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DE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ VAN SCHELLE 
BLIJFT INVESTEREN IN DUURZAME WONINGEN
NIEUWBOUW EN RENOVATIE GAAN HAND IN HAND
In de Pieter De Coninckstraat zijn zes nieuwbouwappartementen volledig af-
gewerkt. In april kregen de bewoners de sleutels in handen. De huizen hebben 
een uitgesproken duurzaam karakter. Kostprijs: 750 000 euro. De wegenwer-
ken moeten nog worden uitgevoerd.

‘Dit is slechts één project van een grootscheeps 
meerjarenprogramma’, zegt Walter Cuyckens 
(CD&V), voorzitter van de Sociale Bouw-
maatschappij. ‘Huizen die in slechte staat zijn,  
worden vervangen door nieuwbouw, zoals hier 
in de Pieter De Coninckstraat. Daarnaast in-
vesteren we volop in renovatie. Momenteel 
zijn er renovatiewerken aan de gang in de F. 
Timmermanslaan (vier huizen), in de Kerk-

hofstraat (één) en in de E. Tinelplaats (één). 
Deze huizen krijgen een nieuwe centrale ver-
warming op gas. Ook elektriciteit en waterlei-
dingen worden vernieuwd. De buitengevels 
worden afgebroken en met isolatie heropge-
trokken. Verder komt er een gescheiden riole-
ring en een waterput met recuperatie voor het 
sanitair. Kostprijs 550 000 euro. In september 
moet dit alles klaar zijn.’

En zo werkt de Sociale Bouwmaatschappij ge-
stadig voort aan duurzaamheid. Op de plan-
ning staan twee woningen, op de E. Tinelplaats 
en op de A. Rodenbachplaats. Kostprijs: 220 
000 euro. Verder komt er nieuwe dakisolatie 
op 50 woningen met een plat dak. Daar is een 
ontwerper voor aangesteld. Na deze eerste 50 
huizen worden stelselmatig alle andere huizen 
onder handen genomen. Een gespecialiseerde 
firma maakt hiervan een inventaris op. Bij deze 
inventarisatie wordt ook nagekeken of de hui-
zen aan alle veiligheidsnormen voldoen.

Burgemeester Mennes samen 
met raadsleden van de Sociale 
Bouwmaatschappij Maurice Eeckeleers, 
Gilbert Van der Aa, Walter Cuyckens 
(voorzitter), Pieter Mennes, Martine Van 
Winckel en Jean-Pierre Van den Neucker 
in de Pieter De Coninckstraat.
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Het is een plezier om te zien hoe de kin-
deren zich uitleven in de nieuwe speel-
tuin van het gemeentelijk park. ‘Cool! 
Keitof!’ klinkt het uit alle monden. Ook 
de ouders reageren met waardering: ‘Een 
mooie realisatie. Het is hier prettig toe-
ven.’
De speeltuin onderging een comple-
te gedaanteverwisseling. Vera Goris 
(CD&V), schepen van Jeugd: ‘We heb-
ben de speeltuin vergroot tot 900 m2 
en het concept herdacht. De keuze van 
de toestellen werd uitgekiend door onze 

Dienst Vrije Tijd, in functie van de leef-
tijd van de kinderen: van 2 tot 12 jaar. 
De speeltuigen zijn zodanig ontworpen 
dat ze allerlei vaardigheden bevorderen 
zoals behendigheid, evenwicht, fijne 
motoriek en snelheid. Tegelijk zetten de 
toestellen aan tot samen spelen en tot 
rekening houden met anderen. Daar is 
goed over nagedacht.’
Het betreft een forse investering: bijna 
100 000 euro (materiaal, werkuren, btw 
inbegrepen.) ‘Een vernieuwing drong 
zich op,’ zegt Vera Goris. ‘De vorige 

speeltuin was 20 jaar oud en voldeed 
nog amper aan de Europese veiligheids-
normen. Onderhouds- en herstellings-
kosten begonnen op te lopen. Er moest 
dus iets gebeuren. 
Ik hoop dat de 
Schelse jeugd én de 
ouders er nog vele 
jaren plezier aan be-
leven!’

WIST JE DIT AL?
• Op 1 juli start de nieuwbouw van de St.-Lutgardisschool in de Heidestraat! Het 

bouwprogramma omvat klaslokalen ter vervanging van de containerklassen, een 
nieuwe turnzaal en een refter. Na uitbreiding en gedeeltelijke vernieuwing van De 
Klim wordt de schoolinfrastructuur in Schelle met de bouw aan de Heidestraat 
verder verbeterd.

• Taverne-Restaurant Scherpenstein, naast de gemeentelijke sporthal, heeft nieuwe 
uitbaters en is terug alle dagen open. CD&V-Schelle wenst de nieuwe uitbaters 
veel succes!

DE KINDEREN ZIJN ENTHOUSIAST: 
‘COOL! KEITOF!’
GLOEDNIEUWE SPEELTUIN IN HET PARK IS SCHOT IN DE ROOS

De speeltuin onderging een complete gedaantewisseling. 

HET GAAT GOED
IN SCHELLE.

OOK MORGEN !

CD&V-Schelle: de ploeg
rond de burgemeester
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Anderhalf jaar geleden nam Gilbert Van 
de Vreken (CD&V) de plaats in van 
Karl Van Hoofstat (CD&V) als schepen 
van Openbare Werken; een tijdelijke re-
geling, die nu voorbij  is. In mei deed 
Karl zijn herintrede in het schepencol-
lege.
‘We staan voor grote uitdagingen,’ zegt 
Karl. ‘Ik denk aan de heraanleg van de 
Steenwinkelstraat, de Tuinlei en de zij-
straten. Nooit eerder in Schelle stond 
er zo’n grootscheeps project op stapel. 
De Steenwinkelstraat is onze enige ont-
sluitingweg naar de Boomse Steenweg 
(A12). Verkeershinder zal niet te vermij-
den zijn, maar we zoeken oplossingen 
om de werken zo snel mogelijk -én zon-
der kwaliteitsverlies- uit te voeren. 
De werken gaan gepaard met de aanleg 
van een grachtenstelsel, dat het water 
vanuit de Steenwinkelstraat rechtstreeks 
naar de Vliet zal afvoeren: een cruciale 
stap in de strijd tegen overstromingen. 
Er staan nog meer werken op stapel. Eén 
voorbeeld: we gaan de gemeentelijke ba-
sisschool en andere openbare gebouwen 

energiezuinig maken’. 
Hoe kijkt Gilbert Van de Vreken, de uit-
tredende schepen, op het voorbije an-
derhalf jaar terug? ‘Ik was graag als sche-
pen doorgegaan. Binnen onze partij was 
er echter een duidelijke afspraak en daar 
houd ik me aan, dat spreekt vanzelf. Het 
geeft een grote voldoening dat ik heel 
wat werken heb kunnen begeleiden: de 
watercollector aan de Wullebeek op de 

grens met Niel, het spaarbekken tussen 
Tuinlei en Koekoekstraat, de lift in het 
gemeentehuis, plus vele kleinere zaken, 
zoals het onderhoud van voetpaden. 
‘Het verrast mij dat je als schepen van 
Openbare Werken zo sterk in de kijker 
loopt. Veel mensen spreken je aan. Als 
je voor die mensen iets kan doen, geeft 
dat een goed gevoel. Het was een mooie 
periode!

Schelle viert een jubileum. In de strijd te-
gen het onkruid gebruikt onze gemeente 
al 10 jaar geen pesticiden meer. Dat was 
10 jaar geleden een revolutionaire om-
mekeer. Schelle zat met deze maatregel in 
de kopgroep van de 10 Vlaamse gemeen-
ten die voor ‘pesticidenvrij’ kozen.
‘Pesticiden zijn giftige producten’, zegt 
burgemeester Mennes (CD&V). ‘Ze 
dringen in het grondwater en komen zo 
in de voedselketen terecht. Dat is nefast 
voor ieders gezondheid. Kanker is hier 
ongetwijfeld niet vreemd aan. Vandaar 

dat het Schelse gemeentebestuur het roer 
omgooide: gedaan met pesticiden! De 
gezondheid van de mensen staat voorop.’
Opvallend is dat de Schelse bevolking 
deze aanpak steeds meer waardeert. Rob 
Mennes: ‘Er kwamen nog nauwelijks 
klachten binnen. De mensen beseffen 
dat het gemeentepersoneel dat met de 
onkruidbestrijding belast is, niet overal 
tegelijk kan zijn. In de tijd van de pestici-
den was het simpel: het onkruid was met-
een weg, overal had je een clean straat-
beeld. Nu duurt het allemaal wat langer, 

maar steeds meer mensen begrijpen dat. 
Dat is een goede zaak.’ 
Een beleid zonder pesticiden is alleen mo-
gelijk door de inzet van extra personeel, 
extra machines plus een reeks maatre-
gelen ter voorkoming van onkruidgroei. 
Dat heeft enkele jaren voorbereiding ge-
vergd. De onkruidbestrijding zit intussen 
ingebakken in de gemeentelijke  organi-
satie. Rob Mennes: ‘Er komt veel han-
denarbeid bij kijken. Het is een kracht-
toer die het groenpersoneel nu al 10 jaar 
levert. Dat verdient een dikke pluim!’

KARL VAN HOOFSTAT OPNIEUW SCHEPEN: 
‘SCHELLE STAAT VOOR HETE VUREN!’
HERAANLEG STEENWINKELSTRAAT EN ZIJSTRATEN WORDT EEN HELE KLUS

Karl Van Hoofstat neemt terug de plaats in van Gilbert 
Van de Vreken als schepen van Openbare Werken.

UW GEZONDHEID STAAT VOOROP
JUBILEUM! SCHELLE 10 JAAR ZONDER PESTICIDEN

Een dikke pluim voor de groendienst



8

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: J

on
at

ha
n 

C
ar

do
en

 R
e(

d)
ac

tie
ad

re
s:

 H
AH

-b
la

d,
 W

et
st

ra
at

 8
9 

- 1
04

0 
Br

us
se

l -
 e

-m
ai

l: 
lo

ka
al

@
cd

en
v.

be

COLOFON
Uw nationale contactpersoon  
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel - www.cdenv.be 

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/doe-mee/ lid-worden

Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/CdenvSchelle

 WWW.CDENV.BE

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V-werking in onze gemeente? Of heeft u 
een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet en 
ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:  
Iris Bierque
(ibierque@gmail.com)
www.schelle.cdenv.be

Voor allerlei officiële documenten moest 
u tot voor kort naar het gemeentehuis. 
Die verplaatsing hoeft u niet meer te 
maken. Attesten of uittreksels kunt u 
voortaan bij u thuis binnenhalen via uw 
computer. Het gaat om een hele reeks 
documenten zoals attest van woonst, van 
gezinssamenstelling, van nationaliteit, 
van leven en van overlijden. Verder: akte 
van aangifte van huwelijk en uittreksels 
uit geboorteakte, uit echtscheidingsakte, 
uit overlijdensakte en uit huwelijksakte.
‘Intussen zijn in Schelle ook andere 
online-toepassingen in volle voorberei-
ding’, zegt eerste schepen Geert Rot-
tiers (CD&V). ‘Over afzienbare tijd 
-september-oktober- wordt het mogelijk 
om vanachter uw PC, laptop of smart-
phone tickets voor activiteiten en voor-

stellingen van Ivebic te bestellen, feest-
materiaal te reserveren of een zaal vast 
te leggen. Dit zijn slechts drie voorbeel-
den. Ook voor de interne werking van 
gemeentebestuur, de administratie en 
diverse adviesraden doen weldra digitale 
toepassingen hun intrede.’
En zo zet het Schelse gemeentebestuur 
(CD&V) nieuwe stappen op de digi-
tale snelweg. Geert Rottiers: ‘Sinds april 
2014 kunnen ouders hun kinderen on-
line inschrijven voor de sport- en spel-
weken in de grote vakantie en voor de 
Zapposdagen in de andere vakanties, 
behalve kerst. 
Dit computerprogramma draait op de 
websites van Niel, Hemiksem en Schel-
le. In elke gemeente kan de Dienst Vrije 
Tijd daar lokale activiteiten aan toe-

voegen. Dit systeem, dat zeer gebruiks-
vriendelijk is, werd specifiek voor de drie 
gemeenten ontworpen en onder impuls 
van de gemeente Schelle aangekocht. 
Toch weer een stap vooruit!’ zo besluit 
de schepen.

ATTEST NODIG?  
HAAL HET BINNEN MET UW COMPUTER!
SCHELS BESTUUR ZET NIEUWE STAPPEN OP DE DIGITALE SNELWEG

LIFT IN HET GEMEENTE-
HUIS IS KLAAR 
Iedereen kan voortaan met een lift zelfstandig de technische 
diensten (milieu, ruimtelijke ordening, openbare werken) be-
reiken. Met deze lift is ook de gemeenteraadszaal, de trouwzaal, 
het bureau van burgemeester en secretaris voor iedereen pro-
bleemloos bereikbaar.

 Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar nu is het een 
feit: het gemeentehuis heeft een lift. Op de foto: Burgemeester en 

schepenen testen de lift uit.

Schepen Geert Rottiers (CD&V): ‘Voor 
allerlei officiële documenten moet u niet 
meer naar het gemeentehuis. Ze komen 
via uw pc naar u toe!’

SCHELLE.CDENV.BE


