
We zijn bij Geert Rottiers thuis, in de Mikman. De 
Schelse CD&V-schepen toont ons de bajonet. ‘Deze 
bajonet bracht mijn grootvader, Victor Rottiers, die 
ook mijn peter was, mee uit de Eerste Wereldoorlog,’ 
zegt hij. ‘Twee jaar, van 1916 tot 1918, vocht hij in 
de loopgraven aan de IJzer. Over de gruwelen die 
hij daar onderging, vertelde hij weinig. Hij zei wel 
eens dat hij vreselijke lijf-aan-lijfgevechten had mee-
gemaakt, maar details gaf  hij niet. Blijkbaar waren 
de herinneringen te pijnlijk, zoals bij zoveel soldaten 
die, getekend door de oorlogsellende, in 1918 naar 
huis terugkeerden. Hij overleed in 1978, op 82-jarige 
leeftijd, en ligt begraven op het kerkhof  van Schelle.’

Grootvader Rottiers had zich in 1914 als vrijwilliger 
bij het Belgische leger gemeld, kort na de Duitse in-
val. Geert: ‘Hij was toen 18 jaar en werd ingezet bij 
de artillerie die de fronten rond Antwerpen moest 
verdedigen. De Duitse overmacht bleek echter te 
groot. Net voor de overgave wist mijn grootvader, 
met 40.000 andere soldaten, te ontkomen  naar het 
neutrale Nederland. Vluchten was de enige keuze, 
anders waren ze door de Duitsers krijgsgevangen ge-
maakt. De Belgische soldaten werden in Nederland 
in kampen onder toezicht geplaatst. In januari 1916 
ontsnapte mijn grootvader en kwam hij met valse pa-
pieren via Engeland in Frankrijk terecht. Daar kreeg 
hij een opleiding. Kort daarna zat hij in de loopgra-
ven.Twee jaar lang maakte hij daar de bittere ellende 
van de oorlog mee. Ik heb voor hem mijn grootste 

bewondering. De bajonet die ik van 
hem kreeg, is voor mij een kostbare 
relikwie…’
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Schepen Geert Rottiers: 
‘Mijn grootvader vocht 
twee jaar aan het 
IJzerfront’

‘Deze bajonet uit 14-18 heb 
ik van hem gekregen.’

Van zijn grootvader 
kreeg Geert een 
bajonet uit de Eerste 
Wereldoorlog  ten 
geschenke. ‘Dit is voor 
mij een relikwie.’

Victor Rottiers (1896 – 1978) 
keerde, zwaar getekend door het 
leven in de loopgraven, in 1918 
naar huis terug

Welkom op de tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. 
Zie bladzijde 4

Dit is Geert
• Geboren en getogen Schellenaar (51 jaar)
• Huidig adres: Mercatorplaats 6. Tel. 03/28 89 755  

- gsm 0474/20 21 01
• Eerste schepen sinds 2009. Bevoegd voor Sport, Ruimtelijke 

Ordening, Feestelijkheden, Woonbeleid en Informatica.
• Hobby’s : politiek, muziek beluisteren, af en toe sporten.
• Gepassioneerd door politiek, maar ook door de beide  

wereldoorlogen 
• Schreef een boek over de Slag om Stalingrad  (‘Stalingrad, behind  

the scenes’) en gaf ook voordrachten over dit kantelmoment in 
de Tweede Wereldoorlog. Bouwde daarrond tevens een website: 
www.stalingrad.net.
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De Eerste Wereldoorlog staat volop in 
de belangstelling. Ook in onze eigen 
streek kregen de mensen vier jaar lang 
met het oorlogsgeweld af  te rekenen. De 
bevolking leed schrijnende armoede en 
hongersnood. In vele gezinnen heerste 
verdriet om de jongens die sneuvelden.  
Alleen al in Schelle vielen er 16 soldaten 
te betreuren. Over dit alles kunt u in het 
gemeentehuis een boeiende tentoonstel-
ling gaan bekijken. Op grote panelen 
wordt het wel en wee van de bevolking 
in beeld gebracht. Zes infozuilen han-
delen specifiek over wat er in 14-18 in 
Schelle zelf  gebeurde. Niet te missen!

• Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan
• Zaterdag 7, zondag 8, zaterdag 14 en 
zondag 15 maart van 13u30 tot 16u30 uur
• Toegang gratis!

In Schelle loopt momenteel een proef-
project rond elektrische mobiliteit. Het 
gemeentebestuur krijgt van Eandis een 
elektrische auto ter beschikking waarmee 
men drie maanden gratis mag rijden. De 
wagen – een Renault Kangoo ZE – werd 
kortgeleden aan het college van burge-
meester en schepenen overhandigd. Ook 
een aantal andere gemeenten kregen zo’n 
auto op proef. Bedoeling is de openbare 
besturen kennis te laten maken met de 

mogelijkheden van elektriciteitsgebruik in 
het verkeer.

Alleen al in Vlaanderen rijden ongeveer 
3,7 miljoen (!) voertuigen, waarvan 3,1 
miljoen personenauto’s. Jaarlijks leggen al 
deze voertuigen samen 56,4 miljard (!) ki-
lometers af. De CO2-uitstoot is navenant: 
16 miljoen ton. Dat is zo reusachtig veel 
dat we ons daar geen voorstelling kunnen 
bij maken. Dat er wat moet veranderen is 

duidelijk. Ons vervoer moet duurzamer 
worden: minder energieverbruik. 

Distributiebedrijf  Eandis plaatste in 
2014 op 70 plaatsen, verspreid over heel 
Vlaanderen, oplaadpunten voor elektri-
sche auto’s, fietsen en scooters. Zo komt 
er een heus netwerk tot stand. Doel is dat 
men binnen een straal van 20 kilometer 
of  binnen de 20 minuten een oplaadpunt 
kan bereiken.

Op 7, 8, 14
en 15 maart in

het Schelse
gemeentehuis

Project
voor beter
energie-
gebruik

Boeiende 
tentoonstelling over 
Schelle in 14-18: 
kom dat zien!

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd ook in Schelle honger geleden. Om de grootste 
nood te lenigen werd aan de bevolking soep ter beschikking gesteld.

Schelle krijgt drie maanden een elektrische 
auto gratis op proef
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In Schelle brandt de verlichting in 
straten en op pleinen al zes jaar volledig 
op groene energie: energie die komt van 
zon, wind, biomassa en water. ‘Maar 
we kunnen en moeten nog spaarzamer 
met energie omgaan,’ zegt burgemees-
ter Rob Mennes (CD&V). ‘Vandaar 
dat we stapsgewijs overschakelen naar 
ledverlichting. Dat is een noodzaak: de 
openbare verlichting is namelijk onze 
grootste energievreter.’
De eerste aanzet is intussen al gegeven. 
In de Burgemeester Eduard Wilssens-
straat, op de Hugo Verriestplaats en in 
de Ter Muidenstraat werd kortgeleden 
ledverlichting geplaatst. Nog dit jaar 
komen de Jacob Jordaensstraat en de 
Stijn Streuvelsstraat aan de beurt. En bij 
de heraanleg van de Steenwinkelstraat, 
de Tuinlei, de Albrecht Rodenbachplaats 
en de Hulstlei willen we meer dan 125 
lichtpunten door leds vervangen.
Burgemeester Mennes: ‘In de gemeente-

lijke begroting schrijven we de volgende 
jaren telkens 40.000 euro in om over 
te schakelen op ledverlichting. Ook bij 
nieuwe verkavelingen kiezen we daar-
voor. Naar schatting is er een investering 
van ca 250.000 euro nodig om heel 
Schelle van ledverlichting te voorzien. 
Dit is ambitieus, maar  we leggen de lat 
hoog omdat we nu eenmaal moeten be-
sparen op energiegrondstoffen. CD&V-
Schelle kiest zo voor de toekomst.’
Het Schelse schepencollege (CD&V) 
maakte ook een toekomstgerichte 
keuze voor het elektriciteitsgebruik in 
de gemeentelijke gebouwen. In al deze 
gebouwen – gemeentehuis, sporthal, 
school, OCMW, werkplaatsen, Schellebel 
en bureau Sociale Bouwmaatschappij 
– wordt alleen groene energie gebruikt: 
100 procent hernieuwbaar, onder meer 
door het plaatsen van een indrukwek-
kende reeks zonnepanelen.

De CD&V is de enige Schelse partij die zich resoluut verzet tegen een fusie 
van Schelle met een andere gemeente. Onze gemeenteraadsleden zullen dit 
standpunt radicaal blijven verdedigen. 

Meer dan ooit: geen fusie!

De CD&V-ploeg
legt de lat

hoog

Burgemeester Mennes: 
‘Overal in Schelle plaatsen we
ledverlichting, stapsgewijs’

In de Eduard Wilssensstraat werd 
ledverlichting geplaatst om zo 
spaarzamer met energie om te 
gaan. Van links naar rechts: Geert 
Rottiers, Rob Mennes, Vera Goris 
en Gilbert Van de Vreken

HET GAAT GOED
IN SCHELLE.

OOK MORGEN !

CD&V-Schelle: de ploeg
rond de burgemeester
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TWEE SCHELSE
WATERWACHT-

BEKKENS ZO GOED 
ALS KLAAR

Nieuwe stappen 
in de strijd 
tegen het over-
stromingsgevaar

In onze gemeente – laagge-
legen aan Schelde, Rupel en 
Vliet – houdt de strijd tegen 
het water nooit op. Momenteel 
naderen twee projecten hun 
voltooiing. Er komt een nieuw 
waterwachtbekken aan de 
Wullebeek, ter hoogte van de 
Tuinlei, terwijl het bestaande 
bekken aan de Rupeldijk wordt 
vergroot

De werken aan het bekken aan de 
Tuinlei zijn in de eindfase. Oppervlakte:  
4,8 ha, dit is 48.000 vierkante meter. 
Kostprijs: 430.000 euro. Hoe werkt 
zo’n bekken? Schepen van Open-
bare Werken Gilbert Van de Vreken 
(CD&V): ‘Bij zeer sterke regenval 
wordt het water tijdelijk in dit gebied 
opgevangen om nadien zachtjes af  te 
vloeien naar de Rupel. Dit ‘waterrust-
moment’ doet de overstromingsdruk 
langs de Wullebeek aanzienlijk afnemen 

en dat is bijzonder goed nieuws voor de 
buurtbewoners.’
Ook aan de Rupeldijk is alles zo goed 
als klaar. De aanleg van een mooi 
wandel- en fietspad , dat aansluit op 
Niel, wordt hier gecombineerd met de 
vergroting van het bestaande wachtbek-
ken ter hoogte van de pompinstallatie 
aan de Wullebeek. Door de uitbreiding 
van dit wachtbekken zorgen we ook 
hier voor een extra beveiliging aan de 
woningen in de buurt.

HET GAAT GOED
IN SCHELLE.

OOK MORGEN !

CD&V-Schelle: de ploeg
rond de burgemeester

En dan de Steenwinkelstraat!

CD&V-Schelle strijdt verder tegen mogelijke wateroverlast. Een uiterst be-
langrijke structurele ingreep wordt de heraanleg van de Steenwinkelstraat. Het 
regenwater vanuit heel deze omgeving zal na de heraanleg rechtstreeks afvloeien 
naar de Bovenvliet, via een netwerk van grachten. Miljoenen liters zullen dan 
niet meer door de straten van het Schelse centrum worden gestuurd. Dit wordt 
een fenomenale ommekeer in de waterafvoer van onze gemeente: de riolen in de 
dorpskom zullen aanzienlijk worden ontlast.
Maar ook met kleine ingrepen wil CD&V-Schelle stapjes zetten . Zo beperken we 
zoveel mogelijk onnodige wegverhardingen in het woongebied, zodat het water 
sneller in de grond kan dringen. Bij bouwvergunningen sturen we aan op de aan-
leg van  groendaken op platte daken. We propageren ook de aanleg van waterput-
ten. Veel kleine druppels maken een groot verschil. Schelle droog! 

Schepen Geert Rottiers en
burgemeester Rob Mennes 
bij het wachtbekken aan de 
Rupeldijk, dicht bij grens met Niel


