schelle een afzonderlijke gemeente 
blijven? Of  moet Schelle met omliggende gemeenten samensmelten? Uit de stemming bleek dat alléén CD&V zich voor de zelfstan-
digheid van Schelle uitspreekt. Vlaams Belang en Groen onthielden zich en -nog straffer- NV-A stemde zelfs tegen!
Op de vraag waarom deze drie partijen Schelle in de steek laten, kunnen alleen zijzelf  het antwoord geven. Maar één zaak is overdui-
delijk: als onze gemeente van hogerhand zou gedwongen worden om te fusioneren, dan zullen de belastingen meteen de hoogte in 
gaan. Mede daarom zal de Schelse CD&V met alle kracht tegen een fusie vechten! Lees meer op blz. 4.
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Wie gedacht had dat alle raadsleden 
zouden stemmen voor het behoud 
van Schelle als zelfstandige gemeente, 
kwam bedrogen uit. Het is niet te 
geloven: Vlaams Belang (2 raadsleden) 
en Groen (1 raadslid) onthielden zich, 
terwijl de 6 raadsleden van N-VA alle-
maal tegen stemden. Voor deze partijen 
mag Schelle zijn eigenheid dus blijkbaar 
verliezen. 

‘Schelle heeft een grote bestuurskracht, 
een eigen identiteit, een eigen karakter 
en een eigen dynamiek. Dat moet zo 
blijven!’ zegt burgemeester Rob Men-
nes (CD&V).’ Geen fusie dus. Wél zijn 
wij voorstander van samenwerking 
met andere gemeenten, maar dat is iets 
anders dan fusioneren. Samenwerken 
is nuttig als men het samenwerkings-
verband doelgericht kiest, zoals nu het 
geval is bij bijvoorbeeld Ivebic, Igean 
en Pidpa. Op die manier wordt samen-

werking zeer heilzaam. Maar een fusie? 
Uitgesloten! Wij zetten Schelle niet te 
koop!’ 

We zeggen het met een bloemetje…
Bij de start van het nieuwe schooljaar waren de klaar-overs opnieuw op post aan 
de kruispunten in de omgeving van de scholen. CD&V-Schelle zette hen meteen 
in de bloemetjes, uit waardering voor de verantwoordelijkheid die ze dagelijks 
opnemen om de kinderen veilig naar school te loodsen. Deze ‘gemachtigde op-
zichters’ engageren zich tweemaal per dag, in weer en wind, voor hun belangrijke 
opdracht: de verkeersveiligheid van onze schoolgaande jeugd. CD&V wil hen 
namens de ouders bedanken. Dank en proficiat!

De klaar-overs werden door Schelse CD&V-bestuursleden in de bloemen gezet.

Schellenaar, verzet u samen 
met ons tegen een fusie! 

Fusie zou de belastingen 
meteen de hoogte in jagen

CD&V wijst elke fusie af. Maar 
veronderstel nu eens dat de andere 
Schelse partijen (N-VA, Vlaams Be-
lang en Groen) zich onder druk van 
hun nationaal bestuur laten dwingen 
tot een fusie. En stel dat Schelle dan 
moet samensmelten met bijvoorbeeld 
Hemiksem en Niel. Wat zou dat voor 
u, Schellenaar, betekenen? De reke-
ning is vlug gemaakt. De belastingen 
(personenbelasting en grondbelasting) 
liggen in Schelle beduidend lager dan 
in Hemiksem en Niel. Onvermijde-
lijk zouden bij een fusie de belastin-
gen verhogen tot het niveau van de 
buurgemeenten. Elke Schellenaar zal 
dus méér betalen. Bovendien heeft 
Schelle dankzij een spaarzaam beleid 
stapsgewijs een financiële reserve 
opgebouwd. 

Deze reserve zou meteen in de grote 
pot verdwijnen. Alleen CD&V komt 
op voor uw belangen, Schellenaar. De 
andere partijen zijn met andere belan-
gen bezig.

Op nationaal vlak zijn er partijen die zich uitspreken voor een 
nieuwe golf van gemeentefusies. CD&V is daar radicaal tegen. 
Vandaar dat het schepencollege de zaak ter stemming voorlegde 
aan de gemeenteraad. 
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We voorzien méér groen en waar mo-
gelijk ‘ontharden’ we de bodem; zo kan 
het regenwater in de grond dringen. 
Dat ontlast de riolen en verkleint de 
kans op wateroverlast. 
Op vraag van voetbalclub Schelle Sport 
wordt het voetpad in de Kapelstraat, 
ter hoogte van de voetbalterreinen, 
doorgetrokken tot aan het container-
park. Supporters en voetballers – we 
denken vooral aan jonge spelertjes – 
moeten dan niet langer op de rijweg om 
de toegang tot de terreinen te bereiken, 
wat uiteraard veiliger is.
CD&V-Schelle besteedt grote aandacht 
aan het openbaar domein. We zul-
len dat ook doen bij de heraanleg van  
de Steenwinkelstraat, de Tuinlei, de 
Albrecht Rodenbachplaats en het eerste 
stuk fietspad langs de spoorweg. 

HET GAAT GOED
IN SCHELLE.

OOK MORGEN !

CD&V-Schelle: de ploeg
rond de burgemeester

Onze Academie voor Woord en Muziek drong al lang aan 
op een kwaliteitsvolle expressieruimte in de gemeentelijke 
basisschool. ‘De recente uitbreiding van de school bood het 
gemeentebestuur een ideale kans om die droom te realiseren,’ 
zegt Vera Goris (CD&V), schepen van Onderwijs. ‘We heb-
ben een ‘minitheatertje’ uitgebouwd met een klein podium, 
projectoren en verduisteringsmogelijkheden. De jonge 
woordkunstenaartjes én de leerkrachten zijn opgetogen. Ze 
beschikken nu over alle faciliteiten om in ideale omstandig-
heden te werken. Het is een plezier om hen bezig te zien. De 
creativiteit spat ervan af.’

Deze gloednieuwe expressieruimte wordt gebruikt door de 
kinderen van de lagere school, maar functioneert dus ook 
als één van de lokalen waarover de Academie in onze school 
beschikt. Dat zijn twee vliegen in één klap!

CD&V-schepen Vera Goris (vooraan): 
‘De creativiteit spat ervan af.’

Waarom de jonge woordkunstenaartjes 
in Schelle zo blij zijn

Er komen nieuwe voetpaden 
voor meer veiligheid

Het voetpad aan de voetbalterreinen 
aan de Kapelstraat zal om veiligheids-

redenen worden doorgetrokken tot 
aan het containerpark

Momenteel wordt er gewerkt aan het lastenboek voor de heraan-
leg van voetpaden. Er komen in 2015 nieuwe voetpaden op het 
Peter Benoitplein en de Mercatorplaats, in de Stijn Streuvelsstraat 
en in een stukje van de Boerenkrijgstraat, met een betere toegan-
kelijkheid voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. 
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Schelle.cdenv.be

Momenteel wordt langs de Wullebeek, 
ter hoogte van de Tuinlei, een water-
opvangbekken aangelegd. Het is 1,5 
ha (ongeveer 100 op 150 meter) groot. 
Bij zware regenval zal het water van de 
Wullebeek hier tijdelijk ‘geparkeerd’ 
worden en later gecontroleerd worden 
afgevoerd. Het bekken zal de huizen in 
de buurt van Wullebeek extra bescher-
men. Voor Schelle is dit weer een stap 
vooruit in de strijd tegen het water. 
Maar er volgt nog véél meer. Het beste 
moet nog komen!

Want er kondigt zich nog een andere 
ingreep aan, die de waterhuishou-
ding in onze gemeente ingrijpend zal 
beïnvloeden. ‘Momenteel werken we 
aan de uitvoeringsvoorwaarden voor 
de weg- en rioleringswerken in de 
Steenwinkelstraat,’ zegt burgemeester 
Mennes (CD&V). ‘Normaal gesproken 
start de heraanleg in de eerste helft van 
2015. Wat hebben deze werken te ma-
ken met de strijd tegen het water? Vrij 
simpel: we gaan al het regenwater dat 
in de Steenwinkelstraat en in de wijde 

omgeving ervan neerkomt, rechtstreeks 
afleiden naar de Bovenvliet, en dit via 
een uitgebreid grachtenstelsel. Het 
effect daarvan zal zijn dat een enorme 
watermassa -het gaat om miljoenen 
liters!-  niet langer langs de riolen van de 
Peperstraat moet passeren. Dat zijn wel-
iswaar reuzenriolen van 1,6 meter hoog, 
maar toch volstaat dat soms niet, zoals 
recent nog bleek (zie kaderstuk). Het 
grachtenstelsel tussen Steenwinkelstraat 
en Vliet zal daar definitief  een eind aan 
maken,’ besluit de burgemeester. 

… EN WELDRA 
VOLGT DE STEEN-
WINKELSTRAAT

Nieuw opvangbekken 
aan de Wullebeek
Schelle zet alweer een stap 
in de strijd tegen het water…

Schelle doorstond schitterend deze kletsnatte zomer
2014 bracht ons één van de natste 
zomers sinds mensenheugenis. Het tv-
nieuws toonde schrijnende beelden van 
overstroomde straten in het Vlaamse 
land, ook in onze buurgemeenten. En 
hoe deed het zogenaamde ‘waterdorp’ 
Schelle het? Zeker niet slecht, wel in-
tegendeel. Er was slechts één pijnpunt, 
namelijk op 13 juli, in de omgeving van 
de Kerkhofstraat. Op korte tijd viel die 
dag zo’n massa water, dat al dat water 
niet snel genoeg in de -nochtans grote 
-riolen van de Peperstraat kon. Voor de 
rest bleef  ons hele grondgebied tijdens 
deze kletsnatte zomer kurkdroog, ter-
wijl elders in Vlaanderen de ellende niet 
te overzien was.
De belangrijkste realisatie in de strijd 
tegen de wateroverlast was en blijft 
de bouw van het pompstation aan 
de Benedenvliet, in de buurt van de 
sporthal. Op 26 augustus regende het 
onophoudelijk. Het viel met bakken 
uit de hemel. Die dag verzetten de 

pompen maar liefst 335.400 kubieke 
meter water: 335 miljoen liter of  33,5 
miljoen emmers van 10 liter! Duizeling-
wekkend… Zonder deze pompen had 
Schelle ongetwijfeld tegen een water-
ramp aangekeken.
Dit succes -want zo mogen we het wel 
noemen- is het resultaat van meerdere 

ingrepen. Naast het grote pompstation 
kwamen er enkele kleinere pompin-
stallaties en er werden grotere riolen 
geplaatst in tal van straten. Voor 
CD&V-Schelle is dit geen eindpunt. 
De komende jaren staan er belangrijke 
werken op het programma, zoals u in 
bijgaand artikel kan lezen.

De pompen van het station aan de Vliet verzetten massaal veel water. Op 26 
augustus ging het om miljoenen liters: 335 miljoen, om precies te zijn!


