
Waterverontreiniging bracht golf van
solidariteit op gang
Besmetting waarschijnlijk gevolg van molenbrand

Op 9 december ging er een schok door Schelle en Hemik-
sem: het drinkwater in beide  gemeenten was besmet! Hoe 
was dit mogelijk? Wat nu? 

Een alternatieve drinkwaterbevoorrading kwam op gang. 
Op minder dan een dag draaide deze op volle toeren. Elke 
morgen stond er in Schelle een voorraad van 50.000 liter 
drinkwater klaar. In verpakkingen van 1 of 5 liter kon men 
water ophalen aan het gemeentehuis. Daarnaast leverde de 
Civiele Bescherming grote hoeveelheden water bij landbou-
wers, bakkers, beenhouwers en de hele horeca. Het Rode 
Kruis en nadien ook de Civiele Bescherming brachten water 
bij mensen die zich niet konden verplaatsen. Het was een 
drukke bedoening die  zeer goed werd gecoördineerd.

De schok van het verontreinigde drinkwater bracht een 
stroom van solidariteit op gang. Een uitgebreid netwerk van 
professionele hulpverleners ontvouwde zich: brandweer, 
politie, Civiele Bescherming en het Rode Kruis. De mensen 
van Pidpa zelf stonden van ’s morgens tot ’s avonds paraat 
en leverden schitterend werk. Meerdere burgers zorgden 
voor zieke buren. CD&V/N-VA wenst elkeen een dikke pro-
ficiat!

Niet als schadevergoeding, maar als verzachting voor het 
ongemak bezorgde Pidpa elk gezin op naam twee waar-
decheques van 12,5 euro. Tot 30 april kan men hiervoor bij 
plaatselijke middenstanders aankopen doen. 

En wat is nu de oorzaak? Op zoek naar de boosdoener voer-
de Pidpa zeer vele controles uit. Het net bleek volkomen in-
tact. Een zware externe factor moet als het ware ‘ingebroken’ 
zijn op het drinkwaternet. Een deskundige  werd aangesteld. 
Uit zijn verslag blijkt dat het technisch mogelijk is dat er bij 
het blussen van de brand van de molens van Hemiksem op 
6 en 7 december een relatief grote hoeveelheid Vlietwater 

in het waterleidingnet is gekomen. Die theoretische analyse 
wordt nagenoeg bevestigd door het feit dat stoffen van het 
Vlietwater ook werden aangetroffen in het leidingwater van 
Schelle en Hemiksem. 

De verontreiniging maakte iedereen bewust van de kwets-
baarheid van onze nutsvoorzieningen en van ons comfort-
rijk bestaan. Gas, elektriciteit en water worden tot in elke 
woning gebracht. Het zijn verworvenheden van onze wel-
vaartstaat. Gelukkig is dat zo, maar het maakt ons ook uiterst 
kwetsbaar. Er moet niet veel gebeuren of de ontreddering 
slaat toe. De verontreiniging drukte ons met de neus op 
deze realiteit. 

De Schellenaren waren in ieder geval uiterst tevreden over 
de manier waarop de waterbevoorrading was georgani-
seerd. “Het had een aparte charme. We kwamen terug men-
sen tegen en het was een gelegenheid om nog eens een 
babbeltje te doen”, klonk het vaak.

In het Schelse gemeentehuis stond elke morgen een voorraad 
drinkwater klaar: 50.000 liter! Onze inwoners waren uiterst 
tevreden over de organisatie van de noodmaatregelen.

www.cdenv-schelle.be



Gemeentewerklieden verdienen dikke pluim 
voor ijzel- en sneeuwbestrijding
In december sloeg de winter keihard toe. Ook Schelle raakte 
bedolven onder een dikke sneeuwvacht, maar het gemeen-
tebestuur nam meteen matregelen. De reacties van de men-
sen logen er niet om: “Gemeenteborden zijn niet meer no-
dig. Je ziet onmiddellijk dat je in Schelle bent: de fietspaden 
zijn er ijsvrij! Het verschil met de buren is groot. Dit is reeds 
vele jaren zo. Proficiat aan het Schels bestuur”. 

Burgemeester Rob Mennes (CD&V): “Er wordt inderdaad 
schitterend werk geleverd door onze werklieden. Graag dra-
gen wij de lofbetuigingen van de bewoners op aan ons per-
soneel. Zij moeten het immers op het terrein waarmaken. Zij 
staan paraat om ’s morgens om 4.45u uit te rijden. Het is ook 
opmerkelijk te zien met welke ijver mensen de voetpaden 
sneeuwvrij maken. Ook hierover komen lovende reacties 
binnen, vooral van burgers die iets moeilijker te been zijn ”.   

De harde winter van vorig jaar indachtig, nam het gemeen-
tebestuur (CD&V/N-VA) dit jaar extra voorzorgen. De zout-
voorraad werd bijna verdrievoudigd: van ca 30 ton naar ca 
85 ton. De vroege en stevige winter maakte vlug duidelijk 
dat dit niet overbodig was. Bij de start van het nieuwe jaar 
beschikte Schelle nog over een voorraad van ca 20 ton. Vol-
gens meerdere kranten legde geen enkele Rupelgemeente 

een dergelijke voorraad aan. Ook geen enkele gemeente be-
schikte op 1 januari nog over zo’n reserve. 

“ Hoe groot moet een voorraad zijn? Het is niet in te schat-
ten,” zegt de burgemeester.” Zeer veel winters kwamen we 
door met 20 ton zout of zelfs minder. Om geen risico’s te lo-
pen, legden we een zeer grote voorraad aan, maar hoogst-
waarschijnlijk is nu zelfs 85 ton niet voldoende. Bovendien 
kiezen we voor een zuinige en planmatige aanpak. Ontslui-
tingswegen hebben prioriteit, samen met de fietspaden 
en de schoolomgevingen. Dan komen verbindingswegen. 
Hiervoor hebben we per strooibeurt ongeveer 2000 kilo 
zout nodig. Laagste prioriteit hebben de woonwijken. Hier is 
verkeersintensiteit het geringst. Als de verkeersafwikkeling 
hier problematisch zou worden, wordt ook hier actie onder-
nomen.
Om alle straten te strooien is er per beurt 5000 kilo nodig. Dit 
is niet doenbaar. De bevoorrading laat dit niet toe. Het is en 
blijft een noodzaak om verantwoord zuinig om te gaan met 
strooizout. Zout is ook niet goed voor het milieu. Of we het 
gaan redden met onze voorraad is af te wachten. Pas rond 
25 januari is er een nieuwe lading van 30 ton beschikbaar. 
Ondertussen kunnen onze bewoners nog terecht op het ge-
meentehuis voor strooizout”.

Karel Van Eetvelt, topman van de Unie van Zelfstandige On-
dernemers (Unizo), komt spreken over ‘Jongeren en werk’. 
Hiermee gaat hij in op de vraag van JONG-CD&V. Deze boei-
ende avond gaat door op maandag 14 februari 2011 in de 
Taverne Scherpenstein (sporthal). Vanaf 19.45 u gaan de 
deuren open. Iedereen is welkom.

De voordracht van Karel Van Eetvelt kadert in de reeks the-
ma-avonden van JONG-CD&V-Schelle. Zo kwam Chris Ser-
royen, hoofd van de ACV-studiedienst, eerder spreken over 
‘Van school naar werk, van werk naar school’. Boeiend en 
overzichtelijk werd ingegaan op vele facetten: van werkloos-
heid via VDAB-opleidingen en Vlaamse tewerkstellingspro-
gramma’s tot stratbanenplan.

Karel Van Eetvelt op de
praatstoel bij JONG-CD&V-Schelle

De nachtelijke brand aan De Molens van Hemiksem, in de 
nacht van 8 op 9 december, ligt waarschijnlijk aan de ba-
sis van de waterverontreiniging in Hemiksem en Schelle. 
De spuitgasten stonden voor een bijna onmogelijke op-
dracht. Om de brand te bedwingen hadden zij ook mas-
sa’s vlietwater nodig.

Brand! Brand! 



De zondvloed zette Vlaanderen onder water, 
maar onze gemeente bleef ‘droog’
Het weekend van 12 november zette grote delen van 
Vlaanderen onder water. Oevers overstroomden. In vele 
gemeenten liepen straten en woonwijken onder. De televi-
sie toonde schrijnende beelden van talloze woningen waar 
het water een ware ravage aanrichtte. Alom was de ontred-
dering groot.   

In sterk contrast hiermee bleef onze gemeente gespaard 
van overstroming. De waterellende  van november ging 

andermaal aan het “waterdorp” Schelle voorbij. Geen stra-
ten of woningen die onder water liepen. Voor de zoveelste 
keer bleef het ‘droog’ in Schelle.  

Zeer alert en waakzaam werd in onze gemeente van mi-
nuut tot minuut de evolutie van de waterstanden gevolgd. 
Een ingreep was nodig om de rooster van de uitwaterings-
sluis vrij te maken van een immense massa takken en 
bladeren. De interventies van de brandweer dienden om 
versneld water van de Bovenvliet naar de Benedenvliet te 
krijgen en om de wateroverlast in Hemiksem, Aartselaar en 
verderop te beperken.

Doorheen de voorbije jaren investeerde CD&V/N-VA doel-
gericht om tot dit resultaat te komen. Een resem kleine en 
grote ingrepen werden gerealiseerd. Zo voerde  kortgele-
den de Vlaamse overheid nog voor meer dan 1,2 miljoen 
euro aanpassingen uit aan het pompstation. Al deze in-
spanningen renderen. Sinds september 1998 – ondertus-
sen meer dan 12 jaar – houden zij Schelle ‘droog’. 

De klimaatsverandering zal het waterniveau en het water-
volume doen stijgen. De diverse overheden zullen meer-
dere acties moeten ontwikkelen. CD&V/N-VA kijkt vooruit 
en wil werk maken van bijkomende maatregelen in en voor 
Schelle. 

Dit gedeelte van de dorpskom van Schelle liep vroeger re-
gelmatig onder water. Het probleem werd door een reeks 
ingrijpende maatregelen in sterke mate beperkt.

2011: eindelijk tekenen van
economisch herstel
Beste Schellenaar,

2010  was een jaar van vallen en opstaan. De beurzen wan-
kelden, maar bleven overeind.  De euro kwam in woelige 
wateren terecht. Gelukkig bracht het geloof in de kracht van 
een groter geheel het schip weer in rustig vaarwater . Het 
economisch weefsel kraakte tot in zijn diepste vezels, maar 
herrees langzaam uit zijn as. Stilaan groeide de hoop. Ont-
slagen werden afgeremd en bedrijven zagen terug het licht 
aan de economische einder. De wanhoop maakte plaats voor 
gemoedsrust. Familieleden, vrienden en  kennissen konden 
terug hoop putten in verbondenheid. De bladzijde van het 
annus horribilis mag stilaan worden omgedraaid…

2011 moet het jaar van de heropstanding worden. Verschil-
lende lichtpuntjes kleuren meer en meer de dag. De tekenen 
van economisch herstel kondigen zich sterk aan. De slinger 
van de werkloosheid keert terug in de richting van het ge-
brek aan arbeidskrachten! Het glas is meer dan half vol. Laat 
ons daar de kracht uit putten.

Ook  het  Schelse gemeentebestuur (CD&V/N-VA) heeft  de 

tering naar de nering moeten zet-
ten. Onze ploeg is ondertussen 
meer dan halfweg in de bestuurs-
periode. Er liggen nog twee jaren 
vóór ons. Het parcours dat we in 
2007, 2008, 2009 en 2010 aflegden, oogt uitstekend. De 
mensen waarderen dit. Enquêtes tonen dit overduidelijk 
aan: Schelle behoort tot de eersten van de klas.. We zijn daar 
fier op, maar we gaan niet op onze lauweren rusten.

De CD&V/N-VA-ploeg van Schelle staat voor ‘rustige vast-
heid’: een uitdrukking van  Herman Van Rompuy. Belas-
tingen blijven voor de vijfde keer op rij ongewijzigd. Het 
Schelse bestuur blijft investeren in duurzaamheid, veilig-
heid, cultuur,verfraaiing en leefkwaliteit. Uitdagingen gaan 
we niet uit de weg, wel integendeel.

Hoopvol wens ik iedereen een vreugdevol en krachtig 2011 
met veel positieve ervaringen. Eddy Wouters

Voorzitter CD&V Schelle



Voor de 5de maal op rij blijven Schelse
belastingen ongewijzigd!
Met eenparigheid stemde de gemeenteraad haar twee 
grootste belastingen voor 2011, namelijk de personenbelas-
ting en de onroerende voorheffing. Het toont aan dat deze 
hoofdbelastingen redelijk en noodzakelijk zijn. Voor de 5e 
maal op rij blijven de belastingen ongewijzigd! Dit is een 
hele prestatie. 

“ Een personenbelasting van 6,8% is de laagste van de Ru-
pelstreek. Meer nog, hiermee zitten we vooraan in het pe-
loton van de Vlaamse gemeenten met de laagste perso-

nenbelasting,” zegt schepen Nele Moortgat (CD&V).” Met de 
onroerende voorheffing van 1350 opcentiemen scoren we 
tweede best van de Rupelstreek en zitten we op het gemid-
delde van Vlaanderen. Zonder abnormale toestanden maakt 
CD&V/N-VA zich sterk om dit door te trekken tot voorbij 
2012. Tegenover deze inkomsten staan een pak grote inves-
teringen die vanaf 2011 in uitvoering gaan. Het voorbije jaar 
kon de schuldenlast ook verder worden afgebouwd”, zo be-
sluit Nele Moortgat. 

Een reeks wegeniswerken starten in 
de eerste helft van 2011
Zodra het weer het toelaat, worden de werken in de Antoon 
Van Dyckstraat afgerond. De onverwachte vroege en lange 
winterprik stuurde de timing in de war. 

“De administratieve veldslag voor de vernieuwingswerken 
in de Bloemenwijk is geleverd,” zegt schepen van openbare 
werken Karl Van Hoofstat (CD&V). “ Het werk op het terrein 
kan beginnen. Het accent ligt op de heraanleg van de voet-
paden, plaatselijk herstel van riolen en de aanleg van een 
verkeersplateau op het kruispunt van de Rozenstraat en de 
Azaleastraat. Deze ingreep moet het 30 km-karakter van de 
woonwijk versterken. In overleg met de aannemer moet nog 
enkel de aanvangsdatum worden vastgesteld. Winter voor-
bij en we beginnen eraan”. 

Administratief is ook het dossier van de Rubensstraat, Concs-
ciencestraat en Bareelstraat afgerond. Karl Van Hoofstat: “ 
Een aanvangsdatum moet nog worden vastgelegd, maar we 
willen ook hier zo snel mogelijk starten. Naast plaatselijke 
herstellingen aan de riolering ligt het accent op de heraan-

leg van het fietspad in rode beton, 
heraanleg van het voetpad, snel-
heidsremmende maatregelen, be-
veiliging van de bocht ter hoogte 
van de Consciencestraat-Spruyte-
lei-Rubensstraat, het wegwerken 
van overbodige verharding door 
meer groen te voorzien en het 
aanbrengen van een nieuwe as-
faltlaag. Deze werken vergen een 
investering van ca 450.000 euro.”

Verder krijgen een 40-tal straten 
een nieuwe slemlaag. Dit wordt 
dringend. De voorbije winters hebben op meerdere plaat-
sen hun tanden gezet in het wegdek. CD&V/N-VA wil voor-
komen dat grotere schade tot grotere herstellingskosten 
leidt. Ook deze opdracht staat op het orderboekje van de 
eerste helft van 2011.

De boog kan niet altijd gespannen staan. In een plezierige sfeer 
kwamen CD&V-sympathisanten samen voor een kaas- en wijn-
avond in de Mouterij. Dergelijke gelegenheden verstevigen de 
samenhang en het onderling contact.

Begin september hernam CD&V/N-VA haar jaarlijkse affiche-cam-
pagne ‘Veilig naar school’. Deze campagne was te zien aan heel wat 
ramen in alle gemeenten van de Rupelstreek. In Schelle hingen er on-
geveer 175 affiches. Vijf hiervan werden uitgeloot en kregen een aan-
koopbon bij een Schelse middenstander. Burgemeester Rob Mennes, 
Erik Van der Aa, Pieter Mennes, Nele Moortgat met dochtertje Elise 
gingen de cadeaucheque bij de vijf winnaars thuis bezorgen.

Vijf winnaars Gezellige kaasavond

Ons bestuur staat klaar 
voor een aantal wege-
niswerken op korte ter-
mijn, aldus schepen van 
openbare werken Karl 
Van Hoofstat
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