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Beste inwoner,

Na mijn doortocht in het college  
tijdens de vorige legislatuur,  
ben ik sinds januari opnieuw aan 
de slag als schepen in onze mooie 
gemeente. Nu stort ik me op volledig 
nieuwe bevoegdheden. Ik heb heel  
veel goesting om samen met de 
collega’s mijn schouders te zetten 
onder het bestuur van onze gemeente 
voor de komende 3 jaar. 
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Deze prachtige foto van de visput in ‘t Kalf kreeg de meeste stemmen in onze zoektocht naar een nieuwe omslagfoto op Facebook.

Heel veel projecten staan in 
de steigers of andere projecten 
starten we de komende jaren op. 
Voor de bevoegdheid Sport  
denk ik bijv. aan de herinrichting 
van de Houtvoortsite met de inte-
gratie van de verworven gronden 
in de site. Ook de binnensporten 
verdienen uiteraard verdere 
aandacht van ons bestuur. We 
blijven hen als gemeente de nodige 
logistieke ondersteuning geven.  

Verder in dit infoblad vinden 
de ondernemers een oproep 
om deel te nemen aan een 
bevraging over de dienst-
verlening van de gemeente. 
Als je een ondernemer bent, is  
is het de moment om vrank en 
vrij je mening te geven! Hopelijk 
gebeurt dit massaal, waardoor we 
op basis van de feedback onze 
dienstverlening verder kunnen 
verbeteren. 

Op het moment dat ik dit schrijf, 
klimmen de besmettingscijfers 
met de omikronvariant nog altijd. 
Hopelijk is dit bij de verdeling van 
het infoblad al een stukje beter 
en kunnen we elkaar stilaan op 
een normale manier ontmoeten. 
Zodat onder andere onze talrijke 
verenigingen hun verloren tijd 
kunnen inhalen. 
 
Pascal Buytaert, schepen
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OPENINGSUREN 
EN SLUITINGSDAGEN

maart-april 2022

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)

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
• maandag 18 april 2022

Het politiekantoor van Sint-Gillis-Waas is gesloten op:
• maandag 18 april 2022

Voor aangiftes en klachten kan je terecht in het 
politiekantoor in Beveren (Gravenplein 7). 

Boek je afspraak via www.politiewano.be 
of bel 03 376 21 00. 
Heb je dringende politiehulp nodig? 
Of heb je iets verdachts gezien? 
Bel dan meteen het noodnummer 101!

Gratis bijvriendelijk bloemenzaad
Dit jaar verdelen we opnieuw bijvriendelijk bloemenzaad. 
Onze keuze viel op ‘het Honey Bee’ bloemenmengsel. Met dit 
bloemenmengsel tover je jouw tuin om in een vrolijke bloemenzee. 
Zo ziet je tuin er niet alleen fleurig uit, maar wordt het ook een 
echte speeltuin voor bijen, vlinders en hommels. Met één zakje 
vorm je al een bloemenweide van 7m².  

Wil jij je tuin opfleuren met ons bloemenzaad? Dat kan!  
Vanaf woensdag 20 april kan je als inwoner maximaal 2 zakjes 
bloemenzaad afhalen aan de onthaalbalie van het Administratief 
en Bestuurscentrum (gemeentehuis). Hiervoor maak je eerst een 
afspraak via www.sint-gillis-waas.be/afspraak of 03 727 17 00.  
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Meld zwerfkatten 
De gemeente wil het aantal zwerfkatten onder 
controle houden. Om dat te realiseren sloten  
we een overeenkomst met RATO vzw.  
Samen zorgen we ervoor dat een dierenarts de 
zwerfkatten op onze kosten onvruchtbaar maakt. 
Daarna zetten we de zwerfkatten terug uit. 
 
Heb jij last van zwerfkatten? Meld het via  
www.sint-gillis-waas.be/meldingen   

Data zwerfkattenacties
In 2022 vangt de gemeente, samen  
met RATO vzw,  zwerfkatten:
• in de week van 14 maart
• in de week van 11 april
• in de week van 9 mei
• in de week van 13 juni
• in de week van 22 augustus
• in de week van 12 september
• in de week van 17 oktober
• in de week van 21 november

Geef eens een complimentje 
Op 1 maart is het internationale complimentendag.  
Hoewel je altijd een complimentje mag geven, is deze dag 
het ideale moment om jouw partner, familie of vrienden even 

te tonen wat ze voor jou betekenen. Wij geven alvast het 
goede voorbeeld. 

Lezer van het gemeentelijk infoblad, je bent 
fantastisch. Bedankt om ons mooie foto’s of 
interessante verhalen door te sturen.  
Een topper, dat ben je!

Steun voor onze 
handelaars tijdens 
wegenwerken 
Regelmatig voeren we werken uit aan onze wegen, 
rioleringen en nutsleidingen. Dat is nodig om onze 
gemeente veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. 
Vaak brengen die werken hinder met zich mee, zeker 
voor handelaars die erop rekenen dat klanten hun zaak 
vlot kunnen bereiken. Daarom willen we je gerichter 
ondersteunen wanneer je minder goed bereikbaar bent 
door nuts-, wegen- en/of rioleringswerken. 

Handelaars die ervaren dat ze (langdurig) minder 
bereikbaar zijn, kunnen vanaf nu kosteloos een automaat of 
kraam plaatsen op het openbaar domein. Voor de inname 
van het openbaar domein moet je dan als handelaar geen 
vergoeding meer betalen. Je moet wel het verkooppunt 
voorzien en plaatsen. 

Wil je meer info? Of wil je deze mogelijkheid gebruiken? 
Neem dan contact op met wegen.water@sint-gillis-waas.be 
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#SGW
GESPOT

Maria stopt als vrijwilliger
voor het Welzijnshuis.

Merci voor alle hulp, Maria!
Maria De Gendt stopt als vrijwilliger voor het Welzijnshuis. Ze startte in 1999 als één van 
onze eerste vrijwillige chauffeurs van de Handicar. In 2003 besloot Maria om ook voor de 

Minder Mobielen Centrale te rijden. We gingen op bezoek bij Maria om haar te bedanken voor  
23 jaar vrijwilligerswerk en verrasten haar met een geschenk. Wist je trouwens dat 

Maria onze ‘langst actieve’ vrijwilliger was?
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Dag Maria, waarom ging je  
ooit als vrijwillig chauffeur  
aan de slag?

Maria: “Toen ik die beslissing nam, 
werkte ik nog. Ik was buschauffeur en 
vervoerde kinderen met de schoolbus 
naar school of naar het zwembad. 
Daarnaast deed ik regelmatig dagreizen. 
Tussendoor had ik wel wat vrije tijd. 
Omdat ik sociaal ben en graag onder 
de mensen kom, wou ik graag iets doen 
voor anderen.”

“Toen ik in 1999 de oproep las voor 
Handicar-chauffeurs, aarzelde ik niet.  
Ik kon mijn twee passies, namelijk rijden 
en mensen helpen, hier helemaal in 
kwijt. Wat later startte het OCMW haar 
Minder Mobielen Centrale (MMC) op 
en besloot ik om me daar ook voor in 
te zetten. Wist je dat ik ook jaren ging 
waken in het rusthuis? Tot slot was ik 
vrijwillig nachtoppasser via ‘den bond’ bij 
de zusterkes. Daar volgde ik een cursus 
voor.”

Wat maakt het vrijwilligerswerk 
zo waardevol voor jou?
Maria: “Chauffeur zijn is niet alleen 
rijden. Ik kwam regelmatig dezelfde 
mensen tegen. Die namen me in 
vertrouwen en wilden hun verhaal eens 
kwijt. Veel passagiers hebben nood 
aan een luisterend oor. Met wat humor 
voelden ze zich weer beter. In de wagen 
werd er eigenlijk veel gelachen! Zo 
bouw je ook mooie vriendschappen op.“

“Ik hielp in mijn vrijwilligerscarrière heel 
wat mensen. Dat maakt me gelukkig! 
Het deed ook deugd als passagiers 
speciaal naar mij vroegen. Dat betekent 
toch dat ze apprecieerden wat ik voor 
hen deed.” 

Als vrijwilliger bij de MMC en 
Handicar maak je waarschijnlijk 
het een en ander mee?
Maria: “Ik had ooit bijna een ongeval in 
de Zandstraat. Dat was op oudejaars-
avond, ik voerde iemand terug naar 
het rusthuis net na middernacht. De 
oprit van het rusthuis was onvoldoende 
verlicht. Nadien is dat heel snel 
opgelost!” 

“Ik was ook jaren de vaste vrijwilliger 
voor het onderhoud van de Handicar. 
in het begin reed ik ermee naar huis, 
want bij ons op de boerenhof was plaats 
genoeg om de wagen schoon te maken 
en te stofzuigen. Later ging ik met de 
Handicar naar de carwash.” 

Hoe komt het dat je nu stopt? 
Maria: “Door het coronavirus reed ik de 
laatste tijd liever niet. Je moet het niet 
gaan zoeken, als je zoals ik 78 jaar bent. 
Er staat geen leeftijd op vrijwilligerswerk, 
maar ik wil dit hoofdstuk in schoonheid 
afronden. Ik voel me heel goed en ben 
blij dat ik nog veel kan. Mijn geheugen 
laat me ook nog niet in de steek. Ik heb 
een bubbel met vaste vrienden waar 
ik regelmatig mee afspreek om iets te 
gaan eten.” 

Tot slot: zou je anderen 
aanraden om te vrijwilligen? 
Maria: “Zeker weten! Je krijgt zoveel 
dankbaarheid en vriendschap in de 
plaats.” 

7

BEZORG EEN FOTO!
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!

OPROEP

Help je, net als Maria, graag andere mensen en 
kriebelt het om ook als vrijwilliger aan de slag 
te gaan? Dat kan! We zijn steeds op zoek naar 
vrijwilligers. 
 
Surf naar www.sint-gillis-waas.be/vrijwilligerswerk. 
Daar vind je meer info en onze vacatures.
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En hoe zorgen we ervoor dat het werkt? Door de werk-
zoekende jongere een duo te laten vormen met een 
persoonlijke mentor met jarenlange werkervaring.

Voor dit project werken we samen met de vzw DUO for a JOB. 
Zij hebben al jarenlang ervaring met deze manier van werken. 
Maar daarnaast hebben we ook jou nodig!!

Hoe kan jij helpen?
Ben jij ouder dan 50 en heb jij zin en tijd om met jouw ervaring 
en kennis jongeren te helpen? Word dan mentor door je in te 
schrijven voor de eerstvolgende infosessie voor mentoren via 
www.duoforajob.be/nl/word-mentor. (Kies ‘afdeling Gent’.)

Om vrijwillig mentor te worden:
• ben je 50-plusser;
• ben je 2 tot 3 uur per week beschikbaar gedurende  

6 maanden;
• heb je werkervaring (maar er is geen coachingservaring 

vereist).

Met dit project kan de jongere een beroep doen op de ervaring 
en steun van de mentor, zijn/haar kennis van het Nederlands 
bijschaven en zijn/haar netwerk vergroten. Maar ook voor de 
mentor is het een verrijkende ervaring. De mentor engageert 
zich maatschappelijk, geeft waardevolle ervaring door en 
werkt aan een nieuw sociaal netwerk.

Hopelijk word jij onze nieuwe mentor en maak je samen met 
ons van dit project een succes. Want geloof ons: ’t WERKT!

Nog vragen?
Mail oostvlaanderen@duoforajob.be, bel naar 09 278 29 28  
of ga naar de website www.duoforajob.be.

Je kan ook altijd eens vooraf onze vrijwilligerscoördinator 
contacteren via vrijwilligerswerk@sint-gillis-waas.be  
of 03 202 80 00.

Word mentor van een  
werkzoekende jongere  

met migratieachtergrond
Onze gemeente slaat de handen in elkaar met Sint-Niklaas, Kruibeke,  

Temse en Waasmunster om met Oost-Vlaamse steun jongeren met een migratieachtergrond  
naar werk te begeleiden. De naam van dit project: ’t WERKT! 
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Zoveel aanvragen ontving de gemeente op een jaar tijd via het digitale dienstverleningsprogramma 
eGovFlow. Via dit programma, dat gekoppeld is aan onze gemeentelijke website, kunnen mensen 

sinds 12 februari 2021 van thuis uit allerlei documenten aanvragen en ze digitaal ontvangen. 

3821 
#SGW
CIJFER

Wat zijn de voordelen van een digitale 
aanvraag via eGovFlow?
Een aanvraag doen via eGovFlow is een aanrader:
• Het is eenvoudig en snel. 24/7 bieden we onze 

diensten aan de inwoners, ondernemingen en 
verenigingen.  

• Een aanvraag via eGovFlow is een administratieve 
vereenvoudiging voor ons en voor jou.

• Via eID en de itsme-app kan je documenten 
rechtsgeldig online opvragen.

Burgerlijke stand
akte van:
✔	 aanpassing van de registratie  

van het geslacht
✔	 adoptie
✔	 afwezigheid
✔	 Belgische nationaliteit
✔	 echtscheiding
✔	 een levenloos kind
✔	 erkenning (postnataal)
✔	 erkenning (prenataal)
✔	 geboorte
✔	 huwelijk
✔	 naamkeuze

✔	 naamsverandering
✔	 nietigverklaring
✔	 overlijden
✔	 voornaamsverandering

Bevolking
attest van:
✔	 Belgische nationaliteit
✔	 gezinssamenstelling
✔	 hoofdverblijfplaats
✔	 hoofdverblijfplaats met  

historiek in deze gemeente
✔	 hoofdverblijfplaats met  

volledige historiek

✔	 leven
✔	 reistoelating minderjarig kind
✔	 verblijf en Belgische nationaliteit
✔	 verblijfplaats met het oog op een 

huwelijk
✔	 wettelijke samenwoning
✔	 registers

Strafregister
uittreksels:
✔	 strafregister

Wat kan je zoal aanvragen via het programma?
Met eGovFlow zet de gemeente verder in op digitalisering om de inwoners optimaal te helpen.  
Wil je een document aanvragen? Surf dan naar www.sint-gillis-waas.be
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Welzijnspraktijk  
De Weerspiegeling
Sint-Kornelisstraat 5, 9170 Meerdonk
Aard van bedrijf: Diëtiste en coach
Openingsuren: Dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 9 tot 19 uur 
Zaakvoerder: Marilyne Lefèvre en Annemie Bruinjé 
Website: www.deweerspiegeling.be
Facebook: Welzijnspraktijk De Weerspiegeling
Contact: 0489 57 63 05 / marilyne.deweerspiegeling@hotmail.com

House of chocolate
Sint-Gillisstraat 31, 9170 De Klinge
Aard van bedrijf: Chocolaterie
Openingsuren: 
Dinsdag – vrijdag: 10 tot 12 uur – 13 tot 17 uur 
Zaterdag: 9 tot 16 uur
Zaakvoerders: Quinten Hoskens en Loïc Verheeken
Website: www.houseofchocolate.be 
Facebook: House of chocolate
Contact: 0472 80 64 81 / info@houseofchocolate.be 

#SGW
werkt

10

April: de Maand van de Markt
De voorbije 2 jaar genoot je in oktober van de ‘Week van de Markt’. Dit jaar breiden we onze 
marktactie uit. De hele maand april staat in het teken van de marktactie.  

Kom op maandag 4, 11, 18 en 25 april 
naar de wekelijkse markt aan de kerk in 
Sint-Gillis-Waas. Bij elke aankoop ontvang je van de 
marktkramer een lotje. Met elk lotje maak je kans 
op de prijzenpot van 300 euro.

De prijsuitreiking vindt plaats op maandag 
25 april om 10 uur op de markt. Wees erbij, want 
iedere aanwezige ontvangt een drankbon die hij/zij 
kan besteden bij de plaatselijke horeca op 25 april.

Deze marktactie komt tot stand door een samen-
werking tussen de 5 Vlaamse provincies en de 
Vlaamse Federatie Ambulante Handel.

Heb je plannen om een handelszaak in Sint-Gillis-Waas te (her)openen?  
Wil je deze informatie delen? Contacteer dan Ondernemen, 03 727 17 00, ondernemen @sint-gillis-waas.be 
of surf naar www.sint-gillis-waas.be/formulieren en vul het online formulier ‘Publicatie infoblad-rubriek SGWerkt’ in.

OPROEP

505285-Sint-Gillis-Waas-MRT-APRIL.indd   10505285-Sint-Gillis-Waas-MRT-APRIL.indd   10 11/02/2022   14:5111/02/2022   14:51



11

geef je mening over onze dienstverlening! 
Ben je een ondernemer (handelaars, diensten …) met bedrijfszetel in Sint-Gillis-Waas? Neem dan deel aan de 
online bevraging die de provincie Oost-Vlaanderen op 14 maart naar jou stuurt via mail. Laat ons weten hoe jij de 
dienstverlening ten opzichte van ondernemers in onze gemeente ervaart. 

Deze enquête maakt onderdeel uit van een grotere oefening om de bestaande gemeentelijke dienstverlening aan 
ondernemers te inventariseren en te verbeteren.

Hoe deelnemen?  
Provincie Oost-Vlaanderen stuurt per mail een link die je toegang geeft tot de online bevraging. 
Deze mails worden door de provincie Oost-Vlaanderen verstuurd naar het gekende gemeentelijk  
mailbestand van de dienst Ondernemen.

Wanneer? 
De provincie verstuurt de mail op 14 maart. 
Je kan de enquête invullen tot en met 31 maart. 

Ben je niet zeker of we 
je mailadres al hebben?
Stuur een mail naar petra.vandeputte@oost-vlaanderen.be 
Zij is lid van het team Economie van de provincie en zorgt 
ervoor dat je de mail met de link naar de enquête tijdig ontvangt!

Bedankt voor je medewerking!

Oproep aan onze 
ondernemers   
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#SGW
BESTUUR

en BELEID

Dag heren, wat vonden jullie het leukste 
aan jullie schepenambt? Zijn er realisaties 
waar jullie trots op zijn?
Harry De Wolf: “Het contact met de mensen, gekoppeld aan 
een luisterend oor. Daarnaast was het ook fijn om belangrijke 
dossiers te behandelen en ze tot een goed einde te brengen. 
Van Sport tot Openbare Werken en Ondernemen, alle 
voltooide dossiers geven enorm veel voldoening.”

“Toch waren er enkele uitschieters. Dan denk ik bijv. aan het 
stickerboek en de Sint-Gillisse kadobon. Die kadobon is goed 
voor elke inwoner. Ook de huldigingen van de sportlaureaten 
waren fantastisch. Iedere sport en sporter kwam daar aan bod. 
Tot slot ben ik ook fier op de realisatie van de eerste fietsstraat 

in de Nieuwstraat, de straat waar ik geboren en  
opgegroeid ben.”

Wilbert Dhondt: “Ook ik vond onder de mensen komen 
het leukste aan mijn ambt. Ik had het geluk dat ik zeven jaar 
schepen was van Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. 
Daarbij had ik veel contact met de mensen, bijv. wanneer 
ik hun dossiers mocht verdedigen. Ik vond het leuk om de 
mensen te helpen. Daarnaast had ik veel bevoegdheden 
rond Feestelijkheden. Dat was echt fijn. Meermaals zeiden de 
mensen dat die bevoegdheden op mijn lijf geschreven waren.”

“Ik ben dan ook heel trots op de realisatie en renovatie van 
OC Parochiehuis in De Klinge. Het is fijn dat het vernieuwde 
Parochiehuis de deuren opende tijdens mijn legislatuur. Ook 

Geniet van 
jullie pensioen!

Na vele jaren trouwe dienst, genieten schepenen Wilbert Dhondt en Harry De Wolf sinds begin 
dit jaar van hun pensioen. Uiteraard konden we de twee oud-schepenen niet zomaar laten gaan. 

Een dubbelinterview leek ons wel op zijn plaats.
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Pascal Buytaert 
(CD&V)

Leeftijd: 45 jaar

Woonplaats: ’t Kalf (Sint-Gillis-Waas) 

Diploma en functies: licentiaat in de rechten en sinds 
2000 advocaat aan de Balie Dendermonde. Daarnaast 
ook parlementair medewerker van de burgemeester in het 
Vlaamse parlement. In de vorige legislatuur vanaf januari 
2015 OCMW-voorzitter en schepen van Wonen, Milieu, 
Groen en Afvalbeleid.

Hobby’s: tv kijken, lezen, wandelen met de hond  
en recreatief lopen

Bevoegdheden als schepen: Sport, Lokale 
Economie, Wonen, Kwaliteitszorg, Personeel- en 
Organisatiemanagement

Matthias Van Zele 
(CD&V)

Leeftijd: 31 jaar

Woonplaats: De Klinge (Sint-Gillis-Waas)

Diploma en functies: doctor in de chemie en 
momenteel adviseur voor de CD&V-fractie in het 
Vlaams parlement rond de beleidsdomeinen 
Omgeving, Landbouw en Dierenwelzijn. 

Hobby’s: genieten van een avondje Netflix

Bevoegdheden als schepen: Jeugd, Openbare 
gebouwen, Openbare werken, Nutsvoorzieningen, 
Kerkhoven en ICT

Nieuwe voorzitter en drie nieuwe raadsleden in gemeente- en OCMW-raad
Tijdens de gemeenteraad van 27 januari legden Leo De Clerck (CD&V), Linda Dhondt (CD&V) en Katja Daman (Groen-Vooruit) 
hun eed af als raadslid. Zij vervangen Wilbert Dhondt (CD&V), Harry De Wolf (CD&V) en Tom Ruts (Groen-Vooruit). Katja Daman 
neemt ook de fakkel over van Greet Van Moer als voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad.  In de OCMW-raad legden Frank 
Van den Branden (Groen-Vooruit) en Patrick Cappaert (CD&V) hun eed af als lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. 
Zij nemen de plaats in van Katja Daman en Leo De Clerck.

de Bevrijdingsfeesten waren fantastisch. Na lange voorbereidingen 
vierden we met zijn allen het 100-jarige einde van de Eerste 
Wereldoorlog. Het was prachtig, een gezellig volksfeest.”

Zullen jullie het schepenambt en de politiek 
niet te veel missen?
De Wolf: “Het wordt een grote aanpassing. Door de jaren heen 
vergroei je met je schepenambt en de politiek. Als je de pensioen-
gerechtigde leeftijd hebt, wordt het toch tijd om wat rustiger aan 
te doen. Nu kan ik meer tijd maken voor het gezin, met in het 
bijzonder de kleinkinderen, en de fakkel van schepen doorgeven 
aan het jonger geweld.”

Dhondt: “We maakten afspraken binnen onze partij en het is tijd 
om mijn taken door te geven. Uiteraard zal ik de politiek missen, 
maar er zijn nog andere dingen in het leven.” 

Wat brengt het pensioen voor jullie?  
Wat mogen we jullie wensen?
De Wolf: “Eerst en vooral een rustperiode, met in het bijzonder een 
goede gezondheid. Daarnaast wil ik graag de sportwedstrijden van 
mijn kleinkinderen volgen, maar ook onze sporters in het algemeen. 
Voor mezelf staan er ook enkele activiteiten op mijn lijstje: fietsen, 
helpen bij de trainingen van onze paarden … en natuurlijk terrasjes 
doen om met de inwoners een babbeltje te slaan.”

Dhondt: “Mijn vrouw en ik kochten een mobilhome. Daarmee gaan 
we veel reizen en genieten van wat het leven ons te bieden heeft.”

Wat wensen jullie schepen Van  
Zele en schepen Buytaert toe?
De Wolf: “Ik wens onze opvolgers het beste toe tijdens de 
uitoefening van het schepenambt. Het vergt veel moed en tijd 
om alle dossiers op te volgen, maar ik ben ervan overtuigd dat ze 
dit op een grandioze manier zullen klaren. Veel succes gewenst! 
En iedereen bedankt voor het jarenlange vertrouwen en de 
ondersteuning.”

Dhondt: “Ook ik wens hen het allerbeste toe, maar ik ben zeker dat 
mijn opvolger Matthias Van Zele het heel goed zal doen. Hij is zeer 
bekwaam. Schepen Vergauwen neemt ook een groot deel van mijn 
bevoegdheden over rond Cultuur, Toerisme en Feestelijkheden.”

Bedankt Harry, bedankt Wilbert!  

Maak kennis met onze  
nieuwe schepenen:
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Toekomstgericht wonen 
De gemeente werkt aan de invulling van het ambitieus 
Masterplan Groenblauwe Woonas Blokstraatbeek. Daarin 
voorzien we ruimte voor eengezinswoningen, maar durven 
we ook toekomstgerichter kijken? Naar sociaal-economische 
kansen voor andere woonvormen? Misschien is er wel 
interesse in of behoefte aan een vorm van cohousing?  
Tijdens de infoavond in GC De Route ontdekken we samen de 
verschillende manieren om samen te wonen. Een boeiende 
avond waarop je alle mogelijke woonvormen ontdekt!

Samenhuizen vzw geeft eerst een overzicht van nieuwe 
samenwoonmogelijkheden en schetst vervolgens mogelijke 
ontwikkelingstrajecten. Afsluitend deelt Cohousing Waasland 
hun eigen praktijkverhaal uit Sint-Niklaas met ons en vertelt er 
over de goede en minder goede ervaringen.

Programma op donderdag 21 april 

19.30 uur   Welkomstwoord door schepen Erik Rombaut  
en/of schepen Pascal Buytaert 

19.45 uur   ABC van Samenhuizen - Roland Kums, 
medewerker Samenhuizen vzw

 Wat is cohousing? Welke vormen en 
mogelijkheden bestaan er?

20.15 uur   Hoe begin je er aan? - Roland Kums, medewerker 
Samenhuizen vzw

 Mogelijke ontwikkelingstrajecten.  
Wat heb je nodig? 

20.45 uur  Korte pauze
21 uur Cohousing Waasland – Wim De Saegher – 

bewoner Cohousing Waasland
 Praktijkverhaal uit Sint-Niklaas. 
21.30 uur Einde
 Mogelijkheid tot napraten

Kom naar de infoavond  
'Anders wonen in Sint-Gillis-Waas' op 21 april 

Door het coronavirus ging de infoavond ‘Anders wonen in Sint-Gillis-Waas’ 
niet door op 9 december. Maar tweede keer, goede keer.  

De infoavond vindt nu plaats op donderdag 21 april. Jij bent er toch bij?

Ontdek de woonvormen 
van de toekomst!

Praktische info
Wil je erbij zijn op donderdag 21 april? Dan vind je hieronder de praktische info.

Datum: donderdag 21 april 2022, 19.30 uur
Locatie:  GC De Route, Stationstraat 201, 9170 Sint-Gillis-Waas
Prijs: gratis, maar vooraf reserveren is noodzakelijk via https://avansa-wd.be/r/7846 

Of reserveren  
via het Welzijnshuis, 

dienst Wonen, 
wonen@sint-gillis-waas.be 

of 03 202 80 00

#SGW
wonen

en leven
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Doe mee aan de online quiz 
tegen voedselverspilling
Wist je dat een derde van al het geproduceerde voedsel 
verloren gaat? Wereldwijd gaat het om 1,3 miljard ton 
voedsel per jaar, of elke minuut iets meer dan het gewicht 
van het Atomium. In de hele voedselketen zorgt dat voor een 
groot verlies van zaden, water, energie, kunstmest, arbeid, 
grond en kapitaal. Er zijn dan ook redenen genoeg om 
tegen voedselverspilling te strijden! En thuis? In Vlaanderen 
verspilt een gemiddeld gezin bijna 78 kg voedsel per jaar, 
ter waarde van 325 euro. Oorzaken zijn onder andere een 
gebrek aan kennis over maaltijdplannen en het kopen, 
bewaren en koken van eten.

Afvalintercommunale MIWA en Foodwin vzw organiseren de 
online Voedselquiz ‘Niet voor verliezers!’. Tijdens deze quiz 
strijd je niet alleen tegen de andere deelnemers, maar ook 
tegen voedselverlies!

Elke ronde is gekker dan de vorige en op het einde ga je 
naar huis met een rugzak vol kennis... en wie weet ook met 
één van de mooie prijzen?

Praktisch
• Waar: Deze quiz vindt online plaats.  

Deelnemen kan dus vanuit je luie zetel.
• Wanneer: donderdag 31 maart om 19.30 uur.
• Inschrijven: Deelname aan de quiz is gratis.  

Inschrijven kan via sensibilisering@miwa.be

Tips van de groendienst
De lente is terug in het land. Een fantastische periode voor je tuin. 
De bloembollen die je in het najaar plantte, staan nu mooi in bloei. 
Geniet ervan!

Onze groendienst heeft nog enkele handige tips voor je:

• Plant snel bomen en struiken met blote wortel aan. Planten in een 
pot kan je het volledige jaar aanplanten. 

• Verticuteer het gazon als er veel mos in staat en zaai bij waar nodig.
• Snoei voorjaarsbloeiers na de bloei zoals Forsythia, Deutzia…
• Snoei je rozen en Hortensia’s.

Veel tuinplezier!

Help mee aan 
een propere buurt 

 
Robin en Pascale zijn al enkele jaren actief bij 
Schoon Volk. Net zoals ongeveer 850 andere 
vrijwilligers ruimen ze regelmatig zwerfvuil op.

“We vinden schone straten en bossen erg 
belangrijk. Niet alleen voor onszelf, maar ook  
voor de natuur en de dieren. Het kost ons een 
kleine moeite om iets terug te doen.”

Wil jij je ook aansluiten bij Schoon Volk? Ga naar 
www.miwa.be/schoonvolk voor meer info.
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Klachtenregister
In juni 2020 startte de gemeente met een nieuwe 
procedure ‘klachtenbehandeling’. Om de klachten 
beter op te volgen, maakten we een klachtenregister aan. 
Het laatste half jaar registreerden we in totaal  
27 klachten, waarvan 3 klachten niet gegrond waren. 

AANTAL KLACHTEN PER DIENST
Burgerzaken 2
Landbouw 1
Personeel 1
Klantenteam 1
Welzijn 2
Cultuur & Toerisme 1
Mobiliteit 4
Omgeving 8
Wegen & Water 6
Communicatie 1

Zoals je ziet, zijn de klachten verspreid over 
verschillende beleidsdomeinen. Soms behoort 
een klacht tot verschillende beleidsdomeinen. 

Het overwicht gaat over grondgebonden zaken. 
Inhoudelijk zijn ze allemaal verschillend. Ze wijzen 
niet op een structureel tekort in de werking. 

Wat is het verschil juist tussen  
een klacht en een melding?
Een klacht is een uiting van een inwoner die vindt 
dat de gemeente of het Welzijnshuis hem/haar niet 
correct behandelde. Een melding is een mededeling van 
een vastgesteld feit zoals een losliggende tegel, zwerfvuil, 
enz. Hierbij dient niemand een klacht in. De gemeente 
registreert zowel klachten als meldingen en volgt ze op. 

Hoe dien je als burger een klacht
in of hoe doe je een melding? 
Een klacht indienen of iets melden, kan je zowel 
mondeling als schriftelijk. Voor klachten heeft de 
gemeente een speciaal mailadres: 
klachten@sint-gillis-waas.be

Een melding kan je ook eenvoudig doen via de website 
(www.sint-gillis-waas.be/meldingen).  

Gemeente en de Bosgroep werken samen 
voor gezonde bossen
Het gaat niet goed met de Wase naaldbossen. De droogte op sommige momenten maakt hen kwetsbaar en daar maakt de 
letterzetter dankbaar gebruik van. De letterzetter is een kleine kever die zich door de schors van verzwakte naaldbomen een 
weg zoekt naar de levensaders van de boom. Hierdoor verzwakt de boom en stopt de naaldgroei. De boom dreigt zelfs om 
te vallen, zeker wanneer het hard waait. Het bos heeft ook nog nauwelijks een ecologische waarde als klimaatbuffer en als 
habitat voor planten en dieren.

De Bosgroep Oost-Vlaanderen vzw ondersteunt private eigenaars in het beheer van hun bossen. De vzw wil de komende 
2,5 jaar werk maken van een ambitieuze bosomvorming in het Waasland. De bedoeling is om 50 hectare zieke naaldbossen 
te vervangen door nieuwe, gezonde, streekeigen loofbossen. Daarvoor stelt de Bosgroep een gespecialiseerde aannemer 
ter beschikking van eigenaars die hun bos willen omvormen en verder werkt de vereniging een heel voordelige 
subsidieregeling uit. 

Ook onze gemeente springt op de kar van dit bosomvormingsproject. De ambitie is om de komende 2,5 jaar in onze 
gemeente 10 bossen met een gezamenlijke oppervlakte van 8 ha te rooien en te vernieuwen. De kostprijs van elk project 
wordt voor ongeveer de helft gesubsidieerd door bovenlokale middelen voor plattelandsprojecten. De rest verdelen de 
eigenaar (25%) en de gemeente (25%) netjes.

Ben jij eigenaar van een perceel van minstens 1000 m² dat voor 85% bestaat uit aangetast naaldhout? 
Neem dan contact op met de Bosgroep (bosgroepnoord@oost-vlaanderen.be) of informeer je in het Administratief 
en Bestuurscentrum/gemeentehuis (omgeving@sint-gillis-waas.be).
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Uitbreiding De Zandloper  
en vernieuwing buitenschoolse  

kinderopvang:  stand van zaken  

De gemeente blijft verder investeren in onderwijs en kinderopvang. Zo breidt in Sint-Pauwels  
de gemeentelijke lagere school De Zandloper uit en vernieuwt de buitenschoolse kinderopvang. 

Een jaar na de start van de werken staan de drie gebouwen recht.  
Vanaf nu start de afwerking in de gebouwen.

#SGW
Patrimonium

De gebouwen
Het eerste nieuwe gebouw bevindt zich het dichtst bij de 
parking van de Zandloper. De directie en administratie krijgen 
hun bureau op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping komt, 
naast een vergaderruimte, een ruime leraarskamer met uitzicht 
op de speelplaats. Tussen de refter en dit gebouw komt ook de 
nieuwe ingang van de school. 

Daarnaast vind je een tweede gebouw met twee ruime 
klassen op het gelijkvloers. Aan de kant van Klapdorp en de 
Zoal krijgt buitenschoolse kinderopvang FERM onderdak in 
een derde gebouw. Zij vangen voor en na school de kinderen 
op en organiseren vakantieopvang. 

De speelplaats
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus pakten we 
het eerste deel van de speelplaats aan (de kant van de 
Zandstraat). We vernieuwden de oude plantenbakken, legden 
wadi’s aan en werkten met meer kleurvlakken. 

De speeltoestellen krijgen later een plaatsje op de speelplaats.
Het tweede deel van de speelplaats (langs de nieuwe 
gebouwen) pakken we binnenkort aan. De nadruk ligt op een 
groene speelplaats waar de kinderen van de school en de 
kinderopvang zich kunnen uitleven, maar ook tot rust komen.

Achter het gebouw van de kinderopvang komt een 
fietsenstalling. Dat is de plaats waar vroeger de BKO-
container stond. Ook de gebruikers van de Zoal kunnen deze 
fietsenstalling gebruiken. Tot slot voorzien we een wegel 
tussen de parking Klapdorp en de parking Zandstraat.

Toekomst en einde van de werken
De komende maanden werken we de gebouwen verder af. 
De aannemer start met de binnenafwerking. Het einde van 
werken voorzien we in juni 2022.

Voor meer informatie over dit project kan je terecht bij de 
dienst Onderwijs (03 727 17 00, onderwijs@sint-gillis-waas.be).
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De gemeenteraad keurde eind januari 
2022 de definitieve verkoop goed van 
de Sint-Helenasite. Hierdoor zetten we  
een belangrijke stap!

Na een openbare procedure,  
keurde de gemeenteraad in april  
2019 de samenwerking goed met  
het samenwerkingsverband site  
dr. Lancelote voor de herinrichting  
van de Sint-Helenasite. We verleenden 
de omgevingsvergunning en in 
december 2021 ondertekenden we 
de verkoopsovereenkomst. Nu de 
gemeenteraad eind januari ook de 
aangepaste ontwerpakte goedkeurde, 
kan de notaris de verkoop officieel 
maken.

Als gemeente zijn we heel blij dat 
we een volgende belangrijke stap 
kunnen nemen in dit dossier. De 
verkoop brengt ons 2.011.000 euro op. 
De projectontwikkelaar geeft in ruil 
hiervoor een nieuwe bestemming aan 
de Sint-Helenakliniek en realiseert een 
aanpalende nieuwbouw met zorgflats, 
die rolstoeltoegankelijk zijn.

Bovendien richt de projectontwikkelaar 
de tuin van Sint-Helena opnieuw in. We 
vermijden auto’s met minder verharding 
als resultaat. De tuin wordt, na de 
opfrisbeurt, opnieuw een park dat voor 
iedereen toegankelijk is. 

De gemeente en de project-
ontwikkelaar kijken samen uit naar 
de verdere uitrol van dit project! 

Benieuwd naar meer info? 
Surf dan naar 
www.sankt.be/projecten/sint-helena. 

Wie graag op de hoogte wil blijven 
van het Sint-Helenaproject, kan 
zich inschrijven via de website van 
de projectontwikkelaar 
www.sint-helena.be.

Vijftig jaar geleden werd het gemeente-
park aangelegd. Ondertussen verloor 
het veel van zijn oorspronkelijke glorie.  
De inrichting is niet meer aangepast 
aan de behoeften van onze huidige 
samenleving en op vlak van klimaat-
bestendigheid. Daarom namen we de 
herinrichting van het gemeentepark 
op in het strategisch meerjarenplan en 
het Masterplan Groenblauwe Woonas 
Blokstraatbeek.

De vooropgestelde doelen bij de 
herinrichting zijn de volgende:
• de aanwezige verharding 

terugschroeven;
• de natuurbeleving centraal stellen 

en een aangename verblijfs- en 
doorsteekplek realiseren voor jong  
en oud;

• het waterverhaal integreren, waarbij 
we ruimte voor water voorzien;

• de groeninrichting beter afstemmen op 
de biodiversiteit en klimaataspecten.

Voor de uitvoering van dit project 
trekken we 400.000 euro uit waarvan 
50.000 euro subsidie van de provincie.
Daarnaast schakelen we de hulp in van 
het Regionaal Landschap Schelde-
Durme om dit te verwezenlijken. Samen 
met het team Natuur in de Buurt starten 
we snel het participatietraject op. Zo 
willen we zoveel mogelijk doelgroepen 
actief betrekken om ons nieuw 
gemeentepark vorm te geven. 

Speciale aandacht hierbij gaat naar 
kinderparticipatie omdat we het park 
ook voor hen uitdagend, leerrijk en 
avontuurlijk willen maken. Daarnaast 
krijgen we graag input van de 
omringende horeca, buurtbewoners, 
senioren, jongeren, adviesraden, enz. 
Via observatiemomenten ter plaatse, 

uitnodigingen tot brainstormsessies, 
bezoeken en beleven van parken in  
andere gemeentes … vullen we dit 
participatiegebeuren in. Tijdens dit 
voorjaar rollen we het participatietraject 
uit om tegen de zomer over te gaan naar 
een eerste voorontwerp.

Herinrichting van het gemeentepark

#SGW
BESLIST Definitieve verkoop 

van Sint-Helenasite 
goedgekeurd
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Vanuit de Gemeentelijke Mondiale Solidariteitsraad 
(MOSO) hebben wij de uitdaging aangenomen om ze alle 
10 uit te voeren. Hopelijk steekt corona niet teveel stokken 
in de wielen!

Om dit alles te organiseren is een werkgroep ‘mondiale 
uitdagingen’ actief. Heb je interesse om met geëngageerde, 
enthousiaste mensen samen te werken om deze  
10 mondiale uitdagingen tot een goed einde te brengen? 
Dan ben je van harte welkom! 

Mail of bel naar het Welzijnshuis 
(welzijnshuis@sint-gillis-waas.be, 03 202 80 00) of 
telefoneer naar de MOSO-voorzitter (0473 512 570) 
volstaat.  

Uitnodiging aan alle inwoners: 
Hopelijk mogen wij je vaak ontmoeten op de activiteiten 
rond deze 10 mondiale uitdagingen! Wordt vervolgd!

Via een goed lokaal mondiaal beleid kunnen we een belangrijke bijdrage leveren tot een 
betere en meer rechtvaardige wereld. De provincie Oost-Vlaanderen roept alle gemeenten 

en steden op om een tandje bij te steken en daagt hen uit om gedurende één jaar 
10 mondiale uitdagingen te realiseren:

Onze gemeente  gaat  
10 mondiale uitdagingen aan!

#SGW
welzijn en
gezondheid

Definitieve verkoop 
van Sint-Helenasite 
goedgekeurd

In september 2015 ondertekenden alle lidstaten van de Verenigde Naties de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. 
Hierin engageren ze zich om initiatieven en beslissingen te nemen die nodig zijn om onze planeet en maatschappij op een 
duurzame koers te brengen. Tegen 2030 moeten 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development 
Goals (SDG’s) behaald worden.

1. Organiseer een mondiale week  
met een zelfgekozen thema.

2. Organiseer een activiteit rond wereldburgerschap.

3. De bibliotheek zet een activiteit op rond 
wereldburgerschap.

4. De basisscholen organiseren een educatieve 
activiteit rond een mondiaal thema.

5. Zorg voor een vaste rubriek rond mondiale 
thema’s in het gemeentelijk infoblad.

6. Communiceer naar de bevolking over lokale 
mondiale solidariteitsinitiatieven.

7. Organiseer een faire markt met sensibiliserende 
luik.

8. Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij 
je bevolking te stimuleren.

9. Zorg dat de gemeente minstens 1 extra duurzaam 
product structureel aankoopt.

10. Organiseer een activiteit voor het 
gemeentepersoneel om het draagvlak voor het 
eigen lokaal mondiaal beleid te vergroten.

De uitdagingen zijn laagdrempelig en betrekken 
alle domeinen (scholen, bibliotheek, cultuur, sport, 
economie, personeel, inwoners …). Als gemeente 
krijgen we de vrijheid om dit zelf in te vullen en er 
creatief mee om te gaan.
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Okra Sint-Gillis-Waas bestaat ongeveer 70 jaar. 
Het is een vereniging van, voor en door 50+’ers. 
Okra richt zich hoofdzakelijk op ontmoeting, 
ontspanning, ontwikkeling en ondersteuning 
van haar leden.

Hoe ontstond Okra 
Sint-Gillis-Waas?
Berlinde Baert 
(voorzitter Okra Sint-Gillis-Waas):  
“In Sint-Gillis-Waas was Okra vanaf de 
beginperiode sterk aanwezig door enkele 
lokale CM-medewerkers die er hier hun 
schouders onder zetten. Eerst onder de naam KWB en 
momenteel onder de naam Okra. Dat staat voor Open, 
Kristelijk, Respectvol en Actief.” 

Welke activiteiten doet Okra 
Sint-Gillis-Waas?
Berlinde: “In coronatijden is de werking niet evident, maar we 
proberen zoveel mogelijk contact te houden. Nu hopen we dat 
de werking terug op een normaal niveau komt.” 

“Tijdens een ‘normale’ werking bieden wij onze leden  
heel veel verschillende activiteiten aan:
• sportieve activiteiten (wandelen, fietsen, dansen, kubben, 

turnen, petanque);
• samen zingen, samen ontspannen in praatcafés (babbelen, 

kaarten, gezelschapsspelen) of tijdens een spelletje bingo, 
een quiz en volksspelen;

• dansnamiddag;
• verschillende voordrachten;
• enkele keren per jaar op uitstap. 

Dit jaar staat er o.a. een bezoek aan de Gentse Floraliën en 
een bezoek aan Scherpenheuvel, Diest en Averbode op het 
programma. Hopelijk is er dit jaar ook een toneelbezoek 
mogelijk. Jaarlijks maakt Okra Sint-Gillis-Waas ook een 
meerdaagse reis. Met corona was dat moeilijk, maar in de 
toekomst hopen we dat het weer kan.”

“Je ziet dat er echt voor ieder wat wils is. Het belangrijkste  
zijn de warme vriendschappen die ontstaan binnen Okra.  

Wij geven onze leden de kans elkaar te ontmoeten.”

Telt de Okra in Sint-Gillis-Waas veel leden?
Berlinde: “Momenteel telt Okra Sint-Gillis-Waas meer dan 
400 leden tussen 50 en 100 jaar. Die leden krijgen regelmatig 
bezoek van één van de 20 actieve wijkverantwoordelijken. 
Door die bezoekjes komen de wensen van de leden tot op 
de bestuursvergaderingen. De inbreng van onze leden, daar 
houden we zoveel mogelijk rekening mee.”

Zijn nieuwe leden nog steeds welkom?
Berlinde: “Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. 
Zij kunnen zich bij mij inschrijven, nadat ze eerst een afspraak 
maken via 03 770 57 61. Er zijn wel twee vereisten 
om lid te worden: minimaal 50 jaar zijn en graag in 
groep sporten of ontspannen.”

Bedankt voor het interview, Berlinde.

Achter de gevel van...

Okra Sint-Gillis-Waas

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.

OPROEP

Het huidige bestuur van Okra Sint-Gillis-Waas met Berlinde in het midden
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Sportactiviteiten voor
onze jonge inwoners

Een zomer vol leuke sport- en knutselactiviteiten voor de allerkleinsten!

De inschrijvingen voor de zomerkampen starten op dinsdag 19 april 2022 om 9 uur 
via de webshop (www.sint-gillis-waas.be/webshop). 

Kleutersportkamp ‘Beestenboel’

Voor de kinderen van de eerste t.e.m. de derde kleuterklas 
(geboortejaar 2016 – 2019) voorzien we voor het vierde jaar  
op rij een leuke week vol knutsel- en sportplezier. 

Gaat jouw kleuter dit jaar mee naar het oerwoud of de oertijd? 
Tijdens deze week leren we dinosaurussen en apen kennen. 
Bolo de aap stelt jouw kleuter al zijn dierenvriendjes voor en 
speelt met jouw kind de leukste oerwoudspelletjes. 

Het kleutersportkamp vindt plaats van maandag 25 t.e.m. 
vrijdag 29 juli en telkens van 9 tot 16 uur. We voorzien ook 
voor- en na-opvang. De activiteiten vinden plaats in sporthal 
De Gavers.

Het is belangrijk dat de kinderen minstens 2,5 jaar zijn en 
al schoolervaring hebben. Ook hebben ze geen dutje meer 
nodig en op het moment van de inschrijving kunnen ze al trots 
zonder luier.

Knuffelkampen*

Tijdens de halfdaagse knuffelkampen wisselen sport- en 
knutselactiviteiten elkaar af. De ene dag houden de kinderen 
het rustig en maken ze heuse kunstwerkjes. De andere dag 
halen ze hun sportiefste kant naar boven tijdens een klim- en 
klauterparcours of bewegen ze op muziek. De kampen zijn 
geschikt voor kinderen van de tweede en derde kleuterklas 
(geboortejaar 2016 – 2017).

Week 1: maandag 8 t.e.m. vrijdag 12 augustus 2022

Week 2: maandag 22 t.e.m. vrijdag 26 augustus 2022

Telkens van 9 tot 12 uur. De deuren openen vanaf 8.30 uur  
en sluiten terug om 12.30 uur. De activiteiten starten stipt  
om 9 uur.

*Gelieve één van de twee weken te kiezen, zodat we iedereen minstens  
1 week van een plaatsje kunnen voorzien.

Grabbelpasuitstappen in augustus
De jongeren van 6 t.e.m. 16 jaar laten we niet zomaar in de kou staan.
In augustus (2, 4, 16, 18 en 30 augustus) organiseren we voor hen verschillende 
Grabbelpasuitstappen (bijv. pretpark, trampolinepark, enz.). 

Als we meer informatie hebben over wat wel en niet
 kan met busvervoer deze zomer, starten we ook deze
inschrijvingen op via de webshop.  
Meer informatie volgt dus nog.

#SGW
vrije tijd
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Gezocht: 
enthousiaste leden voor sportraad

In onze gemeente vinden we participatie heel belangrijk. 
Zo zijn er verschillende adviesraden waar je jouw bijdrage 
kan leveren aan het gemeentebeleid. Ben je zot van sport 
en wil je jouw steentje bijdragen aan het sportbeleid in onze 
gemeente? Dan ben jij de persoon die we zoeken om onze 
sportraad te versterken!  

Wat is de sportraad?
De sportraad zorgt voor overleg en inspraak bij de voor-
bereiding en uitvoering van het sportbeleid. De leden van 
de sportraad helpen bij de organisatie van de tweejaarlijkse 
huldiging van de sportlaureaten en nemen initiatieven om 
de samenwerking en het overleg te bevorderen. De raad 
van bestuur bestaat uit max. 15 leden en komt een 6-tal keer 
per jaar bijeen, de algemene vergadering is omvangrijker en 
vergadert meestal 1 keer per jaar.

Zoektocht naar nieuwe leden
Eind vorig jaar namen meerdere bestuursleden afscheid na 
jaren trouwe dienst. Wij willen hen graag bedanken voor de 
vele jaren inzet voor het sportgebeuren in onze gemeente. 

Uiteraard willen we de leegte, die zij achterlaten, opvullen. 
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. 

Ben je een fervent sporter, geëngageerd bestuurslid, 
LO-leerkracht, sportouder, iemand met een open blik?
Dan is jouw kandidatuur zeker welkom! Ook sport-
verenigingen die nog geen lid zijn, mogen zich laten  
vertegenwoordigen in de sportraad.

Om een representatieve vertegenwoordiging te hebben, 
zoeken wij zeker iemand die een deelgemeente 
(bijv. Meerdonk) vertegenwoordigt. Ook iemand met een 
mening over anders georganiseerde (niet-clubgebonden) 
sport is welkom.

Hoe stel je je kandidaat?
Interesse om jouw steentje bij te dragen aan het sportbeleid 
in onze gemeente of wil je meer info? 
Mail naar sport@sint-gillis-waas.be 
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#SGW
vraag &

antwoord

Elektrische steps, hoverboards, monowheels en segways zijn populaire vervoersmiddelen. 
Deze vervoersmiddelen zijn gemotoriseerd en kunnen niet sneller dan 25 km/uur rijden. 

Hiervoor hoef je geen rijbewijs te hebben. Er is ook geen wettelijke minimumleeftijd 
om ermee op de openbare weg te rijden.  

Waar en hoe snel mag je rijden?

• Rij je stapvoets, zo’n 5 à 6 km/uur, dan word je beschouwd 
als een voetganger. Je moet dan op het voetpad rijden. 

• Rij je sneller dan stapvoets? Dan ben je verplicht om het 
fietspad te nemen. Als er geen fietspad is, moet je op de 
rijbaan rijden. Je wordt gelijkgesteld met een fietser. Dat 
betekent dat je in een fietsstraat dezelfde rechten hebt 
als fietsers en dat je in een eenrichtingsstraat in beide 
richtingen mag rijden als een verkeersbord dit toestaat.

Moet je verlichting hebben?
Als het donker is, is verlichting verplicht op het fietspad of op 
de rijbaan. Ook wanneer de zichtbaarheid minder dan 200 
meter is, zijn lichten een verplichting. Vooraan een wit of geel 
licht en achteraan een rood. Rij je stapvoets op het voetpad, 
dan zijn lichten niet verplicht, maar wel aan te raden.

Wat met steps met een zadel?
Steps met een zadel zijn bromfietsen klasse A of B,  
afhankelijk van de maximumsnelheid die ze halen.  
Je bent dus verplicht de regels voor bromfietsen te volgen: 
minimumleeftijd 16 jaar, helmplicht, inschrijvingsplicht, 
nummerplaat, enz.

Zijn er nog veiligheidstips?
• Wees hoffelijk, hinder andere weggebruikers niet  

en breng hen niet in gevaar.
• Pas je snelheid altijd aan de omstandigheden aan,  

zoals verkeersdrukte of slecht weer.
• Bescherm jezelf, draag een helm en aangepaste 

beschermkledij.
• Maak je zichtbaar in het verkeer, draag een  

fluohesje en/of reflecterende accessoires.

Veilig op weg met je 
elektrische step,  hoverboard,  

monowheel of segway

23
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IN BEELD 

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 volgen-
de ‘in beeld’. Bedankt!

Aanplant in 
Tweehagen

Door het slechte weer kon de aan-
plant eind vorig jaar niet doorgaan. 
Op 29 januari probeerden we een 

tweede keer en met succes! 
Verschillende buurtbewoners staken 

mee de  handen uit de mouwen 
tijdens de gezellige aanplant in 

Tweehagen. 

505285-Sint-Gillis-Waas-MRT-APRIL.indd   24505285-Sint-Gillis-Waas-MRT-APRIL.indd   24 11/02/2022   14:5211/02/2022   14:52


