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Laatste Scheldeprijs in Schoten:
NEEN TOCH!
Waarom GVA als concurrent van de
inrichtende krant HLN, dit artikel
publiceerde op de dag van de 99ste
Scheldeprijs, weet ik niet. Het was in
ieder geval hét gespreksonderwerp die
dag. Zelfs Patrick Janssens nam mij op
het stadhuis even ter zijde om duidelijk te zeggen: dat zij niet de vragende
partij waren, maar dat de inrichters zelf
hierom gevraagd hadden. Hij voegde
er wel fijntjes aan toe, moest het zo zijn
dat zij niet neen zouden zeggen.
’s Avonds werd dit nogmaals uitgebreid
bevestigd op ATV. Kan dit zo maar
? Dat je traditie verkoopt voor geld,
want daar draait het in de Topsport
uiteraard rond. In ieder geval CD&V,
het gehele gemeentebestuur en zeker
onze Schotense bevolking zal zich hier
hardnekkig tegen verzetten. Wij zien
dit al aan de talrijke petities, Face-Book
enz. Enkele dagen later werd het door
de inrichters ook bevestigd dat “het
nog niet zo ver is”. Een zaak die wij
zeker in het oog moeten houden: DE
SCHELDEPRIJS is SCHOTEN.
Harrie Hendrickx

‘Schoten is financieel gezond
en wil dat ook blijven!’
Vera Smets (46) stapte in 1999 in de gemeentepolitiek. In
januari 2001 zette ze – net bevallen – haar eerste stappen
als gemeenteraadslid. Eén legislatuur later werd ze schepen
voor Financiën en Burgerzaken. Sindsdien beheert ze de
Schotense financiën als een goede huismoeder. “Schoten is
financieel gezond en wil dat ook blijven.”
Lees het hier, op pagina 4!

‘Schoten is financieel gezond
en wil dat ook blijven!’

Vera Smets maakt er een erezaak van dat zij de balansen,
rekeningen en analyses op een vlotte en toegankelijke
manier kan vertalen in gewone mensentaal. “De mensen
hebben daar recht op.”
Vera heeft een opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen
gevolgd aan UFSIA. Daarna kwam
ze in commerciële functies terecht
bij grote bedrijven. In 1995 startte
ze een zelfstandige zaak. Ze geeft nu
financiële opleidingen in het bedrijfs-

Vera Smets is getrouwd met Frank
Balemans, Nederlander afkomstig uit
Zundert, en moeder van Eva (14) en
Caroline (10). Ze is de jongste van de
vier dochters van Eddy Smets en Hélène
Wellens.
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leven in binnen- en buitenland.
Die job combineert ze met haar werk
als schepen. Haar beschikbare tijd
is netjes verdeeld. Gedurende drie
halve dagen per week geeft Vera opleidingen, meestal aan personeel van
grote bedrijven. Dat kan in België
zijn, maar ze heeft ook al cursussen
gegeven in Amerika, Singapore, Kuala Lumpur, Parijs, Zweden, GrootBrittannië, Italië, Hongarije, Polen…
Als ze in het binnenland is, is Vera in
principe in de namiddag gedurende
kortere of langere tijd te vinden in
het gemeentehuis.
Na schooltijd probeert ze aanwezig
te zijn als mama van Eva en Caroline.
’s Avonds werkt ze vaak nog wat
door aan de pc thuis.
En op zaterdagvoormiddag, dan
wacht ze de trouwers op in het gemeentehuis.

Een
leeuwenaandeel van de
uitgaven gaat
steeds naar personeelskosten. En
daarin zitten weinig
variabelen. We willen
niemand ontslaan.
Maar kritisch bekijken
of personeelsleden die
met pensioen gaan vervangen moeten worden, dat
doen we al maar dat zouden
we nog kritischer kunnen doen’.
En we moeten de discussie durven voeren over wat de noden van de
gemeente zijn, waarop er bespaard
kan worden, wat onze kerntaken
zijn.’
40 miljoen euro
‘Schoten is financieel gezond. Als
we dat willen blijven, moeten we
ervoor zorgen dat de winst- en verliesrekening naar de juiste kant blijft
overhellen. In 2009 ontvingen we
40,6 miljoen euro en gaven we 37,3
miljoen euro uit’.

Uitgaven - Top 20
Vera kent haar dossiers. Van de Uitgaven – Top 20 voor 2011 wordt één
projectje uitgesteld. Dat is de aanleg van
een fietspad langsheen de Antitankgracht. Voor het overige is de Top 20
indrukwekkend. Met een kostprijs van
1,8 miljoen euro staat de heraanleg van
de Horstebaan veruit aan de top. Met
een kostenplaatje van méér dan 400
000 euro volgen de wegenwerken aan
Sint-Cordulastraat en Hendrik Consciencestraat, de wegenwerken aan de
Vera Smets is bezorgd om de SchoErikadreef-Bremdreef, de asfalthersteltense financiën. ‘De gemeentelijke
opbrengsten blijven nagenoeg stabiel, lingen in diverse straten, het herlegmaar de kosten stijgen voortdurend. gen van voet- en fietspaden in diverse
straten.
De marge wordt dus steeds kleiner.

Van oubollig GOC naar een stralend COGELSHOF
Een van de prioriteiten van deze legislatuur was de herwaardering van de wijk Deuzeld. Op 28 mei zetten wij de
kers op de taart met de opening van het totaal vernieuwde Cogelshof.
Zij die vroeger in het GOC (ook
wel Glazen Huis) kwamen, zullen
uitermate verrast zijn door de metamorfose van het gebouw.
Het is een van de prachtigste
verbouwingen die wij in Schoten

gehad hebben, gerealiseerd in een
goede samenwerking tussen onze
diensten o.l.v. schepen Luc Van
Gastel (CD&V), architect Wollaert en aannemer Floré N.V. Dit
in nauwe samenwerking met het

OCMW en OCMW-voorzitter Ann
Pycke (CD&V).
Eind van dit jaar zal de gemeente
i.s.m. de tuinarchitecten van Wirtz
ook de inkom van het Cogelspark
aanpakken, zodat gebouw en park
dé ontmoetingsplaats zullen worden voor alle Deuzeldnaren.
Harrie Hendrickx

Stokoude linde beschermd
Een stokoude zomerlinde die zich
bevindt in het Schotense park
Vordenstein – dat overigens bekend
staat voor zijn bijzondere bomen –
kreeg enkele weken geleden het statuut van een beschermd monument.
De boom staat met twee gelijkaardige lindebomen in het weiland
voor de ommuurde moestuin van de
Oranjerie.

Om de boom voldoende te beschermen werd ook de cirkelvormige
zone met een straal van 30 meter
rondom de boom mee in de bescherming opgenomen.
Het is uitzonderlijk dat een boom
beschermd wordt bij ministerieel
besluit.
Het gaat om een linde die vermoedelijk ooit werd beheerd als hakhout,

waardoor de boom meerdere stammen ontwikkelde uit zogenaamde
waterloten. In 1939 werd hij al
opgemerkt door de leden van de
‘Vereniging tot behoud van Natuuren Stedeschoon’. In hun verslag over
het bezoek aan Vordenstein meldden
ze toen ‘drie prachtige linden, met
aan den voet, menigvuldige waaiervormig uitgeschoten arm’.
5

Werken Horstebaan goed gestart
Enkele weken geleden zijn de voorbereidende werken
voor de heraanleg van de Horstebaan begonnen. De
lange verbindingsweg tussen Schoten en Merksem zal
negen maanden buiten gebruik zijn. Maar nadien zal de
Horstebaan veiliger en comfortabeler zijn voor alle weggebruikers.
De aannemer moet zich uiteraard houden aan de afspraken i.v.m. de duurtijd
van de werken. Per dag vertraging
wordt een boete opgelegd. Is hij vroeger
dan gepland klaar, dan ontvangt hij een
bonus.
Het hele project zal zo’n 2,4 miljoen
euro kosten. De ingreep werd fors
duurder dan op voorhand voorzien
toen bleek dat er onder de asfaltlaag
een oude kasseiweg bleek te zitten. De
kasseien moeten uiteraard ook allemaal
verwijderd worden vooraleer met de
heraanleg gestart kan worden.
Het bestemmingsverkeer en fietsers en
voetgangers zullen gedurende de hele
duurtijd van de werken gebruik kunnen

maken van de Horstebaan. Het bestemmingsverkeer zal wel slechts in één
richting toegang krijgen.
De Horstebaan zal het statuut van
voorrangsweg krijgen. Daardoor zullen
de kruispunten veiliger worden. Die
verkeersveiligheid zal ook gevoelig
verhoogd worden d.m.v. talrijke infrastructuuringrepen.
De Horstebaan wordt voorzien van een
verhoogd fietspad van 1,5 meter breed
langs beide zijden. In de bebouwde
kom wordt een voetpad voorzien van
dezelfde breedte. De rijbaan blijft zes
meter breed, net zo breed als voor de
werken.
Op het stuk tussen de Vordensteinstraat

en de Peerdsboslaan zal het autoverkeer
50 km. per uur mogen rijden. Op het
stuk tussen de Peerdsbosbaan en de
Bredabaan zal een snelheidsbeperking
gelden tot 70 km. per uur. Op dat laatste stuk zal een inhaalverbod gelden.
Ook de waterhuishouding wordt aangepakt. Uiteindelijk wordt geopteerd voor
de toepassing van verschillende systemen in deze lange maar dunbevolkte
straat met aan weerszijden grachten.
De gemeente heeft de heraanleg gepland in overleg met de bewoners.
Dit project behoort – samen met de heraanleg van de Grote Singel, Struikenlei,
Erika-en Bremdreef en de herinrichting
van de Sint-Cordulastraat, Sint-Cordulaplein en omgeving – tot de laatste
grote infrastructuurwerken binnen deze
legislatuur.
Er staan Gerd Adriaensen, CD&Vschepen die bevoegd is voor Openbare
werken, mobiliteit en milieu, nog een
drukke anderhalf jaar voor de boeg.

Overlastboetes
Vanaf 1 juli zullen ook in Schoten
‘overlastboetes’ tot 250 euro uitgedeeld
worden. De overlastboetes focussen
op kleine criminaliteit en overlast zoals
vandalisme, graffiti en hondenpoep,
lawaaihinder en sluikstorten.
De gemeenteraad keurde in februari reeds het nieuwe politiereglement
hiervoor goed. Gedurende de eerste
maanden liep er een introductiefase. In
die periode werd er wel gecontroleerd
en gesensibiliseerd, maar werden nog

geen boetes opgelegd.
Vroeger was alleen justitie bevoegd voor
de beteugeling van deze zaken. Maar
doordat deze zaken meestal ongestraft
bleven, drong zich een GAS-wetgeving
(Gemeentelijke Administratieve Sancties) zich op. Nu zullen de controles dus
gebeuren door Schotense ambtenaren
en politiepersoneel, die allemaal aangesteld worden door de Gemeenteraad.
De processen-verbaal zullen beoordeeld
worden door een onafhankelijke amb-

tenaar. In de praktijk zal dat iemand zijn
van de intercommunale Igean.
Burgemeester Harrie Hendrickx
(CD&V), bevoegd voor de veiligheid
in onze gemeente, is tevreden met de
goedkeuring van dit nieuwe reglement.
Bij het begin van deze bestuursperiode
maakte CD&V van een veilige gemeente een speerpunt.
Maar Harrie wil er nog wel aan toevoegen en benadrukken dat het een overlastsanctie is, geen represaille maatregel.
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