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Beste inwoner

Corona zette de wereld op zijn kop. Het virus trof onze 
gemeente zwaar. Ik wil mijn medeleven betuigen aan alle 
nabestaanden. Afscheid nemen, verloopt anders waardoor 
het zeker niet makkelijker is. We kijken samen uit naar betere 
tijden!

Als gemeente zaten we sinds de afkondiging van de 
federale fase niet stil. Samen met de veiligheidscel, en vele 
collega’s, volgden we alles op de voet en werden er heel wat 
initiatieven opgezet.

“Het is voor niemand een gemakkelijke 
periode. Ik wil iedereen oprecht bedanken 
om de regels te respecteren en voor elkaar te 
zorgen.”
We mogen nog niet opgeven, want we zijn er nog niet. 
Tussen het schrijven van dit voorwoord en het in de bus 
vallen van ons infoblad, is er weer een hele tijd verlopen. 
Zeker is dat onze zomervakantie er anders zal uitzien. 
Heel wat jaarlijks terugkerende activiteiten zijn helaas 
geannuleerd. 

“Maar dit geeft ook ruimte voor nieuwe 
initiatieven en wakkert de creativiteit aan. We 
blijven positief en maken er het beste van!”

Als gemeente maken we, in overleg met alle politieke fracties 
die in de gemeenteraad zetelen, werk van een volledig plan 
voor het post-coronatijdperk. Doel? Onze lokale handelaars, 
horecazaken, verenigingen, getroffen inwoners, kwetsbare 
families … ondersteunen. Deze maatregelen komen in het 
verlengde van de beslissingen op federaal en Vlaams niveau.

Ik ben echt fier op jullie omdat we in deze tijden getoond 
hebben – en dat doen we nog altijd – dat we een warme 
gemeente zijn en enorm solidair zijn met elkaar. De massale 
steun voor onze woonzorgcentra en de hulp bij de bedeling 
van de mondmaskers sprongen er voor mij echt uit. 

Bedankt voor alle solidariteit! 
#SGWtegencorona

Maaike De Rudder
Burgemeester

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever:  
Gemeente Sint-Gillis-Waas, Maaike De Rudder (burgemeester),  
Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas
Oplage: 9.250 ex.
Foto’s: Rudi Wielandt (dorpsfotograaf)
Meer info? Communicatie, 03 727 17 00, communicatie@sint-gillis-waas.be
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4 GESPOT

We zoeken foto’s en verhalen! Heb je een goede foto van een persoon die markant is voor onze gemeente,  
iets uniek, een leuke plek of mooi sfeerbeeld? Bezorg deze foto (min. 2 MB) dan, samen met wat korte info,  
aan Communicatie via communicatie@sint-gillis-waas.be. Bedankt!

BEZORG 
EEN FOTO!

Deze keer willen we alle inwoners die op een of andere 
manier hun steentje bijgedragen hebben tijdens de 
coronacrisis in de bloemetjes zetten. Bedankt voor al jullie 
inzet!

Tijdens de coronaperiode kon onze gemeente rekenen 
op de hulp van heel wat bedrijven. Zo kregen we 100 liter 
ontsmettende handgel, 25 face shields, 30 uitleenlaptops 
voor de scholen, een reuzegroot paasei voor onze Facebook 
wedstrijd … De gemeentelijke medewerkers werden ook 
letterlijk in de bloemetjes gezet.

Als inwoner zorgde je voor applaus voor de zorgverleners, 
een beer voor je raam of raapte je zwerfvuil tijdens 
een wandeling. Kinderen maakten tekeningen voor de 

woonzorgcentra of zorgden voor warme boodschappen op 
straat of in de tuin.

Verder staken vele vrijwilligers een handje toe met het 
maken van mondmaskers, het huis-aan-huis bedelen van de 
maskers of het helpen van inwoners die er nood aan hebben 
(bijv. om boodschappen te doen, naar de apotheker te gaan 
en een luisterend oor te bieden tijdens telefoongesprekken).

Tot slot bezorgden jullie met z’n allen foto’s van warme 
momenten in deze speciale tijd. We gebruikten de foto’s op 
de gemeentelijke Facebookpagina en in de infofolders over 
corona die verspreid werden.

Bedankt voor zoveel solidariteit!



KORT 5

OPHALING HUISVUIL EN GFT TIJDENS DE 
ZOMERPERIODE 
Begin juli start de zomerregeling bij MIWA. Vanaf 2020 
wordt enkel het GFT-afval wekelijks opgehaald. De 
huisvuilbak wordt, net als de rest van het jaar, tweewekelijks 
leeggemaakt in juli en augustus. Controleer de afvalkalender 
of Recycle!-app voor de juiste ophaaldag in jouw straat. 
Heb je nog vragen over de huisvuilbak? Bel dan het gratis 
infonummer 0800 98 003.

ZORG VOOR BLOEMEN AAN JE VOORGEVEL EN 
WIN EEN PRIJS
De bloemenmarkt kon helaas niet doorgaan. Maar je kan 
wel nog zorgen voor kleur en bloemen aan de voorgevel 
van je woning. Doe mee met onze wedstrijd! Zorg voor een 
voorgevel met bloemen, maak een foto en mail de foto voor 
15 september naar bebloemingswedstrijd@sint-gillis-waas.be.

De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 5 november in 
GC De Route. Dan worden de winnaars bekend gemaakt.

LAST VAN WESPEN? GEBRUIK HET E-LOKET!
Met het mooie weer komen niet alleen de bloemen, maar 
ook de bijen en de wespen. Het zijn allebei nuttige insecten 
die ons ecosysteem in evenwicht houden. 

Last van bijen? Bel een imker! Last van wespen op 
een hinderlijke plaats? Contacteer een privéfirma of de 
brandweer. Zij komen zo snel mogelijk jouw wespen 
verwijderen. Een wespennest laten verwijderen door de 
brandweer kost je 40 euro. 
Maak je melding via www.hvzwaasland.be.

KORT
OPENINGSUREN  EN  

SLUITINGSDAGEN 

Maak een afspraak
Het Administratief en Bestuurscentrum en Welzijnshuis zijn 
open, maar enkel op afspraak. Zo maak je een afspraak:

 online via www.sint-gillis-waas.be (klik op ‘maak een 
afspraak’ bij het product dat je nodig hebt)

 telefonisch via 03 727 17 00 (Administratief en 
Bestuurscentrum) en 03 202 80 00 (Welzijnshuis)

De hoofdbibliotheek en uitleenposten, het infokantoor van GC 
De Route en het gemeentemagazijn zijn open. 

Alle gemeentelijke diensten en het speelplein zijn 
gesloten op:

 dinsdag 21 juli

De bibliotheek is gesloten op zaterdag 11 juli, van 18 juli tot en 
met 1 augustus en op zaterdag 15 augustus.

Het recyclagepark in Sint-Gillis-Waas is gesloten op:
 zaterdag 11 juli 
 dinsdag 21 juli
 zaterdag 15 augustus

Het politiekantoor van Sint-Gillis-Waas is gesloten op:
 dinsdag 21 juli
 zaterdag 15 augustus

Voor aangiftes en klachten kan je terecht in het 
politiekantoor in Beveren (Gravenplein 7). Dit kantoor is 
24/7 open. 

Heb je dringende politiehulp nodig? Of heb je iets 
verdachts gezien? Bel dan meteen het noodnummer 101!



CIJFER VAN DE MAAND

79
CIJFER  
VAN DE MAAND

De laatste jaren krijgen we vaak te maken met een droog voorjaar en zomer. Hierdoor is het voor pas 
aangeplante bomen moeilijk om water te vinden met hun kleine, jonge wortels. 
Pas aangeplante bomen kunnen alle water gebruiken. Jij kan ons hierbij helpen! Heb je (groenten)spoelwater 
uit de keuken? Of het eerste, te koude water uit bad of douche? Houd dat water bij en geef het aan een pas 

aangeplante boom in je buurt. Valavond, na de grootste warmte, is hiervoor het geschikte moment. Dan vindt het water ’s 
nachts zijn weg naar de prille wortels. De boom zal je dankbaar zijn.

Zoveel nieuwe bomen plantte onze gemeente aan vanaf begin dit 
jaar. Naast die 79 volledig nieuwe bomen, vervingen we heel wat 
afgestorven en gekapte bomen door nieuwe exemplaren. Bomen 
aanplanten, is essentieel voor onze toekomst. 

Het levert heel wat voordelen op:
 Bomen verhogen de biodiversiteit. Ze zijn belangrijk als 
leefgebied voor planten en dieren.

 Bomen slaan CO² op. Zo helpen ze de klimaatverandering 
tegen te gaan.

 Bomen zorgen ervoor dat onze gezondheid verbetert, zowel 
fysiek als mentaal. Ze geven ons rust in het hoofd.

 Bomen zorgen voor een zuiverdere lucht. Ze filteren de lucht 
en houden fijn stof vast.

 Bomen zorgen voor de nodige verkoeling en schaduw tijdens 
warme zomerdagen.

 MEER INFO?  Groen, 03 727 17 00, groen@sint-gillis-waas.be 

TIP

Onder andere in de Pompstraat plantte de gemeente bomen aan.
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GEMEENTE WIL OPENBARE VERLICHTING 
VERLEDDEN
Vlaanderen wil alle openbare verlichting tegen 2030 
verLEDden. Onze gemeente draagt alvast haar steentje bij. In 
het strategische meerjarenplan voorzien we een doorgedreven 
verLEDding in samenwerking met Fluvius. 

We gaan met Fluvius de samenwerking “licht-als-dienst” 
aan. Dat betekent dat alle verlichtingsarmaturen en steunen 
worden overgedragen. Fluvius wordt eigenaar en beheert 
voortaan het openbaar verlichtingsnet. 

De gemeente betaalt, via een vermindering van dividenden, 
indirect mee aan de versnelde verLEDding. Door de 
grootschalige aanpak voor vele gemeenten is er een financieel 
voordeel van 25%. Fluvius wil de verLEDding in Sint-Gillis-
Waas uitvoeren voor een totaalbedrag van 1.984.077 euro, 
verspreid over 10 jaar. 

Als tegen 2030 alle openbare verlichting is verLED, daalt 
zowel het energieverbruik als de CO2-uitstoot met 42%. De 
jaarlijkse energiefactuur daalt met ruim 60.000 euro. Maar nog 
belangrijker: het klimaat vaart er wel bij.

DOE-BOEKEN VOOR KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR
Alle jongeren tussen 6 en 12 jaar krijgen een   doe-boek in 
de brievenbus.  Met dit doe-boek wil de gemeente jonge 

inwoners een alternatief bieden om de zomervakantie in eigen 
buurt door te brengen.

Bataljong, BestinGraphics en Stratier sloegen de handen 
in elkaar en maakten het doe-boek met activiteiten voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar (én hun ouders). Het boek geeft tips 
om te spelen, genieten en bewegen in de eigen gemeente 
tijdens de zomervakantie.

GEMEENTE KOOPT TWEE MOBIELE 
BEWEEGBANKEN AAN
De gemeente zet dit jaar in op kleine, buurtgerichte (buiten)
sportinfrastructuur. Daarom kochten we in samenspraak met 
de sportraad twee mobiele beweegbanken aan.  

De beweegbank (een zitbank waaraan je laagdrempelige 
bewegingsoefeningen kan doen) zet mensen aan om 
op een snelle en eenvoudige manier te bewegen in de 
publieke ruimte.  De bank is voorzien van een infopaneel 
met oefeningen en een gratis beweeg-app. Ze kan gebruikt 
worden door zowel jong, als minder jong.  Ze biedt een rust-, 
beweeg- en ontmoetingsplaats. 

De twee beweegbanken stellen we eerst op in het park 
van Meerdonk en het park van Sint-Gillis-Waas. Na enkele 
maanden komen andere locaties (pleintjes in wijken...) en 
andere deelgemeenten aan de beurt.

BESLIST 77



STEUN ONZE LOKALE HANDELAARS: 
KOOP LOKAAL

Onze lokale handelaars kunnen in deze moeilijke periode 
een duwtje in de rug gebruiken. We raden dan ook aan om 
je inkopen te doen bij handelaars in onze gemeente. Daarom 
zetten we onze Sint-Gillisse kadobon graag nog eens in de 
verf.

WAT MOET JE WETEN OVER DE SINT-GILLISSE 
KADOBON?

 Met de Sint-Gillisse kadobon kan je uitsluitend bij lokale 
handelaars terecht, geen winkelketens.

 Je hebt keuze uit ruim 80 deelnemende handelszaken. Een 
lijst met de deelnemende handelszaken vind je terug op de 
gemeentelijke website.

 Je kan de Sint-Gillisse kadobon aankopen bij diverse 
handelaars of in het Administratief en Bestuurscentrum. 
Voor een volledige lijst neem je best een kijkje op de 
gemeentelijke website.

 De Sint-Gillisse kadobon is al vijf jaar een gevestigde 
waarde in onze gemeente. Elk jaar stijgt de verkoop van de 
kadobon.

 Door de coronacrisis verlengen we de geldigheidsduur van 
de Sint-Gillisse kadobon. Kadobonnen die vervallen tijdens 
de coronamaatregelen, kan je nog 3 maanden langer 
gebruiken.

WIST-JE-DATJE:
 Turnclub Sportiva betaalt een deel van het lidgeld terug met 
Sint-Gillisse kadobonnen. Door de coronamaatregelen werd 
het turnseizoen vroegtijdig stopgezet. Als tegemoetkoming 
ontvingen de leden eind juni Sint-Gillisse kadobonnen.

WIL JE MEER INFO OVER DE SINT-GILLISSE 
KADOBON?
Neem dan zeker een kijkje op de website www.sint-gillis-waas.be 
(wonen en leven > ondernemen en landbouw >  
Sint-Gillisse kadobon).  

 MEER INFO?  Ondernemen, 03 727 17 00, 
ondernemen@sint-gillis-waas.be

8 SGWERKT

LEERLINGEN EN JOBSTUDENTEN  
VOOR DE ZOMERKLASSEN 

Onze gemeente organiseert zomerklassen tijdens de komende 
vakantieperiode. Ons doel is om kinderen van 6 tot en met 12 
jaar uit Sint-Gillis-Waas, die met een taalachterstand kampen, 
de mogelijkheid te geven om twee weken op een educatieve 
en speelse manier hun kennis van het Nederlands op te 
krikken. Onze taal is de basis om de lessen in de lagere school 
te volgen. De gemeentelijke dienst Onderwijs coördineert dit 
initiatief in samenwerking met alle scholen in onze gemeente. 

Het is de bedoeling om in elke deelgemeente een klasje te 
organiseren op weekdagen van maandag 10 tot vrijdag 21 
augustus. De zomerklassen zijn altijd van 9 tot 12 uur en van 13 
tot 16 uur. De focus ligt op leerlingen met een taalachterstand. 
De zomerklassen zijn geen extra vakantieopvang. We voorzien 
twee begeleiders per locatie. Uiteraard houden we rekening 
met de veiligheidsvoorschriften rond corona. De bubbels 
overschrijden het maximaal aantal leerlingen van 14 niet. 
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk!

OPROEP 
We zoeken in de eerste plaats kinderen die gemotiveerd 

zijn om aan zo’n ‘taalbad’ deel te nemen. We doen hiervoor 
een beroep op directeurs en leerkrachten, maar ook op 
medewerkers van onze sociale dienst om ouders hierover 
aan te spreken. Aan alle schooldirecteurs bezorgden we al 
informatie om door te geven aan geïnteresseerde ouders 
of aan de leerlingen voor wie deze taalopfrissing een 
meerwaarde kan zijn.

Daarnaast zijn we op zoek naar gemotiveerde lesgevers. 
We mikken op laatstejaarsstudenten lager onderwijs, die als 
jobstudent kunnen ingezet worden en zin hebben om de 
leerlingen iets bij te leren op een creatieve manier. We zoeken 
ook leerkrachten en vrijwilligers die de lesgevers kunnen 
bijstaan.

Geïnteresseerde ouders, jobstudenten en vrijwilligers kunnen 
zich inschrijven/aanmelden via Onderwijs,  
onderwijs@sint-gillis-waas.be. Wees er snel bij!

 MEER INFO?  Onderwijs, 03 727 17 00,  
onderwijs@sint-gillis-waas.be

SGW ZOEKT
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MEDEWERKERS VOOR PLANTJESWEEKEND KOM 
OP TEGEN KANKER

MAAK SAMEN MET FRANK HET MOOIE WEER

Frank Deboosere is meer dan alleen weerman. Jarenlang is hij 
peter van het plantjesweekend van Kom Op Tegen Kanker. Frank 
roept jou op om mee te doen als vrijwilliger.

Wij hebben jou heel hart/hard nodig om deze bijzondere editie 
samen zilver te kleuren. Dit jaar viert Sint-Gillis-Waas feest. Al 
vijfentwintig jaar gaan onze vrijwilligers op pad, trekken ze aan 
jouw bel en koop jij een azalea.

Dit jaar dagen we onszelf uit. We willen samen met jullie 2.000 
plantjes verkopen. Dat kunnen we niet alleen. Help je mee? 

In onze gemeente vindt de plantjesverkoop plaats op 
zaterdagvoormiddag 19 september tussen 9.30 en 13 uur.

Zin om mee te doen als vrijwilliger? Meld je aan via het 
Welzijnshuis, 03 202 80 02, welzijnshuis@sint-gillis-waas.be

De organisatie Kom Op Tegen Kanker voorziet voor de 
vrijwilligers mondmaskers, handgel en handschoenen en de 
mogelijkheid om contactloos te betalen. 

INWONERS OM TRAGE WEGEN TE 
INVENTARISEREN

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor  
niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn 
de belangrijkste gebruikers. Je vindt overal trage wegen: op het 
platteland, in een dorpskern of in een verkaveling. Trage wegen 
bestaan in verschillende vormen: verhard of onverhard, breed 
of smal… Deze wegen en paden zijn ideaal om op een gezonde 
en verrassende manier je omgeving te verkennen. Maar ze 
leiden je ook snel en veilig naar school, het werk of de winkel.

Tegen eind 2021 wil Sint-Gillis-Waas beschikken over een 
eigen beleidskader dat aangeeft hoe we de trage wegen 
willen opwaarderen en aantrekkelijk maken. De eerste stap 
naar dat beleidskader is de inventarisatie van alle bekende 
trage wegen. Hoe breed zijn ze? Hoe zijn ze verhard? Zijn ze 
vlot toegankelijk of zijn er obstakels? 

Daarvoor doen we een beroep op geïnteresseerde en 
gemotiveerde inwoners. Wil jij deze zomer in een blok van 1 
km² alle trage wegen bewandelen en inventariseren? Bekijk 
dan zeker de website http://sint-gillis-waas.tragewegen.be/ 
waarin je alle praktische informatie krijgt om met de app op 
stap te gaan.

Heb je na het bekijken van de website nog vragen? Neem 
dan gerust contact op met vzw Trage Wegen (09 331 59 20,  
info@tragewegen.be), die de gemeente begeleidt bij de 
opmaak van het beleidskader.

 MEER INFO?  Omgeving, 03 727 17 00, 
omgeving@sint-gillis-waas.be 
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GEREALISEERDE 
WERKEN

BEEKSTRAAT
Om de slechte staat van het wegdek aan te pakken, 
kreeg de Beekstraat een nieuwe asfaltlaag. Na de zomer 
voorziet de gemeente in het eerste deel van de straat ook 
fietssuggestiestroken. 

DONKERSTRAAT
Ook in de Donkerstraat waren er asfalteringswerken. 
Later wordt ook het voetpad op de hoek met de 
Trompwegel gedeeltelijk heraangelegd.

GENTSTRAAT
Aansluitend op de werken van Sint-Niklaas legde onze 
gemeente een kleine verzakte strook van de Gentstraat in 
Sint-Gillis-Waas heraan.

STROPERSTRAAT
De steenslagverharding in de Stroperstraat werd recent 
geëgaliseerd en opnieuw aangewalst.

SPOORWEGPAD
De gemeente voorzag een nieuw wegdek op sommige 
plaatsen van het Spoorwegpad tussen Sint-Niklaas en 
Hulst. Deze werken waren nodig om de wortelopdruk aan 
te pakken. 

GEPLANDE WERKEN 

GAVERSSTRAAT
De betonplaten in de Gaversstraat bevatten veel 
oneffenheden. Daarom worden de betonplaten in de 
toekomst plaatselijk fijngefreesd.

SPAANSKWARTIER
De asfaltlaag in het Spaanskwartier is onherstelbaar 
beschadigd en wordt afgefreesd. Deze werken voert 
de gemeente uit als voorbereidende stappen in het 
subsidieproject voor de heraanleg van de riolering samen 
met Aquafin.

BOSSTRAAT
Na de zomer starten de werken voor de heraanleg van de 
Bosstraat. De gemeente vormt de Bosstraat om tot een 
woonerf met o.a. een verhoogd plateau aan het kruispunt 
met de Doornstraat, een verkeersdrempel ter hoogte van 
de inrit aan de Sint-Niklaasstraat, grasbetontegels, wadi’s 
en afwisselend geplaatste plantvakken. Op deze manier 
verbetert de verkeersveiligheid door minder doorgaand 
verkeer en lagere rijsnelheden.

POLDERSTRAAT
Om het verkeer in de Polderstraat af te remmen, bekijkt 
de gemeente de mogelijkheid om plantvakken en een 
asverspringing aan te leggen.

KLINGEDIJKSTRAAT
De Klingedijkstraat is een belangrijke verbindingsweg 
tussen De Klinge en Sint-Gillis-Waas. Samen met 
een studiebureau bekijkt de gemeente om tussen de 
Veldstraat en de Eeckbergstraat snelheidsremmende 
maatregelen in te voeren.

BURGEMEESTER VAN HOVELAAN, 
RECOLETTENLAAN EN WARANDEWEGEL
Binnenkort stelt de gemeente een studiebureau aan 
om de Burgemeester Van Hovelaan, Recolettenlaan en 
Warandewegel herin te richten. Met een herinrichting 
wil de gemeente meer verkeersveiligheid, ontharding 
en vergroening creëren door de integratie van o.a. 
boomvakken en infiltratievoorzieningen voor regenwater. 
Het studiebureau staat in voor de opmaak van de plannen 
en de opvolging van de werken. 

 MEER INFO?  Wegen en Water, 03 727 17 00,  
wegen.water@sint-gillis-waas.be

De nieuwe asfaltlaag in de Beekstraat.



LEER BIJ IN HET VOLWASSENENONDERWIJS 
EN DE KUNSTACADEMIES

Als inwoner heb je de keuze uit een rijk en gevarieerd 
aanbod aan volwassenen- en kunstonderwijs.

CVO FOCUS
Je kan online inschrijven voor een cursus via www.cvofocus.be. 
Deze website geeft je een overzicht van alle cursussen die 
je kan volgen in onze gemeente.

Hulp nodig bij het inschrijven? Neem contact op met de 
dienst Onderwijs.

D’ACADEMIE BEELD EN D’ACADEMIE PODIUM
Inschrijven voor de kunstacademies kan via  
www.academiesintniklaas.be tot en met 30 september 2020.

Een overzicht van alle richtingen voor jong en oud, locaties, 
tarieven en de inschrijvingsvoorwaarden vind je terug op de 
website van d’Academie of op onze gemeentelijke website.

INSCHRIJVEN VIA ONTHAALBALIE 
ADMINISTRATIEF EN BESTUURSCENTRUM
Schrijf je liever niet online in voor d’Academie? Dan 
ben je welkom aan het loket van het Administratief en 
Bestuurscentrum tijdens de openingsuren. Maak vooraf een 
afspraak.

Inschrijven kan tot en met 10 juli en opnieuw vanaf 20 
augustus. Betalen kan enkel met de bankkaart.

 MEER INFO?  Onderwijs, 03 727 17 00,  
onderwijs@sint-gillis-waas.be of surf naar de websites van 
CVO Focus, d’Academies of www.sint-gillis-waas.be 

Sinds 1 mei 2020 is Sven Van Kerchove de nieuwe 
wijkinspecteur voor de wijk Sint-Gillis-Waas Centrum.

"Ik kijk uit naar mijn nieuwe functie", zegt Sven. "Ik wil de 
politiewerking in mijn wijk op een gemeenschapsgerichte en 
kwalitatieve manier uitvoeren."

Sven Van Kerchove werkt vanuit het politiekantoor aan het 
Burgemeester Omer De Meyplein. Je kan hem bereiken op het 
nummer 03 376 23 60. 

 MEER INFO?  Politiezone Waasland-Noord, 03 376 21 00, 
contact@politiewano.be, www.politiewano.be 

NIEUWE WIJKINSPECTEUR VOOR DE WIJK 
SINT-GILLIS-WAAS CENTRUM
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WELKE NOODNUMMERS BESTAAN ER:  
EEN OVERZICHT

112 EN 101 VOOR DRINGENDE HULP
In België zijn er twee gratis noodnummers die 24/7 
bereikbaar zijn voor dringende hulp:

 112 voor ziekenwagen en brandweer
 101 voor politie

ÉÉN KEUZEMENU VOOR TWEE 
NOODNUMMERS
Sinds dit voorjaar is er één keuzemenu voor de 
noodnummers 112 en 101. In een noodsituatie kan je 
zowel 112 als 101 bellen om één van de drie hulpdiensten 
(brandweer, ambulance of politie) te bereiken. In alle 
gevallen word je geholpen, ook als je geen of de verkeerde 
keuze zou maken. 

Keuze gemaakt? Dan krijg je een operator van de 
noodcentrale aan de lijn die onmiddellijk de hulpdiensten 
kan sturen die je nodig hebt. 

Het keuzemenu maakt het gemakkelijker om in 
noodsituaties een keuze te maken en helpt vermijden 
dat je oproep wordt doorgeschakeld van 112 naar 101 (of 
omgekeerd). 

APP 112 BE
Heb je een smartphone? Dan kan je de app 112 BE 
downloaden. Na de registratie druk je gewoon op het 
icoontje van brandweer, ziekenwagen of politie als je 
hulp nodig hebt. Tijdens je oproep stuurt de app elke 30 
seconden je positie naar de noodcentrale zodat de operator 
ziet waar je bent. Daarnaast kan je nuttige medische 
informatie invullen in de app die wordt meegestuurd naar de 
Noodcentrale 112.
Meer info vind je op www.112.be (app). 

DOOF, SLECHTHOREND OF 
SPRAAKGESTOORD?
Als je doof of slechthorend bent, of een spraakstoornis 
hebt, kan je:

 bij registratie van de app 112 BE met een vinkje 
aanduiden dat dit het geval is. Als je een noodoproep 
doet via de app zal de operator de chatfunctie activeren, 
waardoor je via berichten met de noodcentrale kan 
communiceren.

 de noodcentrales ook bereiken via sms. Het is niet 
mogelijk om berichtjes te sturen naar de traditionele 
noodnummers 112 en 101, maar wel naar specifieke 
nummers die enkel door doven, slechthorenden of 
mensen met een spraakbeperking kunnen opgevraagd 
worden via e-mail of sms. Meer info vind je op www.112.be 
(voor doven).

E-LOKET OF 1722 TIJDENS STORM 
Gebruik het e-loket van Hulpverleningszone Waasland 
(www.hvzwaasland.be) om een brandweerinterventie voor 
storm of wateroverlast te vragen of om een wespennest te 
laten verdelgen. 

Sinds 1 augustus 2017 kan je voor brandweerhulp tijdens 
een storm of als je wateroverlast hebt ook het nummer 
1722 bellen als er niemand (mogelijk) in levensgevaar is. Dit 
nummer is enkel beschikbaar tijdens hevig onweer (een code 
geel, oranje of rood van het KMI) en kan je gebruiken als er 
bijvoorbeeld veel schade is aan de dakbedekking, je kelder 
onderloopt, als er wateroverlast is op de openbare weg ... 
Bel niet naar 1722 als er geen interventie van de brandweer 
nodig is. Als er een boom in je tuin omgevallen is, je veranda 
beschadigd is of als er een elektriciteitspanne is, bel je best 
een gekwalificeerde deskundige of kan je eventueel zelf 
herstellingen uitvoeren.

WONEN EN LEVEN 12
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Als je naar 112 of 101 belt en een keuze hebt gemaakt, wacht dan rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor 
kom je opnieuw aan het einde van de wachtrij te staan. De operator stelt vragen over je locatie, het soort 
noodgeval, of er gewonden zijn en geeft eventueel instructies. Houd na het afronden van de noodoproep je 

telefoonlijn vrij zodat de noodoproepcentrale je kan terugbellen indien nodig. 

TIP

NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER
Voor niet-dringend ziekenvervoer bel je niet naar 112, maar 
doe je een beroep op een ziekenwagen voor niet-dringende 
hulp. Neem contact op met je ziekenfonds om na te gaan of 
zij een ziekenwagen kunnen inplannen of neem rechtstreeks 
contact op met een ziekenwagendienst voor niet-dringend 
ziekenvervoer. 

SCHRIJF JE IN OP BE-ALERT
BE-Alert is een alarmeringssysteem 
waarmee de overheid jou kan 

verwittigen in een noodsituatie. Dankzij BE-Alert krijg je 
rechtstreeks info via sms, een gesproken bericht via een vaste 
telefoonlijn of e-mail.

Het crisiscentrum maakt bijvoorbeeld gebruik van BE-Alert 
tijdens de coronacrisis. Onze gemeente maakt ook gebruik 
van BE-Alert bij bijvoorbeeld een brand of wateroverlast. We 
organiseren regelmatig een test. Registreer je op BE-Alert via 
www.be-alert.be/nl. Geen mailadres? Neem dan contact op 
via 03 727 17 00.

WE GAAN VOOR NATUURVRIENDELIJKER 
GRASLANDBEHEER 

GEEN STRAKKE GAZONS MEER

Het gaat niet goed 
met onze bijen, 
vlinders en tal van 
andere insecten. Dit 
komt enerzijds door 
het gebruik van giftige 
bestrijdingsmiddelen. 
Anderzijds zijn er veel 

minder wilde bloemen (als nectarleveranciers, schuilplaats en 
voedselbron). 

Door het vele grasmaaien, komen de bloemen niet tot bloei. 
Kort gemaaide grasmatten zijn gevoelig voor zonnebrand. 
Tijd voor verandering!

De gemeente schakelt over naar een natuurvriendelijker 
graslandbeheer en laat het strakke gazonbeheer achter zich. 
Hoe krijgt dit vorm? Standaard maaiden we dit voorjaar 
de eerste meter langs bermen en graslanden heel kort, de 

rest laten we ongemoeid tot in de herfst. Dan pas volgt een 
volledige maaibeurt. Uiteraard primeert de verkeersveiligheid 
en de zichtbaarheid voor weggebruikers altijd. 

PROEFPROJECT WELZIJNSCAMPUS  
SINT-HELENA
Vorig jaar startte een proefproject op de graslanden van 
Welzijnscampus Sint-Helena. Langs de (wandel)wegen, 
parkeerplaatsen en fietspaden pasten we deze aanpak toe. 
Op zonnige dagen wemelde het van de 
vlinders, kevers, hommels en bijen.  
Een geslaagd proefproject! 
Daarom rollen we het verder 
uit over onze bloemrijke 
gemeente.

 MEER INFO?  Groen, 03 727 17 00, 
groen@sint-gillis-waas.be

FOTOWEDSTRIJD
We zijn benieuwd naar je 

bloemrijke foto's! Stuur je foto’s 
naar groen@sint-gillis-waas.be, 
laat weten waar je de foto's nam. 
Misschien maak je kans op een 

leuke attentie.
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Achter de gevel van… zoekt verenigingen. In deze rubriek zetten we verenigingen uit onze gemeente  
in de kijker. Wil jij graag eens tonen wat jouw vereniging juist doet? Hoe het er achter de schermen aan  
toe gaat? Bezorg dan de naam van je vereniging, korte info en contactgegevens aan Communicatie,  
03 727 17 00, communicatie@sint-gillis-waas.be. Bedankt!

60-PLUSSERS VAN DE LANDELIJKE GILDE

In 2020 bestaat de vereniging van de 60-plussers van 
Landelijke Gilde 50 jaar. De vereniging werd in 1970 opgericht 
door het bestuur van de Landelijke Gilde, met akkoord van de 
KVLV (nu Ferm). 

Doel was om voor niet langer werkende leden van de 
Landelijke Gilde en de KVLV activiteiten te organiseren. Alle 
leden van de Landelijke Gilde en Ferm ouder dan 60 jaar, 
maken deel uit van de groep zestigplus. In 2020 bestaat de 
vereniging uit 240 leden. 

Al 50 jaar organiseert de vereniging heel wat activiteiten 
voor de leden. Het programma is aangepast aan de ouderen. 
De activiteiten bieden voor ieder wat wils: algemene 
nuttige info, ontspanning, cultuur, zang, kaartnamiddagen, 
jaarlijkse wafelenbak, quiz, driedaagse reis, (halve) dagreis… 
De activiteiten vinden meestal in de namiddag plaats. In 
juli en augustus zijn er geen activiteiten, enkel voor de 
sportievelingen is er een zomerfietstocht.  

Door de coronacrisis en de bijhorende maatregelen 
vielen de activiteiten dit jaar helaas in het water: geen 
bedevaartreis naar Scherpenheuvel, geen driedaagse reis 
naar Duitsland … Tot en met september annuleerde de 
vereniging de geplande activiteiten. Dat was heel spijtig 
voor de leden. 

“Tijdens deze coronacrisis nemen we geen 
risico. We blijven in ons kot. We staan wel 
machteloos, omdat we geen activiteiten 
kunnen organiseren”, vertelt Rudiger Van 
Bogaert vanuit zijn kot.

 MEER INFO?  Ben je ouder dan 60 jaar en wil je lid worden 
van de 60-plussers van de Landelijke Gilde? Neem dan 
contact op met de leden van de werkgroep, bel 03 777 11 57 
of stuur een mail naar rudiger.rita@gmail.com.

OPROEP
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HET STROPERSBOS DOOR DE OGEN  
VAN DE BOSWACHTER

Het Stropersbos is het tweede grootste openbare bos van 
Oost-Vlaanderen. Wandelaars en fietsers halen er hun hart op. 
Joris Goossens (Agentschap Natuur en Bos) is boswachter 
van deze groene parel in onze gemeente.

HOE EN WAAROM BEN JE BOSWACHTER 
GEWORDEN?
Joris: “Eerst was ik ploegbaas van een arbeidersploeg bij 
Natuurbeheer van Natuurreservaten vzw, de voorloper van 
Natuurpunt. Tijdens die job volgde ik de opleiding voor natuur- 
en boswachter. Na enkele jaren als natuurwachter werd ik 
uiteindelijk boswachter.”

“Boswachter is mijn droomjob. Zorg dragen 
voor de natuur is het mooiste wat er is.” 

WAT DOET EEN BOSWACHTER ALLEMAAL?
Joris: “Net zoals veel mensen werken boswachters ook 38 
uur/week. We mogen ons werkrooster zelf invullen. Ik start 
mijn werkdag meestal rond 8 uur ’s morgens. Dan trek ik naar 
het terrein. Daar bereid ik beheerwerken voor en houd ik 
toezichtrondes. Ik controleer of de infrastructuur in orde is en 
of mensen zich aan de regels houden. Om 15.30 uur eindigt de 
schooldag van mijn dochter en dan ga ik meestal naar huis. 
Als zij haar huiswerk maakt, begin ik aan mijn administratieve 
werk. Daarnaast doe ik avondrondes.”

WAT IS JOUW GROOTSTE UITDAGING ALS 
BOSWACHTER?
Joris: “Ik moet ervoor zorgen dat mensen graag naar het 
Stropersbos komen en dat het met de natuur in mijn gebieden 
de goede kant uitgaat. Zo is zwerfvuil nog altijd een werkpunt. 
Als ik iemand zie sluikstorten, dan treed ik op. Ik stel een 
proces-verbaal op.”

“Daarnaast werken we aan een betere verbinding tussen 
het Stropersbos en de Clingse bossen. Dat is een project op 
lange termijn. Vorig jaar kochten we bijv. een stuk grond van 
20 hectare dat de twee bossen verbindt. Op het gebied zit wel 
nog twintig jaar pacht. Dat is een afspraak met de eigenaar 
van het stuk grond. We kijken dus waar kansen liggen en daar 
spelen we op in.”

WERK JE SAMEN MET ANDERE MENSEN OF 
ORGANISATIES?
Joris: “In de regio werken wij samen met een team van 6 

boswachters. Met die collega’s kom ik in de winter twee dagen 
per week samen om de bomen op te meten en te bepalen 
welke verkocht worden. Door bomen te kappen die kunstmatig 
werden aangeplant, creëren we een meer natuurlijk bos. Zo 
verwijderen we bomen aan bosranden om een geleidelijke 
overgang te creëren tussen lage en hoge bomen.”

“Daarnaast hebben we een eigen arbeidersploeg. Zij 
doen vooral infrastructuurwerken. Niet alleen voor mij, 
maar ook voor mijn collega’s. Ik werk ook samen met 
sociale werkplaatsen, voor meer eenvoudige klusjes zoals 
maaiwerken. Voor echt grote ingrepen en projecten doen we 
een beroep op professionele aannemers. Tot slot werken we af 
en toe ook samen met de gemeente.”

WAAROM MOETEN INWONERS/MENSEN NAAR 
HET STROPERSBOS KOMEN?
Joris: “Het Stropersbos is een fantastisch bos om in te 
wandelen en fietsen. Er is veel afwisseling: verschillende 
soorten bos, open en gesloten stukken, mooie wandelpaden... 
Met één wandeling heb je nooit het volledige bos gezien.”

“Ik word nog elke dag verrast door al het 
moois dat het Stropersbos te bieden heeft. 
Het is een prachtig stuk natuur en dat 
hebben we nodig!”

Het Stropersbos biedt wandelaars 
de nodige ontspanning tijdens deze 
coronacrisis. Het is een groene parel 
waar we trots op zijn. Uiteraard heeft 
onze gemeente heel wat te bieden. 

Lees meer in het artikel ‘Ontdek  
Sint-Gillis-Waas!’.
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ONTDEK SINT-GILLIS-WAAS!

Geniet deze zomer van wat Sint-Gillis-Waas, dicht bij huis, te 
bieden heeft. Het is hier goed vertoeven tussen de uitgestrekte 
polders, akkers, weilanden en boomgaarden. De fiets- en 
wandelmogelijkheden zijn oneindig. Talrijke kreken sieren 
het open landschap en zijn samen met het heringerichte 
Stropersbos een lust voor mens en dier.  
In Sint-Gillis-Waas kan je helemaal tot rust komen in de natuur 
en jezelf verdiepen in het roemrijke verleden van de gemeente. 
Op ontdekkingstocht in Sint-Gillis-Waas tref je verschillende 
herinneringen aan: een beschermd dorpsgezicht, infokiosken 
over het woelige oorlogsverleden van de Staats Spaanse Linies 
en het nieuwe centrum KLINGSPOOR!  

TREK JE WANDELSCHOENEN AAN!  
Met de wandelkaart in de hand verken je de hele gemeente in 
6 lussen van ongeveer 9 kilometer. Of ontdek het Stropersbos 
via de verschillende wandelroutes die je door het hele gebied 
leiden. Je maakt er kennis met een afwisselend landschap waar 
boskernen, open plekken, struwelen, graslanden ... naadloos in 
elkaar overvloeien. 
Ook de bewegwijzerde fruitroute is een aanrader. Deze lus 
brengt je langs de vele boomgaarden in onze gemeente. Je kan 
de fruitroute een heel jaar door wandelen of fietsen. Elk seizoen 
heeft zijn eigen kleurenpalet en charme... Het ontdekken waard! 

SPRING OP JE FIETS! 
De fietskaart van Sint-Gillis-Waas bevat 2 fietslussen van 
ongeveer 38 km en leiden je door de hele gemeente. 
De Tempusroute is bewegwijzerd, voor de Rode Ridderroute 
maak je gebruik van de wegbeschrijving op de fietskaart. 
Dit jaar staat de zomerzoektocht in het teken van Reynaert 
de vos! Je kan de zomerzoektocht fietsen van 21 juni t.e.m. 21 
september. Het deelnameformulier download je gratis via de 
website van de gemeente of je koopt een gedrukt exemplaar in 
het infokantoor van GC De Route voor 1 euro. Doe mee, treed 
in de voetsporen van de sluwe Reynaert en maak kans op een 
mooie prijs! 

In Sint-Gillis-Waas kan je bovendien genieten van 55 km 
bewegwijzerd mountainbikeplezier! De mountainbikeroute 
kenmerkt zich door de grote variatie aan natuur en ondergrond. 
Zo vind je in het zuidelijk gedeelte (Sint-Pauwels en Sint-Gillis-
Waas) vooral ruilverkavelingswegen, in het noordwesten (De 
Klinge) vooral bos en in het noordoostelijk gedeelte (Meerdonk) 
springt dan weer het weidse polderlandschap in het oog. De 
route beperkt zich niet alleen tot de eigen gemeente, ook 
buurgemeenten Beveren, Stekene en Hulst (Nederland) komen 
aan bod. 

Wil je graag je eigen fietsroute samenstellen in de streek? 
Maak dan gebruik van het fietsknooppuntennetwerk! Je kan 
de fietsknooppuntenkaart voor het Waasland kopen in het 
infokantoor van De Route en zo je hele fietstocht uitstippelen 
langs de knooppunten. Zo creëer je een fietstocht op jouw 
maat!

 MEER INFO?  GC De Route, 03 229 02 00, 
cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be. 
Voor brochures, kaarten en informatie kan 
je ook terecht in het infokantoor van 
GC De Route (Stationstraat 201, 
Sint-Gillis-Waas). Van maandag 
tot en met vrijdag van 9 tot 
12.30 uur en van 14 tot 17 uur. 

Op ontdekkingstocht in eigen 
gemeente?  

Houd het veilig en volg steeds 
de adviezen en maatregelen ter 

preventie van de verspreiding van 
het coronavirus!

© tov

© tov

© tov
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SEIZOENSBROCHURE 
EN TICKETVERKOOP 
TEMPUS DE ROUTE

Benieuwd naar wat Tempus De Route in petto heeft voor 
het nieuwe cultuurseizoen? Houd dan de eerste week 
van juli je brievenbus goed in de gaten! Dan valt bij alle 
inwoners de gloednieuwe seizoensbrochure in de bus.

De brochure steekt in een nieuw jasje en we popelen om 
je te vertellen wie er volgend seizoen te gast is in GC De 
Route! 

Om alle coronamaatregelen zo goed mogelijk op te 
volgen, beslisten we om de ticketverkoop voor het 
nieuwe cultuurseizoen te starten op zaterdag 29 
augustus. Die dag gaat zowel de losse ticketverkoop als 
de abonnementenverkoop van start. 

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in GC De 
Route? Volg dan zeker de Facebookpagina  
www.facebook.com/GcDeRoute. 

 MEER INFO?  GC De Route, 03 229 02 00, 
deroute@sint-gillis-waas.be 

HOND AAN DE LIJN,  
'T ZAL WEL ZIJN! 

De natuur is voor veel wandelaars de ideale plek om de hond 
mee uit wandelen te nemen. Niets leukers dan een stevige 
wandeling met de trouwe viervoeter. Dit houdt zowel baasje 
als hond in een optimale conditie. Honden zijn van harte 
welkom in de natuur, maar enkel aan de leiband. 

WAAROM MOETEN DE HONDEN AAN DE 
LEIBAND?
Er zijn verschillende redenen om de hond aan de leiband te 
houden: om de natuur te beschermen, uit respect voor de 
andere bezoekers en om je eigen hond te beschermen.
Een gouden regel: hond aan de lijn, ’t zal wel zijn!

BOETES ZIJN MOGELIJK
Loopt je hond toch niet aan de leiband? Dan kan de 
natuurinspecteur of boswachter een verslag of proces-verbaal 
opstellen, waardoor je een boete kunt krijgen. Deze gaat van 70 
euro tot wel 350 euro bij herhaalde vaststelling. Wandel je ergens 
anders en dus niet in een bos of natuurreservaat, dan bepaalt het 
reglement van de gemeente of jouw hond aan de leiband moet. 

EEN BBQ THUIS? 
HOUD HET GEZELLIG 

 EN VEILIG!

Een moment met familie of vrienden op een zomerse 
avond met een glas aan het vuur en lekkers op de 
barbecue. Klinkt heerlijk, maar houd het veilig! Eén 
minuut van onoplettendheid kan grote gevolgen hebben 
voor jou en je gasten. 

Veel ongelukken voorkom je door enkele regels te 
respecteren:

 Plaats de barbecue of vuurkorf op een vlakke 
ondergrond. 

 Zoals in de keuken zorg je ervoor dat brandbaar 
materiaal ver weg blijft van het toestel. 

 De barbecuekoning van de avond neemt zijn 
verantwoordelijkheid: drink met mate en zorg ervoor 
dat de situatie brandveilig blijft. 

 Spiezen op de barbecue? Gebruik er met een houten 
handvat. De metalen variant kan lelijke brandwonden 
veroorzaken. 

 Gebruik bij de gewone barbecue uitsluitend houtskool 
of briketten als brandstof. 

 Plaats een gasfles van de gasbarbecue nooit onder de 
barbecue. Zet die er altijd naast! 

Maar vergeet vooral niet te genieten!

 MEER INFO?  www.hvzwaasland.be 
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Tijdens mooie zomerdagen trekken we eropuit in de 
natuur om onze batterijen op te laden. Met een elektrische 
fiets, step of hooverboard mag je dat opladen letterlijk en 
figuurlijk nemen. Let daarmee op. Het opladen van batterijen 
van oplaadbare apparaten is niet zonder gevaar. 

ENKELE TIPS OM VEILIG OP TE LADEN 
 Lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en volg ze op. 
 Gebruik alleen de originele oplader die bij het apparaat 
geleverd wordt. 

 Laad een batterij/accu op in de buurt van een 
rookmelder en houd toezicht tijdens het laden. 

 Haal de stekker uit het stopcontact als de batterij of de 
accu vol is. 

ZIE, VOEL OF RUIK JE EEN PROBLEEM? 
ONDERNEEM DAN VOLGENDE STAPPEN: 

 Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en 
haal het apparaat los van de oplader. 

 Breng het apparaat naar buiten en uit de buurt van 
brandbare materialen. Let op: doe dit alleen als dit 
veilig kan. 

 Bel 112 als er een heftige rookontwikkeling is of als er een 
brand ontstaat. Het blussen van lithiumbatterijen kan 
giftige gassen vrijgeven. 

 MEER INFO?  www.hvzwaasland.be 

LET OP BIJ HET OPLADEN VAN E-BIKES, 
STEPS EN HOOVERBOARDS
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BESCHERM JOUW CARAVAN OF  
MOBILHOME TEGEN DIEVEN

Wist je dat caravans en mobilhomes vaak het slachtoffer 
zijn van dieven? Vooral voertuigen die klaar staan om te 
vertrekken, zijn gegeerd bij dieven. Politie Waasland-Noord 
geeft jou 7 preventietips om het risico op inbraak en diefstal te 
verminderen. 

PREVENTIETIPS
1. Parkeer veilig: parkeer je caravan of mobilhome op een 

goed zichtbare plaats en probeer dit ook te doen tijdens 
rustpauzes.  Draai de wielen van de mobilhome in de 
richting van het voetpad en schakel het stuurslot in. Staat je 
caravan op je oprit? Plaats je caravan dan met de dissel zo 
dicht mogelijk naar je huis gericht. Richt de dissel niet naar 
de straatzijde. Gebruik een disselslot, dit verhindert dat de 
caravan kan aangekoppeld worden. 

2. Neem enkel mee wat noodzakelijk is en zet waardevolle 
zaken pas kort voor vertrek in je caravan of mobilhome.

3. Merk, registreer en fotografeer je waardevolle goederen. Zo 
beschik je over een goede beschrijving als je toch bestolen 
wordt. Gebruik de handige registratiekaart van Politie 

Waasland-Noord. Je vindt de kaart op www.politiewano.be.  
4. Laat je dure spullen niet in het zicht liggen. Doe 

bijvoorbeeld de gordijnen dicht.
5. Neem je boorddocumenten altijd mee.
6. Doe alle ramen en deuren op slot met degelijk hang- 

en sluitwerk. Vergeet ook de dakluiken niet. Installeer 
eventueel een extra slot.

7. Merk je caravan of mobilhome op verschillende plaatsen 
met het chassisnummer. Maak een beschrijving met een 
foto van je caravan of mobilhome. Neem ook een kopie van 
alle documenten. Bewaar alles op een veilige plaats.

TOCH SLACHTOFFER?
Doe aangifte bij de politie en bezorg hen zo veel mogelijk 
relevante gegevens zoals (kopies van) de boorddocumenten, 
een foto, een beschrijving van de gestolen goederen enz. 

 MEER INFO?  Politie Waasland-Noord, 03 376 21 00, 
www.politiewano.be
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AANGEPASTE WERKING SPEELPLEIN EN 
GRABBELPAS DOOR CORONA

De verdere versoepeling van de coronamaatregelen heeft ook 
een invloed op jeugd- en sportkampen in onze gemeente. 
Volgens de maatregelen rond jeugdinitiatieven in de 
zomervakantie mogen kinderen per week in een bubbel van 
maximaal 50 personen komen (inclusief begeleiders en andere 
externe lesgevers). We pasten speelpleinwerking Biezabijs, het 
Grabbelpasaanbod en de bijhorende inschrijvingen dan ook aan. 
Hieronder vind je een overzicht van alle wijzigingen.

SPEELPLEINWERKING BIEZABIJS
 De verplichte registratie viel weg. We werkten met 
voorinschrijvingen, telkens op weekbasis. 

 De voorinschrijvingen startten op dinsdag 16 juni.
 De betaling gebeurde bij de voorinschrijving. Achteraf wordt 
er niet gefactureerd.

 De speelpleinwerking zelf start op maandag 6 juli.
 Er worden 2 bubbels ingericht in GC De Route.
 Voor tieners is er een aparte tienerbubbel (tienerwerking in 
het jeugdhuis).

 Deze zomer maken we geen gebruik van de badge. We 
vragen wel om deze bij te houden voor in de toekomst.

 We organiseren geen uitstappen.

GRABBELPAS
 Je kan/kon jouw kind(eren) niet meer inschrijven per activiteit, 
enkel per weekbubbel. 

 We schrapten de uitstappen met busvervoer en vervingen 
deze activiteiten door activiteiten in eigen gemeente of 
buurgemeentes. Daar kunnen de ouders hun kind(eren) 
zelf naartoe brengen en ophalen (bijv. Paintball, Verbeke 
Foundation, springkastelendorp...).

 Tijdens Grabbelpas creëren we twee bubbels van max. 20 
deelnemers per week. Hierbij bieden we een combinatie van 
crea-activiteiten, sportactiviteiten en een uitstap aan.

 Per weekbubbel bedraagt de inschrijvingsprijs 15 euro voor de 
4 à 5 activiteiten samen, ongeacht de prijs van de activiteiten 
afzonderlijk.

 De maximumleeftijd verlaagden we naar 12 jaar, omdat veel 
activiteiten maar voor kinderen tot 12 jaar zijn. Bovendien zijn 
de regels voor kinderen, ouder dan 12 jaar, strenger en het 
aantal deelnemers van die leeftijdscategorie is beperkt. Maar 
zoals je in dit artikel al kon lezen, bieden we ook hen een leuke 
zomer aan met de tienerwerking van het speelplein in het 
jeugdhuis.

Door de coronacrisis was er veel onduidelijkheid over de 
jeugdinitiatieven in de zomervakantie. We zijn tevreden dat 
de speelpleinwerking, Grabbelpas en Knuffelpas kunnen 
plaatsvinden, rekening houdend met de nodige maatregelen. 
Samen kijken we uit naar een leuke zomervakantie!

 MEER INFO?  Jeugd, 03 727 17 00, jeugd@sint-gillis-waas.be 
     Sport, 03 727 17 00, sport@sint-gillis-waas.be 
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ONTDEK DE 
KORTINGSKAART VOOR  

PERSONEN MET  
EEN BEPERKING

De European Disability Card is een gratis kaart die de 
toegang van personen met een handicap tot cultuur, 
sport en vrijetijdsbesteding bevordert (musea, pretparken, 
toeristische attracties, sportcentra …) en een aantal 
voordelen in die domeinen biedt.

Deze kaart krijg je als je erkend bent als persoon met een 
handicap bij één van de vijf Belgische overheidsdiensten 
voor personen met een handicap. In Vlaanderen is dit de 
Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid of het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
(VAPH).

HOE KAN JE DE KAART AANVRAGEN? 
 Bij de FOD Sociale Zekerheid kan je de kaart aanvragen 

door het online formulier in te vullen (https://handicap.
belgium.be), een brief te sturen (FOD Sociale Zekerheid, 
Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel) of een afspraak te 
maken (0800 987 99, iedere werkdag van 8.30 tot 12.30 uur, 
niet op woensdag). Het volstaat om je rijksregisternummer 
door te geven aan de FOD Sociale Zekerheid.

 Je kan de kaart ook aanvragen bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 
via mijnvaph.be. Daarvoor heb je jouw elektronische 
identiteitskaart, jouw pincode en een kaartlezer nodig.

WELKE VOORDELEN? 
Organisaties en bedrijven kiezen zelf welk voordeel ze 
geven. Als ze korting geven voor personen met een 
handicap dan kan je de kaart tonen. De kaart is een bewijs 
dat je recht hebt op die korting.

De lijst van bedrijven en organisaties die korting geven,  
kan je vinden op www.eudisabilitycard.be onder rubriek  
‘De partners’.

 MEER INFO  
 FOD Sociale Zekerheid, 0800 987 99,  
https://handicap.belgium.be 

 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, 
02 225 84 11, www.mijnvaph.be 

 European Disability Card: www.eudisabilitycard.be 
 Welzijnshuis, 03 202 00 80,  
welzijnshuis@sint-gillis-waas.be 
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HOE WERKT DE DIGITALE METER MET ZONNEPANELEN?

Wil je een terugdraaiende teller voor 
je zonnepanelen? Dan moet de 
installatie geplaatst en goedgekeurd 
zijn voor 1 januari 2020.

Elke prosument (dit is een 
verbruiker die zelf energie opwekt 
met bijv. zonnepanelen) kan 
maximaal 15 jaar gebruikmaken van 
de ‘terugdraaiende teller’. Die periode 
loopt vanaf de datum waarop je 
installatie in dienst werd genomen 
(datum op het keuringsattest). Deed 
je nadien nog een uitbreiding van 
je installatie, dan komt die niet in 
aanmerking. 

Met de terugdraaiende teller betaal 
je altijd het prosumententarief. Dat 
wordt forfaitair berekend op basis 
van het vermogen van je omvormer. 

Voor 31 december 2022 komt 
Fluvius bij alle prosumenten 
langs om een nieuwe digitale 
elektriciteitsmeter te installeren. Ook 
die digitale elektriciteitsmeter 
kan terugdraaien, maar dat 
gebeurt op een slimme manier: wat 
je hebt verbruikt (af te lezen op de 
afnameregisters) wordt verminderd 
met wat je hebt geïnjecteerd (af te 
lezen op de injectieregisters).

Als je oude meter wordt vervangen 
door een digitale meter, dan blijft het 

systeem van de terugdraaiende 
teller automatisch behouden.

Zijn de 15 jaar voorbij? Dan 
kom je vanaf 1 januari 2021 
automatisch terecht in het nieuwe 
nettariefsysteem. In plaats van 
het prosumententarief betaal 
je dan netkosten op basis van 
je werkelijke afname van het 
elektriciteitsnet, gemeten door je 
digitale elektriciteitsmeter. 

Ook zonder terugdraaiende teller zijn 
zonnepanelen een goede investering. 
Het is belangrijk om je installatie 
af te stemmen op je werkelijke 
dagverbruik.

Je kan je distributiekosten verkleinen 
door je zelfconsumptie te vergroten. 
Zelfconsumptie is het direct 
verbruiken van de energie als ze 
opgewekt wordt. 

De zelfconsumptie kan je vergroten 
door bijvoorbeeld een elektrische 
batterij te installeren of door overdag 
je elektrische wagen op te laden. Zo 
injecteer je minder elektriciteit op 
het net wanneer je een overschot 
hebt en hoef je minder van het net te 
halen als het donker is.

Sinds 1 juli 2019 kunnen prosumenten 
met een digitale meter ook zelf 

kiezen om over te stappen naar 
het nieuwe nettariefsysteem. Let 
wel: als je kiest voor het nieuwe 
systeem, dan kun je nadien niet meer 
terug naar het prosumententarief. 

De VREG ontwikkelde een simulator 
om jouw zelfconsumptie in te 
schatten en daarmee te bepalen 
of een snellere overstap naar het 
nieuwe nettariefsysteem voor jou 
gunstig is of niet. Deze simulator 
raadpleeg je via  
https://simulatordigitalemeter.vreg.be/

Meer info over premies, 
renovaties…? Wonen (Welzijnshuis), 
03 202 80 11,  
wonen@sint-gillis-waas.be 

Wil je naast info ook begeleiding 
en ondersteuning? Dan 
helpt Energiehuis Waasland je 
verder. Je vindt ze elke vierde 
maandagvoormiddag in het 
Welzijnshuis, maar niet in juli en 
augustus. Tijdens de zomervakantie 
wordt er niet gewerkt met vaste 
zitdagen en zoeken we samen naar 
een geschikt moment. Meer info via 
03 500 47 00,  
energiehuis@interwaas.be of  
www.interwaas.be/vlaams-
energiehuis
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CORONA HOUDT EVENEMENTEN EN 
ACTIVITEITEN IN ONZE GEMEENTE  

OP LAAG PITJE 

Door de coronacrisis bevat dit infoblad helaas geen 
UiTkalender. Veel activiteiten en evenementen zijn 
geannuleerd. 

Massa-evenementen zijn tot en met eind augustus 
niet toegelaten. Daarom beslisten het feestcomité en 
braderijcomité om dit jaar geen Klingse Kalseibraderij en 
geen Spektakelfeestmarkt te organiseren. Ook de  
11 juliviering en het ambachtelijk weekend gaan niet door. 

Toch hebben we ook goed nieuws. Vanaf 1 juli mogen 
culturele activiteiten opnieuw plaatsvinden met maximaal 
200 personen. Uiteraard worden deze activiteiten eerst 
getoetst aan de tool van GEES (Groep van Experts die belast 
is met de Exitstrategie), die vanaf begin juli beschikbaar is. 
Organiseer je zelf een activiteit? Vergeet dan niet om deze 
toe te voegen aan de UiTkalender via de UiTdatabank. 

Ook onze gemeentelijke zomerzoektocht wordt 
georganiseerd. Dit jaar staat de fietstocht in het teken van 
Reynaert de vos. Zeker een aanrader! Treed in de voetsporen 
van de sluwe Reynaert en geniet van onze prachtige 
gemeente. 

Bij het volgende infoblad schotelen we jou terug een leuke 
UiTkalender voor. 

Treed in de voetsporen van Reynaert de vos tijdens de 
zomerzoektocht.
Op de foto zie je het beeldhouwwerk van Hugo De Rudder.

in Sint-Gillis-Waas

BRENG JE ACTIVITEITEN TEN 
L AATSTE TEGEN 17 JULI IN OP 
WWW.UITDATABANK .BE VOOR 

DE ACTIVITEITENKALENDER 
VAN HET INFOBL AD 

SEPTEMBER-OK TOBER 
(ACTIVITEITEN 24 AUGUSTUS T.E.M.  

26 OKTOBER 2020).



IN BEELD GEEFT JE EEN KORTE TERUGBLIK OP ENKELE ACTIVITEITEN.

IN BEELD

GROENDAK VOOR GOM EN BIBLIOTHEEK (UITLEENPOST MEERDONK)
Sinds eind april ligt er een groendak op de gemeentelijke lagere school GOM en de bibliotheek (uitleenpost 
Meerdonk). Het groendak zorgt voor een daling van het gas- en elektriciteitsverbruik, bijhorende kosten en CO2-
uitstoot. 

KARPERS IN DE MOLENBEEK
Onze gemeente is enkele opvallende inwoners 
rijker. Verschillende karpers voelen zich kiplekker 
in het water van de Molenbeek. Je kan ze geen 
ongelijk geven. De kwaliteit van het water in de 
beek ging er de laatste jaren op vooruit.  

Wij zoeken foto’s van onze inwoners!  
Heb je een foto van een geslaagde activiteit , 

leuke plek of mooi sfeerbeeld?  
Bezorg deze foto dan – samen met wat info – 

aan Communicatie via  
communicatie@sint-gillis-waas.be  

en wie weet, verschijnt je foto in een 
volgende ‘in beeld’. Bedankt!

INFO


