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Beste inwoner
Ik ben enorm fier om jou als burgemeester een gelukkig en
vooral gezond 2020 te wensen. We gaan voor een hoopvol
jaar vol liefde en vriendschap. Gezondheid is heel belangrijk:
ik wens je oprecht een goede gezondheid, niet alleen voor
jezelf maar ook voor jouw familie en vrienden.

Maak er een positief jaar van, met veel
levensvreugde, humor en werklust.
Dit jaar was voor mij als burgemeester een boeiend en
leerrijk jaar met veel uitdagingen. De komende jaren maken
we verder werk van deze uitdagingen. Jij als inwoner bent
mijn dagelijkse motivatie en geeft mij energie om er elke
dag het beste van te maken voor onze gemeente! Het
was ook het eerste jaar voor de nieuwe bestuursploeg. De
samenwerking loopt vlot. Daarvoor wil ik mijn collega’s,
schepenen, uitdrukkelijk bedanken.
In 2019 werkten beleid en administratie intens samen om een
fantastisch meerjarenplan 2020-2025 voor te leggen.
Een werk van lange adem, maar we zijn trots op het resultaat.
Nieuw was deze keer dat we de inwoners, met een
bevolkingsbevraging, expliciet naar hun mening vroegen.
Participatie, daar zetten we de komende jaren meer op in.
Als inwoner ben je ons klankbord.

We werken op verschillende domeinen: veiligheid, mobiliteit,
klimaat, cultuur, welzijn, onderwijs… één voor één belangrijk!
Wil je meer weten over het meerjarenplan? In dit infoblad zit
een uitgebreid dossier.
Het meerjarenplan is een ambitieus plan waarin belangrijke
doelstellingen worden nagestreefd die jullie en ons nauw aan
het hart liggen. Er zijn altijd werkpunten, dat weten we. Maar
we zijn enorm gemotiveerd om het plan de komende jaren zo
goed mogelijk uit te voeren.

Laat ons positief vooruit kijken, laat ons
samen gaan voor een nog beter en mooier
Sint-Gillis-Waas!
Ik reken op jullie medewerking en op jullie geduld bij het
uitvoeren van bepaalde plannen. Soms brengen deze
plannen in beperkte mate hinder met zich mee. Aarzel niet
om de diensten of mij dan persoonlijk te contacteren.
Wij staan voor jou klaar!
Maaike De Rudder
Burgemeester

Het meerjarenplan bevat doelstellingen en acties die we de
komende jaren gaan uitwerken.

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: Danny De Saegher (voormalige dorpsfotograaf ) en Rudi Wielandt (huidige dorpsfotograaf)
Meer info? Communicatie, 03 727 17 00, communicatie@sint-gillis-waas.be
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GESPOT

Winnares van de poëziewedstrijd, Anne Van de Velde.

Begin november vorig jaar vond de prijsuitreiking van de
poëziewedstrijd Leo Vercruyssen plaats. Het was de vijfde
editie van de driejaarlijkse poëziewedstrijd, georganiseerd
door de cultuurraad samen met rotaryclub Sint-Gillis Stekene Camasiacum. De grote winnares was Anne Van de
Velde.
25 deelnemers stuurden elk twee gedichten in rond het
thema ‘MENSEN’. Het gedicht ‘Wie is die man’ van Anne Van
de Velde maakte het meeste indruk. In 2013 kreeg ze al een
eervolle vermelding en nu ging ze met de hoofdprijs aan de
haal. Ze was dan ook bijzonder fier.

‘Poëzie is verwondering, gevoel delen en tot
rust komen. De erkenning en waardering
geven me een enorme boost. Ook mijn vader,
Frans Van de Velde, zou enorm trots zijn. Het
is jammer dat we deze gemeenschappelijke
passie niet meer kunnen delen. Hij nam ook
vaak de pen ter hand. Ik klink op jou, pa!’

Het winnende gedicht:

Wie is die man
Wie is die man
in donkere jas
vol aandacht observerend
zijn kin wat naar beneden,
hij trekt eens aan zijn sigaret
en neemt een slok,
ik doe een stapje dichterbij ...

... hetzelfde spoor
en zo vertrouwd,
als van altijd ...
... verhalen verteld,
gevoel gedeeld,
soms hard,
soms lief en zacht,
soms naakt, soms wild, soms ingetogen,
die man daar aan de toog, hij is nog steeds op zich
maar heb nu wel zijn ziel bewogen ...

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!

KORT 5

KORT
AFVALKALENDER IN JE BRIEVENBUS OF
VIA APP

NIEUW ADRES VOOR POLITIEPOST
SINT-GILLIS-WAAS

Ontdek op welke dagen je afval in 2020 wordt opgehaald.
Check hiervoor de afvalkalender van MIWA. Dit kan via
de MIWA MY WASTE-app, www.miwa.be of de papieren
kalender. De afvalkalender vond je in de loop van december
in je brievenbus. Heb je er geen ontvangen? Haal je kalender
op in het Administratief en Bestuurscentrum of vraag er
eentje aan via info@miwa.be.

Je vindt het nieuwe wijkkantoor van Politie Waasland-Noord
voortaan terug op het Burgemeester Omer De Meyplein 1A
(containers in het gemeentepark). Het kantoor kreeg ook een
nieuw telefoonnummer: 03 376 23 60.

LAAT GRATIS JE FIETS LABELEN TEGEN
DIEFSTAL
In kringwinkel Den Azalee (Kluizenmeersen 2) kan je iedere
eerste woensdag van de maand vanaf 14 uur terecht voor het
labelen van je fiets tegen diefstal. Bij het labelen wordt een
label met rijksregisternummer van de fietseigenaar op het
fietsframe bevestigd. Het gaat om een duurzame sticker die
moeilijk te verwijderen is. Het labelen van fietsen is volledig
gratis. Kom met je fiets naar de kringwinkel en breng je
identiteitskaart mee.
Interesse of meer info? Den Azalee, 03 789 20 92

ONTVANG JIJ ONZE E-NIEUWSBRIEF AL?
Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en
activiteiten in onze gemeente? Abonneer je dan op onze
maandelijkse e-nieuwsbrief. Inschrijven kan door onderaan op
de gemeentelijke website je e-mailadres door te geven.

LAATTIJDIGE UITBETALING PRESENTIEGELDEN
VERKIEZINGEN MEI 2019
Een aantal inwoners die tijdens de verkiezingen van
mei 2019 zetelden in een kies- of telbureau zijn pas in het
najaar uitbetaald. Dit door administratieve problemen bij Bpost
en de federale overheid.
Intussen zou iedereen zijn presentiegeld, gestort door Bpost,
moeten gekregen hebben.
Vragen? Contacteer Burgerzaken, 03 727 17 00,
burgerzaken@sint-gillis-waas.be

OPENINGSUREN EN SLUITINGSDAGEN
Het Administratief en Bestuurscentrum is iedere werkdag
open van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur (dinsdagavond tot
19 uur). Op vrijdagnamiddag zijn we gesloten.

Het recyclagepark in Sint-Gillis-Waas is gesloten op:
woensdag 1 januari
donderdag 2 januari

Geen afspraak? Dan ben je welkom aan de onthaalbalie en
aan de loketten (voormiddag). Met afspraak kan je in de
namiddag bij de loketten terecht. Afspraak maken?
www.sint-gillis-waas.be, 03 727 17 00 of in het
Administratief en Bestuurscentrum.

Het politiekantoor van Sint-Gillis-Waas is gesloten op:
woensdag 1 januari

Alle gemeentelijke diensten, bibliotheken, GC De Route en
Welzijnshuis zijn gesloten op:
woensdag 1 januari
donderdag 2 januari
Het Welzijnshuis is door de verhuis gesloten op dinsdag
14 januari.

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!
Je kan alle openingsuren en sluitingsdagen terugvinden op
www.sint-gillis-waas.be/openingsuren
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CIJFER VAN DE MAAND

CIJFER
VAN DE MAAND

20.203

Zoveel voertuigen werden in Sint-Gillis-Waas onderworpen
aan een snelheidscontrole tussen 1 januari 2019 en eind
oktober 2019. Daarvan reden 1.878 bestuurders te snel.

WAAROM FLITST DE POLITIE?
Snelheidshandhaving is voor de politie één van haar
hoofdprioriteiten binnen het verkeersproject. Uit de
ongevallencijfers blijkt jaar na jaar dat overdreven en/of
onaangepaste snelheid een belangrijke oorzaak of bepalende
factor is bij verkeersongevallen met gewonden. Uit de
veelvuldige meldingen van bezorgde inwoners merken we
dat hierdoor een objectief en subjectief onveiligheidsgevoel
gecreëerd wordt.

HOE WORDEN DE FLITSLOCATIES BEPAALD?
Waar en wanneer de politie flitst in onze gemeente wordt
door drie criteria bepaald: de ongevallencijfers, preventieve
metingen en meldingen/klachten van inwoners. Een continue
analyse van deze criteria geeft de politie een dynamische
prioriteitenlijst. Zo zal er het vaakst geflitst worden in
straten die hoog scoren op vlak van verkeersongevallen met
gewonden én hoge snelheden.

Daarna volgen de straten die hoog scoren op vlak van
verkeersongevallen met gewonden of op hoge snelheden.
Tot slot gaat de politie aan de slag met meldingen die ze
krijgt van inwoners. Zo zal er eerst met een analysetoestel
van onze gemeente gemeten worden hoe ernstig
de overtredingen zijn. Deze metingen gebeuren op
verschillende tijdstippen en dagen. Met deze cijfers kan de
politie objectief oordelen of er inderdaad een probleem is.
Als blijkt dat de toegelaten snelheid duidelijk en veelvuldig
wordt overschreden, volgen er snelheidscontroles.

TIPS EN WEETJES
Te snel rijden, veroorzaakt 30% van alle ongevallen.
Met een aangepaste snelheid zie je beter wat er rondom
je gebeurt.
Bij een aanrijding met 30 km/u heeft een voetganger
90% kans om te overleven, met 50 km/u maar half zoveel.
Kortom: het enige wat te snel rijden oplevert, is dat je jezelf
en anderen in gevaar brengt.

BESLIST 7

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD
AANKOOP VAN NIEUWE WAGENS

RETRIBUTIES EN BELASTINGEN

De diensten Feestelijkheden en Groen beschikken beiden
over een voertuig dat aan vervanging toe is. Er worden twee
nieuwe bestelwagens met open laadbak aangekocht voor
80.000 euro.

De raden keuren in december alle retributies en belastingen
voor 2020 goed. De belangrijkste aanpassingen:

Verder is de kleine tractor defect. De herstellingskosten zijn
te hoog waardoor het beter is om een nieuwe tractor aan te
kopen. De tractor wordt in de zomer gebruikt voor het maaien
van grasterreinen en in de winter voor het sneeuwvrij maken
van de fietspaden. Het budget wordt geraamd op 63.000 euro.

In 2020 zal je online betalen voor de Grabbelpas en het
speelplein.
De retributie op de standpijpen wordt afgeschaft.
De tarieven voor de omgevingsvergunningen worden
aangepast.
De tarieven voor de nachtwinkels zijn verlaagd. Er komt wel
een extra openingsbelasting.
De bedrijvenbelasting wordt grondig aangepast.

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ONTHEFFING VAN
DE GEZINSBELASTING (AANSLAGJAAR 2020)
Voornaam en naam:...............................................................................................................................................................................................................................................
Straat en nummer:..................................................................................................................................................................................................................................................
vraagt een ontheffing van de gezinsbelasting voor personen die op 1 januari 2020 een leefloon van het OCMW, gewaarborgd
inkomen ouderen of verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit genieten.

VOORWAARDEN
1. Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van gemeente Sint-Gillis-Waas op 1 januari 2020
2. én je ontvangt een leefloon (toegekend door het OCMW), gewaarborgd inkomen ouderen (attest inkomensgarantie voor
ouderen) of verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit (attest mutualiteit)
3. én je bent opgenomen in het kohier van de algemene belasting voor gezinnen 2020.
Het bedrag van de ontheffing wordt gelijkgesteld aan de grondslag van de algemene gemeentebelasting voor gezinnen,
aanslagjaar 2020, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 12 december 2019. Meer informatie over de tarieven van
de gemeentebelasting vind je terug op de achterzijde van het aanslagbiljet en ligt ter inzage bij Financiën (voormiddag vrije
toegang, namiddag/avond op afspraak).
Je dient de aanvraag in voor 31 maart 2020 bij de onthaalbalie (Administratief en Bestuurscentrum), Burgemeester Omer De
Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas.
MEER INFO? Financiën, 03 727 17 00, financien@sint-gillis-waas.be
Sint-Gillis-Waas,......................................................................................2019

Handtekening.....................................................................................................
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SGWERKT

WELKE HANDELSZAKEN PUBLICEREN WE
IN DEZE RUBRIEK?
Nieuwe handelszaken.
Nieuwe uitbaters van een bestaande handelszaak
(bijv. overname café: nieuwe uitbater).
Handelszaken die hun assortiment zo uitbreiden, dat het
oorspronkelijke concept volledig wijzigt
(bijv. handelszaak dat een totaal ander product aanbiedt,
brood naast kledij).
Handelszaken die verhuisd zijn of een nieuwe

handelszaak openen (nieuw filiaal) binnen de gemeente
naar een andere deelgemeente (verder dan om het
hoekje of twee huizen verder).
Het gaat om een activiteit in hoofdberoep.
De zaak is gestart tussen de publicatie van het vorige
infoblad en de opmaak van een nieuw infoblad, met een
max. van 6 maanden.

NIEUWE HANDELSZAKEN
BODYMETALS@WOLFINKTATTOO

LINI MINI

Tattoo- en piercingzaak
Kronenhoekstraat 46, 9170 Sint-Gillis-Waas
Openingsuren: maandag van 13 tot 18 uur, dinsdag tot en
met vrijdag van 10 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 17 uur. Om
de twee weken ook op zondag open van 13 tot 18 uur.
Zaakvoerder: Franky De Cauwer
Contact: 0468 41 37 68, frdecauwer1972@hotmail.com,
www.bodymetals.be

Winkel in babyartikelen
Potterstraat 82, 9170 Sint-Gillis-Waas
Openingsuren: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 10 tot 17 uur
Zaakvoerder: Jessica Jacobs
Contact: 0476 77 69 01, linimini@telenet.be,
Facebook pagina: Lini Mini

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.

INFO

SGW ZOEKT 9

ANIMATOREN (16+)
DIT VERWACHTEN WE VAN JOU
graag met kinderen omgaan
creatief zijn: je verkleden/schminken, knutselen, thema’s
en toneeltjes bedenken
plannen en voorbereiden: speelhoeken en activiteiten
voorbereiden en begeleiden, materiaal verzamelen,
opkuisen en evalueren

AANBOD
Elke zomer kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar
terecht op speelplein Biezabijs voor fantastische
avonturen, grootse verhalen en een heleboel
plezier.
De Jeugddienst zoekt tijdens de zomervakantie enthousiaste
16-plussers die een superleuke vakantie willen beleven samen
met kinderen en mede-animatoren!

TIP

Je krijgt een vrijwilligersvergoeding van 34,71 euro per dag
(als je een attest van animator hebt). Je wordt begeleid door
een hoofdanimator die je tips en feedback geeft.

PROFIEL
Vanaf 16 jaar of het jaar dat je 16 wordt, kan je bij ons
aan de slag. Je hoeft geen ervaring te hebben, enkel veel
goesting!

Je bent welkom op de infosessie voor nieuwe animatoren op zaterdag 8 februari van
10.30 tot 12 uur in GC De Route, Stationstraat 201. We verwachten jou en
je vrienden die ook geïnteresseerd zijn in de speelpleinwerking.

MEER INFO OF INTERESSE? Jeugd, 03 727 17 00, jeugd@sint-gillis-waas.be

ORGANISATOREN VAN VERJAARDAGSREÜNIES
In onze deelgemeentes worden speciale verjaardagen vaak
samen gevierd: denk maar aan inwoners die in hetzelfde
jaar 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85 of 90 jaar worden. Deze
verjaardagsreünies worden door één of meerdere jarigen
zelf georganiseerd.
Tot de komst van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming, ook gekend als ‘GDPR’) konden
organisatoren van verjaardagsreünies een adressenbestand

opvragen bij de gemeente om alle inwoners te contacteren
die in een bepaald jaar zijn geboren.
De gemeente mag deze gegevens nu niet meer geven.
Daarom verschijnt er in het infoblad van mei-juni éénmalig
een overzicht van alle organisatoren van verjaardagsreünies
in 2020. Zo kan je als jarige zelf je gegevens aan de
organisatoren bezorgen.

Organiseer je zelf (of in een comité) een verjaardagsreünie in 2020 en geef je toestemming
aan de gemeente om jouw contactgegevens te publiceren? Bezorg je contactgegevens dan
vóór 1 april via mail aan cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be en wij lanceren je oproep in het
infoblad van mei-juni.
MEER INFO? Cultuur en Toerisme, 03 229 02 06, cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be
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WONEN EN LEVEN

WIN EEN NESTKAST
Binnenkort starten koolmeesjes, roodborstjes, boomklevers en
zoveel andere vogels hun zoektocht naar een warme thuis. Om
hen daarbij te helpen, dragen we graag ons steentje bij. Dit
jaar kan je opnieuw een nestkastje winnen!
Stuur voor 31 januari jouw gegevens naar
omgeving@sint-gillis-waas.be. Wie weet, ben jij wel bij de
winnaars! Vermeld in jouw onderwerp ‘gratis nestkastje’ en
bezorg ons via e-mail alle nodige contactgegevens
(naam, adres en telefoonnummer).
Ben je bij de gelukkigen? Dan word je persoonlijk verwittigd.
De trekking gebeurt op 8 februari 2020. We verloten in totaal
50 nestkastjes.

© Vivara

BETAAL MINDER VOOR GROENE STROOM
Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd je
steentje bijdragen aan een beter klimaat? Doe dan mee
met de negende groepsaankoop voor groene stroom en
aardgas van de provincie Oost-Vlaanderen.
Schrijf je vóór 4 februari 2020 in via www.oost-vlaanderen.be/
groenestroom. Inschrijven is gratis en volledig vrijblijvend.
Je krijgt een persoonlijk aanbod met een prijs, berekend op
jouw opgegeven verbruik. Vind je het voorstel interessant, dan
accepteer je het aanbod tot en met 5 april 2020. De provincie
regelt de overstap naar je nieuwe leverancier.

SINT-GILLIS-WAAS WERKT MEE
Onze gemeente ondersteunt dit initiatief. Wie hulp wil bij zijn
inschrijving, kan terecht bij de dienst Wonen. Neem zeker je
laatste jaarafrekening mee! Daarin staan alle gegevens die we
nodig hebben om jouw inschrijving in orde te brengen.
MEER INFO? 0800 76101 (gratis infolijn, werkdagen van 9 tot
20 uur), groenestroom@oost-vlaanderen.be of dienst Wonen
(Welzijnshuis), 03 202 80 00, wonen@sint-gillis-waas.be.
Je kan hier iedere werkdag terecht van 9 tot 12 uur of op
afspraak in de namiddag.
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TWISTKAPELLETJES HERSTELD!

Twistkapelletjes vroeger, tijdens en na de werken.
Aan het einde van de Grouwesteenstraat vind je twee
kapelletjes: één kapel voor Sint-Pauwels en één voor Kemzeke.

EEN STUKJE GESCHIEDENIS
Wist je dat er oorspronkelijk slechts één kapel gebouwd werd
in de 18e eeuw? Deze kapel stond precies op de scheiding van
Sint-Pauwels met Kemzeke. Dit ‘Heerwegsch Kapelleke’ werd
druk bezocht zodat het offerblok altijd een mooie geldsom
bevatte. Deze offergelden waren bestemd voor de kerk van
Sint-Pauwels.
Door reorganisatie kwam het kapelletje in het bezit van de
parochie Kemzeke. De kerkbesturen beslisten dat de kerk van
Sint-Pauwels het geld mocht blijven innen op voorwaarde dat
ze jaarlijks een bedrag afstond aan de parochie Kemzeke.
Tijdens de Franse periode (1794-1815) werden veel
kerkgoederen aangeslagen. Zo eiste het armbestuur (de
voorloper van het OCMW) van Sint-Pauwels de grond
op rond de kapel, net als de inhoud van het offerblok.
De Kemzekenaren vonden dat de giften aan hun kerk

WIST JE
DAT

toebehoorden en eisten hun deel op. Toen ze dit niet kregen,
braken ze het offerblok open en vervingen het door een
nieuw offerblok waarvan enkel zij de sleutel hadden. Enkele
misnoegde inwoners van Sint-Pauwels pikten deze brutaliteit
niet en deden op hun beurt hetzelfde.

VAN ÉÉN NAAR TWEE KAPELLETJES
De pastoor van Sint-Pauwels maakte een einde aan de twist
door de offergiften volledig aan Kemzeke toe te kennen. De
koppige kerkmeesters van Sint-Pauwels besloten om het daar
niet bij te laten en bouwden een tweede kapelletje op enkele
meters van het eerste. Deze twee kapelletjes dragen sindsdien
de spotnaam 'Twistkapelletjes'.

HERSTELD NA ENKELE VERKEERSONGEVALLEN
In 2017 en 2018 waren beide kapelletjes betrokken in
verschillende verkeersongevallen en werden ze in een half jaar
tijd volledig vernield. De kapelletjes zijn vanaf 1981 gerangschikt
als monument. Door hun unieke geschiedenis werden ze in
het najaar van 2019 zorgvuldig heropgebouwd.

er twee zitbanken aan de kapelletjes komen? De zitbanken bestaan uit betonnen blokken met een houten
zitting. Zo kunnen de Twistkapelletjes opnieuw de tand des tijds doorstaan!

ZOMER 2020: WEKELIJKSE INZAMELING VAN GFT,
TWEEWEKELIJKSE INZAMELING VAN HUISVUIL
Met de komst van de grijze diftarcontainer is het restafvalcijfer
per inwoner drastisch gedaald. Een goede zaak!
Samen met de daling van het restafval zag MIWA een
gewichtstoename in het PMD en GFT (groente-, fruit- en
tuinafval) dat aan huis wordt opgehaald.
Wist je dat GFT ook bereide etensresten, brood- en
kaasresten en eierschalen mag bevatten? Tijdens de warme

zomermaanden zijn het net die zaken die ongedierte (maden,
vliegen …) en geurhinder met zich meebrengen. De nood
aan een hogere ophaalfrequentie van het GFT tijdens de
zomermaanden drong zich op.
In 2020 zal het GFT-afval wekelijks ingezameld worden in juli
en augustus. De huisvuilinzameling vindt dan het hele jaar door
tweewekelijks plaats en dus niet langer wekelijks in de zomer.

WONEN EN LEVEN
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VANAF 1 JANUARI: NIEUWE TARIEVEN VOOR
HOUT, GROENAFVAL EN GROFVUIL
IN DE RECYCLAGEPARKEN
Wie naar één van de zes recyclageparken van MIWA
(Nieuwkerken-Waas, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene,
Temse, Waasmunster) gaat met houtafval, groenafval
of grofvuil in 2020, zal merken dat sommige tarieven
aangepast zijn.

MIWA. Snoeihout is gratis en tuinafval is betalend
(€ 0,05/kg). Deze groene fractie leidde bij de bezoeker
tot heel wat verwarring. Beide afvalsoorten worden nu
samengevoegd tot het algemene ‘groenafval’, aan het
eenheidstarief van € 0,03 per kilogram.

HOUTAFVAL

GROFVUIL

MIWA zamelt jaarlijks gemiddeld 38 kilogram per inwoner
houtafval in via de recyclageparken. In totaal komt dat
neer op meer dan 6.000 ton per jaar. Dat is niet weinig. De
afvoer- en verwerkingskosten voor houtafval zijn de laatste
jaren fors gestegen. Wie houtafval aanlevert vanaf januari
2020, betaalt hiervoor € 0,05 per kilogram.

De prijs van het grof huisvuil, de restfractie op de
recyclageparken, wordt opgetrokken naar € 0,18/kg. Zo is dit
gelijk aan de prijs voor de huis-aan-huisinzameling van het
huisvuil met de invoering van diftar.

GROENAFVAL
Snoeihout en gemengd tuinafval (gras en bladeren) werden
vroeger apart ingezameld op de recyclageparken van

VANAF 1 JANUARI: VERBOD OP WEGWERPBEKERS
OP EVENEMENTEN
Vanaf 1 januari is het op alle evenementen, van schoolfeesten
tot grote festivals, verboden om drank te serveren in
wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes.
Organisatoren mogen nog drank aankopen in petflessen,
blik of glazen wegwerpflessen, maar de drank moet aan de
consument geserveerd worden in herbruikbare bekers. Wie
werkt met dergelijke wegwerpartikelen, is verplicht deze
artikelen achter de toog te sorteren. Glazen retourflessen,
tapsystemen of postmixsystemen zorgen sowieso voor minder
afval en krijgen de voorkeur.

TIP

Afvalintercommunale MIWA leent gratis herbruikbare bekers uit aan organisatoren van kleine
evenementen: www.miwa.be/herbruikbarebekers.
Meer informatie en een praktische handleiding over het werken met herbruikbare bekers?
www.groeneventscans.be

ACHTER DE GEVEL VAN 13

De gymnasten van de G-gym samen met de mascotte van de groep, knuffelbeer Gymbolie.

ACHTER DE GEVEL VAN...
G-GYM TURNCLUB SPORTIVA
Turnclub Sportiva is al jaren een gevestigde waarde in
Sint-Gillis-Waas. Begin september ging voor de club het
derde seizoen van de G-gym van start. G-gym is turnen voor
personen met een mentale beperking.
In onze gemeente waren er toen nog geen sportinitiatieven
voor mensen met een (mentale) beperking. Hier was zeker
vraag naar!
Na opzoekingswerk, bijwonen van infosessies en bevragen
van andere turnclubs met een G-werking besliste Sportiva
om ervoor te gaan: G-gym was geboren. De geschikte
accommodatie en ervaren trainers zorgden ervoor dat ze de
nieuwe G-ploeg goed ontvingen in de club.
De activiteiten van de G-gym vinden plaats in de turnzaal van
GC De Route. Daar is er voldoende ruimte en veel materiaal.
Wekelijks organiseert Sportiva een uurtje gymnastiek op
woensdagavond. Wat staat er dan op het programma? De club
start altijd met een opwarming (al dan niet op muziek), gevolgd
door oefeningen rond kracht en lenigheid. Dan is er een korte
pauze om nadien te starten met het parcours waarbij de focus

OPROEP

op verschillende zaken ligt: evenwicht, sprong, behendigheid,
klimmen en klauteren... Eindigen doen ze altijd op de reuze
trampoline.

‘Wanneer deelnemers en trainers tevreden
zijn? Als de gymnasten zich goed amuseren
en misschien zelfs hun grenzen verleggen.
Plezier en sociaal contact zijn het hoofddoel
van onze activiteiten.’ vertelt trainer Liesl Van
Hoeij.
De nood aan G-sport bestaat nog altijd in onze gemeente.
Sportiva startte voor de G-gym met één lid tijdens het eerste
seizoen. Het is niet makkelijk om de doelgroep te bereiken.
Twee jaar later telt de G-gym al zes leden. Er is zeker nog
plaats voor extra leden.
Interesse in G-gym? Inschrijven kan via de website van
Sportiva: www.sportiva.be. De eerste twee lessen mag je gratis
proberen.

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!
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WERKEN EN REALISATIES

RIOOLAANSLUITING EN KEURING BIJ
NIEUWBOUW EN RENOVATIE
Vanaf 1 januari beheert de gemeente de rioleringen niet
meer. RioP, een samenwerking tussen De Watergroep en
Aquafin, staat nu in voor het aansluiten en keuren van je
huisriolering.

AANVRAAG RIOOLAANSLUITING
Moet je riolering aangesloten worden op het openbaar
domein? Dan dien je als eigenaar van de woning een online
aanvraag in via riopact.be/aanvraag-rioolaansluiting.
De Watergroep contacteert je voor een opmeting ter plaatse
en zorgt voor een offerte. Na goedkeuring van deze offerte,
voert De Watergroep de werken uit: aansluiting van je
riolering van aan de rooilijn tot aan de hoofdriool.
De eigenaar van de woning betaalt de kosten.
Vraag je rioolaansluiting in een zo vroeg mogelijk stadium
van de (ver)bouwfase aan. Doe dit direct na de goedkeuring
van je omgevingsvergunning (bouwvergunning).

Dit bespaart je latere problemen (bijv. op het vlak van
aansluitingsdiepte, tijdstip van uitvoering).

KEURING RIOOLAANSLUITING
Als eigenaar van een woning sta je zelf in voor een
gescheiden rioolstelsel op privaat terrein. Is dit in orde?
Dan vraag je een keuring van de privéwaterafvoer
aan bij een erkende keurder. Als je 1 jaar na plaatsing
van de rioolaansluiting en/of na aankoppeling aan de
wachtaansluiting niet over een keuringsattest beschikt en/of
dit niet hebt afgeleverd aan De Watergroep, kan
De Watergroep extra kosten aanrekenen.
MEER INFO? Riopact, 02 238 94 25, info@riopact.be,
www.riopact.be/rioolaansluiting
Wegen en Water, 03 727 17 00,
wegen.water@sint-gillis-waas.be

WELZIJN EN GEZONDHEID

TOURNÉE MINÉRALE
FEBRUARI, EEN MAAND ZONDER ALCOHOL
Tournée Minérale komt terug! De DrugLijn en Stichting
tegen Kanker roepen alle Belgen opnieuw op om in februari
een maand geen alcohol te drinken. Daar zijn goede
redenen voor: alcohol heeft, ook als je weinig drinkt, invloed
op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met
ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Door, voor het
eerst of opnieuw, mee te doen met de campagne krijgt

SCHRIJF
JE IN

je lichaam de tijd om te recupereren van je gewoonlijke
alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen zich dan ook
beter in hun vel. Ga de uitdaging aan! Je zal zien: je hebt
geen alcohol nodig om je te amuseren.

via www.tourneeminerale.be. Je kan via de website je vrienden uitdagen, of laten weten dat je met je
club of zaak een alcoholvrij evenement organiseert.
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WELZIJNSHUIS VERHUIST
NIEUW ADRES VANAF 15 JANUARI
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers leveren zowel in het Welzijnshuis
(bijv. chauffeur voor personen met een mobiliteitsprobleem,
woonbuddy, vrijwilliger in het seniorenrestaurant…) als
in de Welzijnsvereniging (bijv. voorleesvrijwilliger, hulp bij
maaltijden, palliatieve ondersteuning…) een onmisbare
bijdrage.
Op 15 januari is het zover. Dan verhuist het Welzijnshuis naar
Zwanenhoekstraat 1A. Daar krijgen 10 diensten, waaronder
ook externe partners, een vaste stek of een vast spreekuur.
Het Welzijnshuis streeft naar kwaliteitsvolle en toegankelijke
welzijnszorg. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de meest
kwetsbare groepen, nl. ouderen, (jonge) gezinnen en mensen
in armoede.

WELKE DIENSTEN VIND JE VANAF 15 JANUARI
IN HET WELZIJNSHUIS?
Sociale Dienst
Heb je wat extra hulp nodig? De Sociale Dienst helpt je
verder! Een maatschappelijk werker bekijkt alle aspecten
van jouw situatie en zoekt samen met jou naar oplossingen.
Er zijn spreekuren van het sociaal verhuurkantoor en voor
gratis juridische eerstelijnsbijstand (tweewekelijks). Afspraak
maken? Bel 03 202 80 00.
Welzijn
Welzijn maakt je wegwijs in de wereld van kinderopvang,
opvoedingsondersteuning, gezondheidspreventiebeleid,
ouderenbeleid, ontwikkelingssamenwerking en lokaal
sociaal beleid. Samen met enkele partners bouwt Welzijn
aan het ‘Huis van het Kind Sint-Gillis-Waas’. Daar kunnen
gezinnen in de toekomst terecht voor alle informatie rond
kinderopvang, opvoeden en opgroeien.
Thuiszorg
Ouderen wonen graag thuis, zelfs als de behoefte aan zorg
groter wordt. Voor advies rond hulp aan huis, vervoer of
warme maaltijden, kan je langsgaan bij Thuiszorg.
Wonen
Deze dienst helpt je verder met het aanvragen van
premies en toelagen zoals de renovatiepremie en
verbeteringspremie van Wonen Vlaanderen of de premies
van het Energieagentschap. Er is zelfs gratis renovatie- en
bouwadvies.
Hier kan je ook inschrijven voor de groepsaankopen van de
provincie (bijv. de groepsaankoop voor groene stroom).

Wijk-Werken Waas
Wijk-werken laat langdurig werklozen nieuwe werkervaring
opdoen op verschillende lokale werkplekken. Naast hun
werkloosheidsuitkering of leefloon krijgen ze niet alleen een
vergoeding, maar vooral ook een goede (werk)ervaring.

WAT NOG MEER?
Heb je een vraag over woningaanpassingen (65-plussers), de
gemeentelijke mantelzorgpremie, de sociale correctie Diftar of
parkeerkaarten? Breng het Welzijnshuis dan zeker een bezoek.
De Wase Hulpdienst kan je vanaf 15 januari ook in het
Welzijnshuis terugvinden.

WELKE EXTERNE PARTNERS SLUITEN AAN IN
DE LOOP VAN MAART?
Vanaf maart sluiten volgende diensten aan in het
gerenoveerde gebouw: Kind en Preventie, Kind en Gezin,
Kinderopvangdienst Gezinsbond met Spelotheek (enkel voor
onthaalouders) en Landelijke Kinderopvang Stekelbees.

Nieuw adres vanaf 15 januari:
Zwanenhoekstraat 1A, 9170 Sint-Gillis-Waas
03 202 80 00
welzijnshuis@sint-gillis-waas.be
De balie is elke werkdag open tussen 9 en 12 uur
voor nieuwe aanvragen en spreekuren van de
medewerkers.
In de namiddag kan je enkel op afspraak komen
tussen 14 en 17 uur en dinsdag tot 19 uur.
Vrijdagnamiddag is het Welzijnshuis gesloten.
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VRAAG EN ANTWOORD

WAAR KAN IK MET MIJN KERSTBOOM NAARTOE?
Tijdens de eindejaarsperiode zetten
veel mensen traditioneel hun
kerstboom. Ze versieren de boom
en leggen er cadeautjes onder.
De kerstboom is een absoluut
pronkstuk tijdens de feestdagen.
Nadien verdwijnen ze uit de meeste
woonkamers.

WAAR KAN JE MET JE
KERSTBOOM NAARTOE NA DE
FEESTDAGEN?
Er zijn verschillende mogelijkheden.
Je kan je boom herplanten, laten
ophalen door afvalintercommunale
MIWA of hem zelf naar het
recyclagepark brengen.

HOE HERPLANT JE DE
KERSTBOOM HET BEST?
Je kerstboom herplanten, is
de meest milieuvriendelijke

oplossing. Helaas is het niet de
meest eenvoudige. Zo ga je te
werk:
Laat je boom eerst wat wennen
aan de buitentemperaturen. Zet
hem bijvoorbeeld in de garage.
Plant hem als het niet vriest
en voed hem met een beetje
potgrond.
Zorg voor voldoende ruimte.

WANNEER HAALT MIWA JE
KERSTBOOM OP?
Behalve herplanten, kan je de
kerstboom laten ophalen door
afvalintercommunale MIWA.
Zij organiseren op maandag
27 januari een ophaling van
snoeihout en kerstbomen. Je
moet wel rekening houden met
volgende regels:

Je boom mag maximaal 1,5
meter hoog zijn. Is hij groter?
Zaag hem in stukken, zodat hij
aan de maximale afmetingen
voldoet.
De versiering en de pot moeten
eraf.
Verwijder aarde van de boom.

HOEVEEL KOST HET OM
DE BOOM ZELF NAAR
HET RECYCLAGEPARK TE
BRENGEN?
Als je je boom op 27 januari
niet meegeeft met de ophaling,
kan je hem nog altijd zelf naar
het recyclagepark brengen. Als
‘groenafval’ laat je hem achter
voor € 0,03 per kilogram.

SAMEN GERICHT
WERKEN!

VRIJE TIJD,
MET VERENIGINGEN

EXTRA EDITIE
WELZIJN VAN ALLE
INWONERS VERGROTEN

ZACHTE WEGGEBRUIKER
DUURZAAM GEBRUIK
VAN RUIMTE
PROPER EN VEILIG
OPENBAAR DOMEIN

KLAAR VOOR
KLIMAATVERANDERINGEN

KLANTGERICHTE
DIENSTVERLENING
COMMUNICEREN,
SAMENWERKEN
EN DIGITALISEREN

DOELSTELLINGEN
EFFICIENT
EN EFFECTIEF
BEREIKEN
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DOSSIER: MEERJARENPLAN 2020-2025

WAAR MAAKT DE GEMEENTE
DE KOMENDE JAREN WERK VAN?
MEERJARENPLAN 2020-2025 IN EEN NOTENDOP
In het strategische meerjarenplan 2020-2025 wordt vastgelegd wat onze gemeente wil bereiken in de komende zes
jaar, wat we daarvoor gaan doen en tegen welke prijs.
In dit dossier stellen we je graag de krachtlijnen van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente Sint-Gillis-Waas voor.
De belangrijkste strategische doelstellingen en acties komen aan bod, samen met een aantal zaken die jou als inwoner
aanbelangen.
Vragen of opmerkingen over al die projecten horen of lezen we graag. Uitwisselen van ideeën is de basis van een
geslaagde toekomst van onze gemeente. Een gemeente waarop we samen fier zijn en waar we fier op willen blijven!

Een meerjarenplan komt niet zomaar tot stand:

BEGIN 2019

MEI-JUNI 2019

OKTOBER - NOVEMBER 2019

Missie en kernwaarden worden
vastgelegd.
Wat doen we allemaal en waarom?

We organiseren een burgerbevraging bij
1.400 willekeurig geselecteerde inwoners.

VOORJAAR 2019

Alle info wordt gebundeld. Beleid en
administratie zitten samen om keuzes
te maken: wat doen we en wat doen
we niet. We komen tot 9 strategische
doelstellingen waar we de komende zes
jaar rond gaan werken.

We maken keuzes: welke doelstellingen en
acties in aanmerking komen. Aan iedere
actie wordt een budget gekoppeld, het
totale financiële plaatje is in evenwicht.

EIND MEI 2019

We analyseren onze sterktes, zwaktes,
kansen en bedreigingen (SWOT-analyse).
Interne en externe omgevingsfactoren
worden in kaart gebracht.

JUNI EN SEPTEMBER 2019
Tijdens vergaderingen van
inspraakorganen en adviesraden vindt
er een workshop over het meerjarenplan
plaats. De leden van de inspraakorganen
en adviesraden geven aan wat zij in de
toekomst belangrijk vinden.

JULI-SEPTEMBER 2019
De strategische doelstellingen worden
concreet door voorstellen voor
operationele doelstellingen, acties en
budgetten.

SWOT-ANALYSE

Personeelsleden worden geïnformeerd
over het plan tijdens een infosessie.

12 DECEMBER
Gemeente- en OCMW-raad keuren het
meerjarenplan goed.

DECEMBER 2019-JANUARI 2020
Terugkoppeling naar inspraakorganen en
adviesraden.
We informeren pers en inwoners over
het nieuwe strategische meerjarenplan
2020-2025.

MEERJARENPLAN VERDER
UITWERKEN

INSPRAAK (ADVIES)RADEN
MISSIE EN KERNWAARDEN
VASTLEGGEN

DECEMBER 2019

INWONERS INFORMEREN

FINANCIEEL PLAN

INSPRAAK INWONERS
9 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
LIGGEN VAST

INFOSESSIE PERSONEEL
GOEDKEURING MEERJARENPLAN
DOOR GEMEENTERAAD
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"Door samen te werken, in te zetten
op digitalisering en een proactieve
communicatie geraken we verder."
AUTOMATISCH TOEKENNEN VAN TOELAGES

BETER E-LOKET OP GEMEENTELIJKE
WEBSITE
Op www.sint-gillis-waas.be kan je via het e-loket
online zaken aanvragen of doorgeven. Denk
maar aan een adreswijziging of een bewijs van
gezinssamenstelling. Het e-loket kan beter, er is nog
geen automatische digitale afhandeling van je vraag.
De komende jaren gaan we voor een uitgebreider
e-loket: vraag je in de toekomst bijv. een bewijs
van woonst aan? Dan ontvang je binnen een paar
minuten een pdf in je mailbox. Handig!

DE SINT-GILLISSE KADOBON GAAT
DIGITAAL
Onze gemeente telt een groot aantal actieve
ondernemers. Het gamma aan producten en diensten die
lokaal worden aangeboden, is uitgebreid. We moedigen
de komende jaren het lokaal winkelen verder aan.
De voorbije jaren werd de Sint-Gillisse kadobon
gelanceerd. De verkoopcijfers liegen er niet om: de
kadobon is een meerwaarde voor de lokale handel! Om
nog handiger, sneller en efficiënter lokaal te winkelen,
wordt de Sint-Gillisse kadobon de komende jaren
gedigitaliseerd.

TOEGANKELIJKHEID VAN DE
GEMEENTELIJKE GEBOUWEN
Toegankelijkheid in publieke gebouwen betekent
dat deze gebouwen en hun omgeving bereikbaar
en bruikbaar moeten zijn voor alle gebruikers.
Onze gemeente investeerde hier de afgelopen
jaren al in met de bouw van het Administratief en
Bestuurscentrum, de verbouwing van het kasteel,
de uitbreiding van het woonzorgcentrum en de
verbouwing van het Welzijnshuis en parochiehuis in
De Klinge. De komende jaren voorzien we budget
om GC De Route met schuifdeuren uit te rusten.

WIST JE
DAT

Het Welzijnshuis/Huis van het Kind zet nog meer in op het
eenvoudiger toekennen van gemeentelijke toelages. De
aanvraagformulieren worden nog gebruiksvriendelijker én in
duidelijke klare taal. Sommige toelages kan je in de toekomst via
het e-loket aanvragen.
We streven naar het automatisch toekennen van een toelage.
Voldoe je aan de voorwaarden? Dan hoef je binnenkort niet
langer jaarlijks een aanvraag in te dienen.

POLITIE EN BRANDWEER
Onze gemeente hecht belang aan openbare orde en veiligheid
en werkt hiervoor nauw samen met Politie Waasland-Noord en
Hulpverleningszone Waasland. Het wijkkantoor van de politie
bevindt zich nu tijdelijk in het gemeentepark (Burgemeester Omer
De Meyplein 1A) maar zal na de verbouwing van het voormalige
gemeentehuis daar een vaste stek krijgen.
Vanaf 2015 maakt ons brandweerkorps deel uit van
Hulpverleningszone Waasland. Naast de financiële ondersteuning
zorgt de gemeente voor een degelijke en functionele uitvalsbasis
voor de brandweer en ziekenwagen in de Blokstraat. De komende
jaren voorzien we budget om de brandweerkazerne een grondige
update te geven.
We financieren de politie jaarlijks voor 1,6 miljoen euro en de
brandweer voor jaarlijks 1 miljoen euro vanuit het gemeentebudget.

117
Onze gemeente ontvangt maandelijks
gemiddeld 117 meldingen van inwoners
via www.sint-gillis-waas.be/meldingen.
In de toekomst zorgen we voor een nog
betere opvolging van meldingen en
klachten door een nieuwe toepassing.

45% van de inwoners graag mee praat over toekomstplannen van onze gemeente? Vooral de 35- tot 44-jarigen
vragen naar inspraak. Populair is inspraak via een enquête. Het bewonersplatform/wijkoverleg komt op de
tweede plaats. Een op drie inwoners is bereid om deel te nemen aan het inwonerspanel.
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“We gaan voor een openbaar domein dat proper, comfortabel en veilig is.”

GOED ONDERHOUDEN SPEEL- EN
SPORTTERREINEN
Het onderhoud van sporthallen, -velden en -materiaal is
belangrijk voor onze sportieve gemeente. Naast het jaarlijkse
structurele onderhoud, vinden er een aantal investeringen plaats
in de sporthallen. Zo krijgt sporthal De Gavers op het einde van
de komende beleidsperiode een nieuwe sportvloer en worden
de scheidingswanden vervangen. In de sportzaal van
GC De Route wordt geïnvesteerd in de tussenmatten en de
trampoline.

GROENE BEGRAAFPLAATSEN
Onze begraafplaatsen werden de laatste jaren
groener. Heel wat verharde paden maakten plaats
voor gras. We zetten het goede onderhoud van
de begraafplaatsen verder. Meer en meer mensen
kiezen voor crematie en een laatste rustplaats in een
urnenveld. Waar nodig, voorzien we extra urnenvelden.
De mogelijkheid tot uitbreiding van de begraafplaats in
Sint-Gillis-Waas wordt onderzocht. De begraafplaatsen
in de deelgemeenten zijn voldoende groot.

Jonge gezinnen kunnen hun kinderen laten ravotten op de
talrijke speelterreinen in onze gemeente. Het onderhoud en
de vernieuwing van deze speelterreinen is een belangrijk
actiepunt. Extra aandacht gaat naar het schaduwrijk en
rookvrij maken van deze openbare speelplaatsen.

UITBREIDING HOUTVOORTSITE
Vanaf 2022 maakt de gemeente werk van een uitbreiding
van sport- en spelcomplex Houtvoort. De voorbije jaren
kochten we in functie van deze uitbreiding al gronden
aan achter de Pottersdreef en in 2020 wordt de laatste
grond verworven.
Deze uitbreiding maakt een betere en eigentijdse
invulling van de Houtvoortsite mogelijk. De nieuw
verworven zone zal grotendeels publiek toegankelijk
zijn en wordt ingericht in functie van speelruimte,
zachte recreatie en de individuele sporter. De
verenigingsgebonden activiteiten concentreren zich aan
de noordelijke zijde van de Houtvoortsite.

WIST JE
DAT

inwoners het onderhoud van openbaar domein het allerbelangrijkste vinden? Het gaat om een goede staat en
netheid van straten, pleinen, fiets- en voetpaden.
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‘Ik ben Kelly, mama van Daan (5) en Line (4). Ons gezin woont al 7 gelukkige jaren
in Sint-Gillis-Waas. Na schooltijd, in het weekend of in de schoolvakanties ga ik
vaak met de kinderen naar het speelterrein van Tweehagen of Houtvoort. Hier
kunnen ze al hun energie kwijt en is plezier gegarandeerd!’

ACHT GROTE WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN
Met een budget van 300.000 euro per jaar onderhoudt de
gemeente haar voet- en fietspaden en wegen. Dit omvat bijv.
betonvakken herstellen, asfalt vernieuwen en jaarlijks 1 km voeten fietspaden heraanleggen.
Grotere wegenwerken koppelen we aan rioleringswerken.
Op 1 januari 2020 draagt de gemeente al haar riolen over aan
Aquafin nv en De Watergroep. Deze organisaties staan vanaf dan,
via de RioP-organisatie, in voor het onderhoud en de uitbouw van
ons rioolstelsel.
De komende zes jaar staan acht grote projecten op de planning.
De gemeente trekt 2.873.520 euro uit. Via RioP investeren
Aquafin nv en De Watergroep 8.492.366 euro.
Sanering Sint-Gillis-Waas Zuid
Samen met Aquafin nv vernieuwt de gemeente in de
Parkstraat, Sint-Niklaasstraat, Molenstraat, Dagsterrestraat en
Nieuwkerkenstraat alle riolen. Een gescheiden rioolstelsel voert
het afvalwater naar een rioolzuivering en het hemelwater naar
omliggende waterlopen.
Sanering Zandstraat
Samen met Aquafin nv en het Agentschap Wegen en
Verkeer vernieuwt de gemeente in de Zandstraat, tussen
de Vosdreef en Kemzeke, alle riolen. Ook hier zorgt een
gescheiden rioolstelsel ervoor dat het afvalwater naar een
rioolzuivering stroomt en het hemelwater naar waterlopen.
De aanleg van waterbekkens vermindert het risico op
overstromingen. De weg wordt volledig heraangelegd.
Aanleg riolen in de Aststraat
Voorbij de fietswegel Hulst-Sint-Niklaas stroomt het
afvalwater in open grachten. Met het aanleggen van nieuwe
riolen stoppen we deze vervuiling.
Vernieuwen riolen in de Houtvoortstraat
Regelmatig zijn er in de Houtvoortstraat verzakkingen
omdat de aanwezige riolen lek zijn. Met het oog op het
vele doorgaand verkeer is de uitdaging om de weg veilig,
comfortabel en leefbaar in te richten.
Aanleg riolen in de Baarstraat
In de Baarstraat stroomt al het afvalwater in open grachten.
Tegelijk is de weg onvoldoende ingericht voor al het lokale
zwaar vervoer. Met de aanleg van riolen leggen we ineens de
weg volledig opnieuw aan, met een vrijliggend fietspad.

Vernieuwen riolen in de Molenhoekstraat
Aansluitend op een rioleringsproject in de gemeente
Beveren vernieuwen we riolen en de weg in een deel van de
Molenhoekstraat.
Herinrichten Hogenakkerstraat
De Hogenakkerstraat wordt tussen de Bergstraat en de
Koningshoeveweg volledig heraangelegd. Door de nieuwe
woonwijken is het nodig om de weg te vernieuwen en aparte
voet- en fietspaden te voorzien.
Verbreden Broekstraat
Met de aanleg van een nieuwe woonwijk ‘t Broek achter het
woonzorgcentrum De Kroon wordt de Broekstraat tussen de
Reepstraat en de Broekpolderstraat verbreed.

Riolering en wegdek aangepakt in Klapdorp.
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“We voorzien een uitgebreid vrijetijdsaanbod en werken hiervoor ook samen met
verenigingen.”
SUCCESVOLLE SPEELPLEINWERKING
Speelpleinwerking Biezabijs bewees de voorbije jaren
zijn waarde. Een kwalitatieve speelpleinwerking aan
GC De Route bezorgt heel wat kinderen en jongeren
een toffe zomervakantie. Tientallen jongeren zetten
zich met veel enthousiasme in om als monitor de
speelpleinwerking in goede banen te leiden. Deze
werking wordt voortgezet en de middelen om
activiteiten te organiseren, worden licht opgetrokken.
Daarnaast blijft de gemeente de Knuffel- en
Grabbelpas organiseren. Kinderen tussen drie en
zestien jaar kunnen inschrijven voor daguitstappen of
korte sport- of knutselactiviteiten.
Jeugdverenigingen kunnen tegen een kleine
vergoeding het jeugdhuis voor een weekend afhuren
om een fuif of andere activiteit te organiseren. De
gemeentelijke jeugddienst geeft advies over hoe je
een fuif organiseert en er is ook een subsidie voor
wie fuifbuddies in wil zetten.

De vele verenigingen in onze gemeente kunnen
rekenen op financiële, logistieke en inhoudelijke
steun van de gemeente.
De grootte van de financiële steun hangt af van bijv. ledenaantal,
georganiseerde activiteiten en het al of niet beheren van
infrastructuur. Logistieke steun krijgen verenigingen door het gratis
uitlenen van gemeentelijke materialen en kampvervoer voor de
jeugdverenigingen. Voor inhoudelijke ondersteuning kunnen ze
terecht bij de gemeentediensten.
Onze gemeente organiseert ook zelf vrijetijdsactiviteiten zoals
een kwalitatieve 11 juliviering, tentoonstellingen, sportdagen,
jeugdactiviteiten en bibliotheekwerking. Waar mogelijk,
wordt er samengewerkt met verenigingen. Denk maar aan
de samenwerking met Heemkundige Kring De Kluize voor
Erfgoeddag. Ook vzw Tempus De Route is een voorbeeld van een
zeer intensieve samenwerking tussen gemeente en vrijwilligers.
Deze vzw staat in voor de culturele programmatie in GC De Route.
Verder is er in elke deelgemeente een feestcomité actief.
De vrijwilligers organiseren grotendeels gratis toegankelijke
publieksactiviteiten zoals kermissen en de nieuwjaarsborrel. Zij
krijgen hiervoor financiële steun van de gemeente.
Tot slot krijgen de vrijwillige molenaars van de Roomanmolen
een werkingstoelage voor klein onderhoud aan de molen, en
ontvangt vzw De Klomp een toelage voor het openstellen van
KLINGSPOOR.

Speelplein Biezabijs blies in 2019 maar liefst
25 kaarsjes uit!

TOEKOMST VAN ONTMOETINGSCENTRUM PAROCHIEHUIS IN DE KLINGE
Verenigingen hebben nood aan polyvalente infrastructuur voor het organiseren van activiteiten. In De Klinge ontstond er een
probleem doordat Parochiale Werken enkele jaren geleden de deuren van het parochiehuis moest sluiten. De gemeente nam dit
gebouw voor 50 jaar in erfpacht en wil het zo snel mogelijk opnieuw openstellen.
Het parochiehuis wordt nu grondig gerenoveerd met een vernieuwde toegang, moderne technieken en een meer functionele
inrichting. In het najaar 2020 zullen verenigingen en particulieren uit De Klinge opnieuw in eigen dorp activiteiten kunnen
organiseren in OC Parochiehuis. Voor het beheer van OC Parochiehuis werkt de gemeente een regeling uit met een vzw van
vrijwilligers uit De Klinge.

165
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Groot Sint-Gillis-Waas telt ongeveer
165 erkende verenigingen. Denk maar
aan socio-culturele, sport-, jeugd- of
ouderenverenigingen.

‘Als vrijwilliger bij vzw Tempus De Route, liggen cultuurbeleid, cultuurspreiding en
cultuurbeleving mij zeer nauw aan het hart. Het programma dat we in GC De Route aanbieden,
kan mensen verbinden, het onbekende laten ontdekken en drempels verlagen. Hoe? Door hen
kennis te laten maken met een gevarieerd programma waarin theater, muziek en comedy aan
bod komen. Dat we hierin slagen, bewijst het aantal abonnementen: meer dan 400 dit jaar!
Verder laten we kinderen proeven van cultuur met een aanbod voor scholen en
familievoorstellingen. Zo is er een zaadje geplant voor hun toekomstige cultuurbeleving.
Tot op één van onze volgende voorstellingen’ vertelt Betty Goven enthousiast!
TOERISTISCHE TROEVEN IN DE KIJKER
De toeristische troeven van onze gemeente zoals
KLINGSPOOR, de Roomanmolen, het fortenverleden, het
Stropersbos en de fruitteelt worden actief gepromoot via
verschillende media. Toeristische evenementen, samen met
relevante partners, zetten deze troeven extra in de kijker. De
ontwikkeling van dagprogramma’s en arrangementen zullen
ervoor zorgen dat het voor groepen aantrekkelijker wordt
om onze gemeente te bezoeken. De gemeente blijft een
kwalitatieve gidsenwerking organiseren zodat groepen, die dat
wensen, deskundige uitleg krijgen.
De voorbije jaren werd hard ingezet op de ontwikkeling
van KLINGSPOOR. Zo kwam er een expositieruimte in de
voormalige schuur van de Oude Statie. Folkloregroep De
Klomp zorgt ervoor dat deze expositie elke zondag tijdens het
toeristisch seizoen gratis kan worden bezocht. Het aanbod van
KLINGSPOOR wordt de komende jaren nog uitgebreid met
lespakketten voor lagere schoolkinderen.

WIST JE
DAT

De mooie natuur van Sint-Gillis-Waas met zijn vele open
ruimte, ontdek je het best te voet of met de fiets. De fiets- en
wandelroutes worden jaarlijks gecontroleerd, onderhouden en
eventueel aangepast.

56% van de inwoners lid is van minstens 1 vereniging? Sportverenigingen en socio-culturele verenigingen
in Sint-Gillis-Waas kennen het grootste aantal leden. Belangrijkste drempels om deel te nemen aan het
verenigingsleven zijn gebrek aan tijd en te weinig interesse.

24
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De gemeente verdeelt, samen met de werkgroep
biodiversiteit, jaarlijks gratis bijvriendelijk bloemenzaad.
Dit leverde heel wat kleurrijke veldbloemen op.
Bedankt aan de inwoners voor de vele mooie foto’s!

“Onze ruimte wordt schaars: we gebruiken ze duurzaam en laten wonen, natuur,
industrie en landbouw samen gaan.”

KLIMAATGROENSCAN
Bomen en struiken werken als een airco in
dichtbebouwde straten. Tijdens warme zomerdagen ligt
de temperatuur in dorpskernen enkele graden hoger dan
op het platteland. De gemeente gaat de uitdaging aan om
vooral in de dorpskernen meer bomen en struiken aan
te planten. Waar is dit mogelijk en nuttig? Hoe pakken
we dit aan? Samen met de provincie Oost-Vlaanderen
voeren we een klimaatgroenscan uit. De resultaten van de
klimaatgroenscan vertalen we in een klimaatgroenplan.
En met dat plan gaan we aan de slag.

HONDENLOOPWEIDE IN IEDERE
DEELGEMEENTE
Onze geliefde viervoeters lopen graag vrij rond. Niet enkel thuis
maar ook buiten op het openbaar domein. De komende jaren
zorgt de gemeente ervoor dat in elke deelgemeente iedere hond
op een hondenloopweide vrij kan rondlopen onder toezicht
van zijn of haar baasje. In Sint-Pauwels legden we al zo’n weide
aan. Meerdonk en De Klinge volgen om daarna de bestaande
weide in Sint-Gillis-Waas te vernieuwen. De gemeente voorziet
hiervoor 50.000 euro.

TRAGE WEGEN
Onze gemeente telt heel wat trage wegen. Smalle
paden doorheen wijken en landbouwgebieden maken
het voor fietsers en voetgangers mogelijk zich veilig,
snel en aangenaam te verplaatsen. Samen met het
Regionaal Landschap Schelde-Durme brengt de
gemeente alle trage wegen in kaart en zoeken we naar
nieuwe mogelijkheden. Voor het aanleggen van nieuwe
en het onderhouden van bestaande trage wegen
trekken we elk jaar 30.000 euro uit.

De hondenloopweide in Sint-Pauwels kwam er in 2019.
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RUIMTELIJKE PLANNING
We leven met steeds meer mensen op eenzelfde oppervlak.
Het biedt kansen, maar zorgt ook voor problemen. Meer
en meer confronteren we elkaar met de gevolgen van ons
doen en laten. Het is daarom belangrijk dat afspraken in
verleende vergunningen worden nageleefd.

Vanaf 2020 start de gemeente met
actieve controles op het uitvoeren van
bouwprojecten. Voer je de verplichte
watermilderende maatregelen uit?
Respecteer je afstandsregels en hoogten?
Verhard je niet onnodig je voortuin?
Twee ambtenaren krijgen de bevoegdheid om het nietnaleven van bouw- en milieuvergunningen vast te stellen.
Als het nodig is, wordt een proces-verbaal opgemaakt.
Afhankelijk van de overtreding, krijgt de inwoner de kans
om de overtreding recht te zetten. Lukt dit niet, dan moet
de overtreding ongedaan gemaakt worden. Denk maar
aan de afbraak van een constructie of het uitbreken van
verhardingen.
Naast het actief handhaven, gaat de gemeente verschillende
ruimtelijke plannen (RUP’s) opmaken. Deze beleidsplannen
zorgen ervoor dat nieuwe, aan de tijd aangepaste ruimtelijke

ontwikkelingen mogelijk worden en bieden duidelijkheid over
wat waar kan en wat niet. De gemeente trekt hiervoor de
komende zes jaar 222.000 euro uit.
RUP zonevreemde jeugd-, sport-, en recreatie
infrastructuur
We brachten de voorbije jaren alle zonevreemde jeugd-, sporten recreatie-infrastructuur in kaart. In het RUP leggen we
vast hoe de verschillende zonevreemde activiteiten kunnen
blijven bestaan en welke nieuwe initiatieven mogelijk en
aanvaardbaar zijn.
Masterplan Blokstraatbeek
Rond de Blokstraatbeek liggen verschillende sites waar
grotere woonprojecten mogelijk zijn. In het masterplan
zoeken we naar een goed en zorgvuldig evenwicht tussen
wonen, verplaatsen, recreatie en beleving. Het masterplan
stuurt nieuwe projecten aan.
Masterplan meergezinswoningen
Waar aanvaarden we appartementen en waar niet? Kunnen
appartementen alleen in wooncentra worden gebouwd
of ook in buitenstraten? In Sint-Gillis-Waas is er nood aan
duidelijke regels. Het masterplan meergezinswoningen
geeft duidelijkheid over wat waar kan en wat niet.

OPENBAAR GROEN: ONDERHOUDEN EN VERNIEUWEN
werd in 1970 aangelegd. Vijftig jaar later is er veel van de
oorspronkelijke glorie verloren gegaan. Het is hoog tijd voor
een grondige make-over. Samen met jou leggen we een
onderhoudsvriendelijk park aan waar jong en oud zich kunnen
ontspannen. De gemeente voorziet 720.000 euro.

De jaarlijkse aanplanting van het geboortebos blijft bestaan.

De gemeente streeft ernaar om in de komende zes jaar jaarlijks
20% meer bomen te planten dan nu.
Heraanleg gemeentepark
Het gemeentepark naast het Burgemeester Omer De Meyplein

WIST JE
DAT

Heraanleg Sint-Helenapark
Het park in de Blokstraat voor Sint-Helena willen we
heraanleggen en opwaarderen. Vaste waarden zoals de
Mariagrot, vijver en waardevolle bomen blijven behouden.
Alle bestaande wegen worden vervangen door voldoende
brede voet- en fietspaden. Het park wordt volledig autovrij.
Overtollig hemelwater stroomt niet langer meer in riolen,
maar naar groenzones om zo in de bodem weg te trekken.
Het opwaarderen van het park is mogelijk dankzij de bouw
van nieuwe zorgwoningen op maat. De gemeente voorziet
90.000 euro.

een meerderheid van de inwoners belang hecht aan het maximaal behoud van open ruimte en het groene
karakter, in welke deelgemeente men ook woont? Inwoners wonen vooral in onze gemeente voor het groene
karakter.
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“Minder gemotoriseerd verkeer en meer aandacht voor de zachte weggebruiker.”

VOORRANG VOOR VOETGANGER EN FIETSER
Fietsvriendelijke maatregelen
Om het fietsverkeer op korte afstanden in de gemeente
te stimuleren, plant de gemeente tal van fietsvriendelijke
maatregelen. We onderzoeken de mogelijkheid om nieuwe
verbindingen aan te leggen. We voorzien 400.000 euro.

Onze gemeente zet de komende jaren in op het STOPprincipe: eerst Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens
Openbaar vervoer en uiteindelijk Personenwagens. Meer dan
de helft van onze verplaatsingen op korte afstanden kunnen
we te voet of met de fiets doen. Nog te vaak gebruiken we voor
deze verplaatsingen de auto. Bij het opmaken van het nieuw
gemeentelijk mobiliteitsplan krijgen de voetganger en fietser
absolute voorrang.
Mobipunten
In elke deelgemeente richten we een mobipunt in:
een herkenbare plek met een divers aanbod aan
vervoersmogelijkheden. De verschillende
vervoersmogelijkheden (autodelen, openbaar vervoer
enz.) worden op elkaar afgestemd en aangevuld met extra
diensten. De gemeente voorziet 12.000 euro.
Fietssnelweg
De gemeente zet in op het verbreden van de fietsverbinding
Hulst-Sint-Niklaas. De fietsroute over de oude
spoorwegbedding wordt ingericht als een fietssnelweg.

De 'toekomstige' fietssnelweg.

In 2019 werd de Nieuwstraat de eerste fietsstraat
in onze gemeente.

30 km/uur in woonwijken
In woonwijken verlagen we de rijsnelheid van 50 km/uur naar
30 km/uur. In vier jaar wordt elke deelgemeente stap voor stap
aangepakt. In totaal investeert de gemeente 60.000 euro.
Verkeershandhaving
In de strijd tegen doorgaand zwaar verkeer investeert de
gemeente in onder andere ANPR-camera’s. Dit zijn slimme
camera’s die naast het meten van snelheid bij trajectcontrole,
ook nummerplaten herkennen. Maar dat is niet alles. We zetten
ook in op verkeershandhaving en bewustwording door bijv.
jaarlijks nieuwe snelheidsindicatieborden aan te kopen. De
gemeente voorziet 248.000 euro.
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1.578
In groot Sint-Gillis-Waas gaan 1.578 lagere
schoolkinderen naar school in de eigen
gemeente. 542 lagere schoolkinderen
gaan in een andere gemeente
naar school.

‘Voor en na school is het een chaos van kinderen, fietsers, ouders en auto’s.
Hierdoor is de schoolomgeving onoverzichtelijk en onveilig. We gaan graag voor
het veilig herinrichten van de schoolomgeving maar zetten ook in op sensibilisering,
samenwerking met de politie, ouders … en duurzame mobiliteit.’ vertelt Winny Van
Moeseke, directeur a.i. van Het Kompas.

VEILIGE SCHOOLOMGEVINGEN
Om onveilige situaties tijdens de schoolspits te vermijden,
wordt het veilig inrichten van de schoolomgevingen een
belangrijke prioriteit. Op ons grondgebied gaat het om 11
schoolomgevingen. We brengen de pijnpunten aan de scholen
in kaart en passen de omgeving, indien mogelijk, nadien aan.
De bestaande kus- en knuffelzones worden aangepakt en
voorzien daar waar ze ontbreken en waar het mogelijk is. De
komende jaren willen we telkens een 2-tal schoolomgevingen
per jaar aanpakken. We voorzien hiervoor jaarlijks een budget
van 50.000 euro, maar rekenen ook op Vlaamse subsidies.

WIST JE
DAT

inwoners de verdere verbetering van de fietssnelwegen het belangrijkst vinden? Er is een ruim draagvlak voor
initiatieven die het fietsen bevorderen. 70% van de inwoners is voor een herwaardering van de trage wegen.
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“We verminderen CO2-uitstoot en maken onze gemeente klaar voor het klimaat
van de toekomst.”
WATEROVERLAST EN DROOGTE
mogelijkheden voor de aanleg van een overstromingsgebied
ten zuiden van de Loeverstraat. De resultaten zijn positief en
wijzen uit dat kritieke overstromingen voorkomen kunnen
worden. De gemeente plant 1.600.000 euro te investeren om
samen met de provincie dit knelpunt weg te werken.
In 2016 was er in het centrum van de gemeente op grote schaal
wateroverlast door overvloedige regenval. De jaren nadien
rekenden we af met langdurige droogte. Sint-Gillis-Waas staat
voor grote uitdagingen om beter met regenwater om te gaan.
Hoe? We moeten water vasthouden tijdens droge periodes en
voldoende snel afvoeren bij aanhoudende neerslag.
Afkoppelen waterloop 23
Waterloop 23 (Drypickel) zorgt voor terugkerende
waterproblemen in de Doornstraat. Doel is om het water in de
waterloop ten zuiden van de Doornstraat naar de Blokstraatbeek
af te leiden. Voor de werken voorzien we 681.800 euro.
Waterberging Loeverbeek
De Loeverbeek zorgt regelmatig voor waterellende in de
Tybaartstraat. De provincie Oost-Vlaanderen onderzocht de

Afkoppelen waterloop O1280
Vanuit de Warme Nauwstraat stroomt waterloop O1280
doorheen boomgaarden naar riolen in de Potterstraat. Het
zuivere water wordt daarna naar de rioolzuivering in Stekene
afgevoerd. Het is onnodig en niet gewenst. Met Vlaamse
subsidie herstellen we de oude loop van de waterloop. Onder
de Potterstraat komt een nieuwe duiker. Voor deze werken
voorzien we 180.000 euro.
Herijken Blokstraatbeek
Tussen de Nieuwstraat en de Blokstraat is de Blokstraatbeek
te smal. Als in de toekomst meer hemelwater van aanliggende
straten naar de Blokstraatbeek stroomt, moet deze provinciale
waterloop worden verbeterd. De gemeente onderzoekt samen
met de provincie Oost-Vlaanderen mogelijke opties. Hiervoor
is 300.000 euro voorzien.

‘Als derde generatie fruitteler op fruitbedrijf Berckelaer breng ik,
Berten Meersschaert, via de korte keten milieubewust geteeld
fruit en ambachtelijke appelwijn en appelsap op de markt.
Ons bedrijf maakt deel uit van de Smaak van Waas. Dit is een
coöperatieve vereniging waar, samen met collega-producenten
uit het Waasland, een hele variatie aan heerlijke streekproducten
wordt aangeboden via de korte keten. Laat het smaken!’
STRATEGISCH VASTGOEDPLAN VOOR GEMEENTELIJKE GEBOUWEN
De gemeente neemt deel aan het project SURE2050.
De gemeentelijke gebouwen worden tegen 2050 bijnaenergieneutraal, energie-efficiënt en koolstofarm. Een
strategisch vastgoedplan legt vast hoe we die doelen gaan
bereiken. Met Europese subsidies gaan 36 gemeenten

WIST JE
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samen met provincie Oost-Vlaanderen, Fluvius en het
Vlaams EnergieBedrijf aan de slag. Gemeente Sint-GillisWaas is één van hen. Het vastgoedplan vormt de basis voor
alle toekomstige gemeentelijke renovatieprojecten.

in onze gemeente 3.351 verlichtingsarmaturen vervangen worden? Het energieverbruik daalt zo'n 40%
van 1.088.354 kWh naar 623.002 kWh. Hetzelfde geldt voor de CO2-uitstoot: die vermindert van
252.498 kg naar 144.537 kg.
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“Gemeente en Welzijnshuis bundelen de krachten en zorgen voor het welzijn van
alle inwoners.”
Deze doelstelling zet jou als inwoner centraal. We zorgen voor onderwijs, toegankelijk cultuuren vrijetijdsaanbod, buitenschoolse kinderopvang en inwoners die het minder makkelijk hebben.

MEER HULPVRAGEN BIJ SOCIALE DIENST VAN HET WELZIJNSHUIS
De Sociale Dienst helpt mensen in de gemeente die het
(tijdelijk) wat moeilijker hebben. Het is vaak een werk van
jaren voordat in sommige situaties hele kleine stapjes
vooruit gezet worden. Soms is het proberen stabiliseren
wat er is, zonder uitzicht op verbetering.

anderstalige nieuwkomers. Inwoners moeten soms
maandenlang wachten om deel te nemen aan een
basiscursus Nederlands. Dit is de eerste stap naar een
goede integratie in ons maatschappelijk leven.
Tot slot is er een tekort aan betaalbare huisvesting.
Vele cliënten botsen op een eigenaar die liever niet wil
verhuren aan iemand met een leefloon. De wachtlijsten
voor sociale woningen zijn lang en mensen blijven
hierdoor vaak in een slechte of ongezonde woning
zitten.

De Sociale Dienst pakt de komende jaren deze uitdagingen aan:
Er is een stijging van het aantal hulpvragen. Ook
het aantal jonge mensen die een beroep doen op de
Sociale Dienst stijgt, net als de complexiteit van de
situaties. Denk maar aan een toename van cliënten met
psychiatrische of verslavingsproblematiek.
We zijn een landelijke gemeente en de deelgemeenten
zijn niet erg goed ontsloten door het openbaar vervoer.
Er is een lange wachtlijst voor Nederlandse lessen
en maatschappelijke oriëntatie voor laaggeschoolde

De voedselbedeling is nu beperkt. De
komende jaren zetten we in op uitbreiding.
Naast droge voeding en conserven willen we
ook verse voeding aanbieden via een sociale
kruidenier.

DUURZAAM EN BETAALBAAR WONEN

UITBREIDING VAN DE ZANDLOPER

Onze gemeente hecht veel belang aan een aangename leefomgeving
met woningen die voor inwoners betaalbaar blijven. De dienst Wonen
vind je in het Welzijnshuis. Hier bewaken we de kwaliteit van woningen
in onze gemeente, klachten van inwoners worden opgevolgd. Verder
houdt de dienst zich bezig met het bestrijden van leegstand en
verwaarlozing. Interesse in een groepsaankoop, premie of toelage rond
wonen? De dienst Wonen helpt je verder. Er is ook gratis renovatie- en
bouwadvies. Tot slot volgt de dienst sociale woonprojecten op.

Gemeentelijke lagere school De Zandloper in
Sint-Pauwels staat opnieuw voor een ingrijpend
bouwproject. Nog geen tien jaar geleden werden
een aantal nieuwe klassen en een tekenlokaal
opgericht en werd het sanitair blok vernieuwd.
Het was toen al duidelijk dat dit niet het laatste
bouwproject op deze site zou zijn.
Het is de verouderde infrastructuur van de
school, speelplaats en naastgelegen BKO-locatie
die de basis vormen van een nieuw bouwproject.

GEMEENTE ZORGT, SAMEN MET PARTNERS,
VOOR BUITENSCHOOLSE OPVANG VAN KINDEREN
TUSSEN 3-12 JAAR
Het decreet buitenschoolse opvang werd in april 2019 goedgekeurd.
Decentralisatie vormt de rode draad doorheen het decreet. Het zijn lokale
besturen die, in plaats van de Vlaamse overheid, voortaan de regie en de
financiering van de buitenschoolse opvang in handen krijgen.
Aan ons als gemeente om de lokale organisatoren zoals buitenschoolse
kinderopvang, scholen, jeugd-, cultuur- en sportverenigingen,
gemeentelijke diensten … rond tafel te brengen. Doel? Een voldoende
groot en kwaliteitsvol aanbod aan opvang voorzien. Het is nu wachten
op de Vlaamse overheid voor meer duidelijkheid. Het decreet treedt in
werking op 1 januari 2021.

Uitgangspunten zijn:
multifunctioneel gebruik van de schoolsite
met de integratie van buitenschoolse opvang
vergroenen van de speelomgeving
uitbreiden van het aantal klaslokalen
verbeteren van het comfort van leerkrachten,
administratie en directie
nieuwe inplanting van de schooltoegang
Er wordt een budget van 1,4 miljoen euro
voorzien. Ook in dit dossier rekenen we
op subsidies van de Vlaamse overheid. De
ingebruikname van de nieuwe lokalen wordt in
de zomer van 2021 gepland.
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167.483
Dit is het totaal aantal bibliotheekmaterialen
(boeken, dvd’s, tijdschriften) dat in 2018 werd
uitgeleend in de vier bibliotheekfilialen.
De hoofdbibliotheek en de uitleenposten
in de verschillende deelgemeentes blijven
behouden. De bib zorgt voor een diverse en
hedendaagse collectie.

‘De bewoners uit hun isolement halen, hen motiveren om aan de activiteiten
deel te nemen, zodat ze blijven bewegen en contact houden met elkaar:
dat drijft me om te vrijwilligen. Natuurlijk doe ik het vooral voor de glimlach,
de dankbaarheid en het respect dat ik van deze mensen krijg!’ vertelt een
vrijwilliger van woonzorgcentrum De Kroon.

DOORSTROMING NAAR GEWONE
TEWERKSTELLING
Het Welzijnshuis werkt op verschillende manieren aan
tewerkstelling: cliënten helpen met solliciteren of het volgen
van een beroepsopleiding. Soms treedt het Welzijnshuis
zelf op als werkgever en stelt het mensen tewerk op de
eigen werkplek (bijv. de Welzijnsvereniging), bij één van de
partners (bijv. kringwinkel Den Azalee of Jomi) of bij een
private werkgever. Mensen werken een bepaalde periode, tot
zij ofwel recht hebben op een werkloosheidsuitkering ofwel
kunnen doorstromen naar het normale arbeidscircuit.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN
De Sustainable Development Goals (SDG’s) of duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen zijn wereldwijde doelstellingen
van de Verenigde Naties om armoede uit te roeien en de
draagkracht van de aarde te respecteren.
Ook als lokaal bestuur dragen we ons steentje bij. Onder
begeleiding van de provincie Oost-Vlaanderen integreerden
we de SDG’s in het meerjarenplan. Onze gemeente werkt
rond deze SDG’s:

Na de tewerkstelling gaat het Welzijnshuis nog een tijdje
met de cliënten op weg. Ze worden nog twee jaar begeleid.
Zij proberen de overstap naar het normale arbeidscircuit te
maken. Dit was vroeger een taak van de VDAB, maar hoort
vanaf 2017 ook bij het takenpakket van het Welzijnshuis.

WIST JE
DAT

het Welzijnshuis in 2018 aan 162 inwoners een leefloon uitbetaald heeft? Gemiddeld gaat het om 93 dossiers
per maand. Maar liefst 26,5% van de leefloners is jonger dan 25 jaar. Dit is de grootste groep. Nadien volgen de
25- tot 34-jarigen met 26%. Stijgt de leeftijd, dan daalt het aantal personen met een leefloon.
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FINANCIËN

Hier vind je een overzicht van de belangrijkste budgetten (excl. personeelsbudget) die het bestuur voorziet voor de prioritaire
thema’s. Dit zijn de thema’s die, volgens de bevolkingsbevraging, voor jou als inwoner het belangrijkste zijn.
Goede staat en netheid van straten, pleinen, fiets- en voetpaden
Openbaar domein onderhouden

4.315.500 euro

Openbaar groen onderhouden (o.a. met sociale economie)

3.299.600 euro

Rioleringsprojecten

2.326.520 euro

Hogenakkerstraat herinrichten

330.000 euro

Openluchtsportvelden en -routes onderhouden

423.000 euro

Fiets-, wandel- en ruiterroutes onderhouden

21.000 euro

Kleine buurtgerichte (buiten)sportinfrastructuur samen met sportclubs en inwoners ontwikkelen

45.000 euro

Vrijwilligerswerk ondersteunen (project Schoon Volk)

18.000 euro

Vuilnisbakkenplan uitvoeren

45.000 euro

Verkeersveiligheid
Kruispunten op de fietssnelwegen F411 (Sint-Niklaas - Hulst) en F41 (Watergang der Hoge Landen) herinrichten

990.000 euro

Fietsverbindingen ontwikkelen

700.000 euro

Fietsinfrastructuur verbeteren door fietspaden en fietssuggestiestroken (her)aan te leggen

157.000 euro

Veilige schoolomgevingen inrichten

302.600 euro

Inzetten op verkeershandhaving

200.000 euro

Verkeerssignalisatie aankopen

90.000 euro

Zones 30 in woonwijken uitbreiden

60.000 euro

Snelheidsinformatieborden voorzien

48.000 euro

Groene open ruimte behouden
Gemeentepark heraanleggen

720.000 euro

Ruimtelijke planning inzetten als instrument om de ruimtelijke ontwikkelingen te sturen

222.000 euro

Trage wegenplannen uitvoeren

204.000 euro

Aanplanten van extra bomen

60.000 euro

Aardgasloze wijk uitbouwen

15.000 euro

Klimaatgroenscan opstellen

5.000 euro

Vrijetijdsaanbod
Parochiehuis van De Klinge verbouwen tot een ontmoetingscentrum en een opstarttoelage voor de vzw voorzien

710.000 euro

Subsidies voor sportverenigingen optimaliseren en sportcheques uitbetalen

505.650 euro

Bibliotheekfiliaal in elke deelgemeente met een diverse en hedendaagse collectie

438.000 euro

Jeugdverenigingen financieel ondersteunen

213.000 euro

Subsidies voor (cultuur)verenigingen en wijkkermissen met een publiek karakter

112.200 euro

Toelage voor de feestcomités voor het organiseren van publieke feestelijkheden

308.268 euro

Theatertechnische materialen in GC De Route vervangen en uitbreiden

270.000 euro

Speelpleinwerking organiseren

207.000 euro

De 10 grootste investeringen voor onze gemeente voor de komende zes jaar:
Project Loeverbeek

1.600.000 euro

Groot onderhoud openbaar domein

1.450.000 euro

Gemeentelijke lagere school De Zandloper uitbreiden

1.400.000 euro

Politie huisvesten

1.200.000 euro

Kruispunten fietssnelwegen F411 (Sint-Niklaas – Hulst) en F41 (Watergang der Hoge Landen) inrichten

990.000 euro

Riolering Baarstraat vernieuwen

950.000 euro

Toelage Politiezone Waasland Noord en Hulpverleningszone Waasland

900.000 euro

Gemeentepark heraanleggen

720.000 euro

Parochiehuis De Klinge verbouwen

700.000 euro

Waterloop nr. 23 (Drypikkel) afkoppelen

681.800 euro

Houtvoorsite vergroten en aantrekkelijker maken

675.000 euro
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ACTIVITEITEN
in Sint-Gillis-Waas
ZONDAG 5 JANUARI
NIEUWJAARSBORREL
Drink voor alle inwoners van gemeente
Sint-Gillis-Waas.
Organisatie tapuitbating feestcomité
Sint-Pauwels i.s.m. feestcomités SintGillis-Waas, De Klinge en Meerdonk
Gemeente Sint-Gillis-Waas
Kerkplein Sint-Pauwels –
11 tot 13 uur
i Feestelijkheden, 03 229 02 06,
feestelijkheden@sint-gillis-waas.be

DRIEKONINGENTOCHT
Wandelclub Gasthofstappers vzw
Zaal De Klingenaar, Kieldrechtstraat 12,
Sint-Gillis-Waas – 7.30 tot 15 uur –
1,50 euro leden, 2 euro niet-leden
i 0474 48 83 61, bogaertbolssens@skynet.be

WOENSDAG 8 JANUARI, 5 FEBRUARI,
4 MAART
NAAISALON

5 JANUARI T.E.M. 6 MAART 2020
ZONDAG 19 JANUARI
POLDERWANDELING IN HET
KREKENGEBIED VAN SALEGHEM
Natuurpunt Waasland-Noord
Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk – 13.30
tot 16.30 uur
i Jan@panneweel.be,
www.natuurpunt.be

TOAST LITERAIR MET EEN LEZING OVER
REYNAERT DOOR RIK VAN DAELE

Davidsfonds Sint-Gillis-Waas
Bibzaal, Kerkstraat 67, Sint-Gillis-Waas 11.15 uur. Inkom nog te bepalen.
i www.davidsfonds.be

LEZING ‘HET VERHAAL VAN DE NIEUWE
SNAAR’, GEBRACHT DOOR KRIS DE SMET,
MEDEOPRICHTER
Davidsfonds De Klinge
Malpertuus – Malpertuuslaan Clinge –
9.30 uur
i www.davidsfonds.be

WOENSDAG 22 JANUARI
KAMAL KHARMARCH: MAG IK EVEN?

© Ellie VdB
Kamal kijkt voor de
eerste keer terug in zijn allereerste
oudejaarsconference. Genoeg stof om
over te praten. Of te lachen. Of te huilen.
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, SintGillis-Waas – 20 uur – VVK 15 euro,
kassa 17 euro
i 03 229 02 00,
deroute@sint-gillis-waas.be,
www.sint-gillis-waas.be/webshop

DONDERDAG 23 EN 30 JANUARI
HAKEN
Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B, Sint-GillisWaas – 19.30 uur
i 03 770 61 57, www.femma.be

ZATERDAG 25 JANUARI
JO LEMAIRE ’40 JAAR OP DE PLANKEN’

Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B, Sint-GillisWaas – 19.30 tot 22 uur – 2 euro,
niet-leden 4 euro
i 03 770 68 04, www.femma.be

DINSDAG 21 JANUARI
CINEMA DE ROUTE: TRIO

Rotary Club Sint-Gillis Stekene
Camasiacum
GC De Route, Stationstraat 201, SintGillis-Waas – 20 uur – 35 euro
i www.rccamasiacum.be

ZONDAG 12 JANUARI
NIEUWJAARSCONCERT- EN MAAL

Wim, boekhouder, neuroot en eenzaat
worstelt al een tijdje met een depressie.
Zijn halfbroer en tegenpool Gert probeert
hem op te beuren met een niet zo
alledaags cadeau. Lise een grofgebekte
escorte maakt in Wim lang verloren
gevoelens los. Gert is eveneens betoverd
door de eigenwijze, intrigerende Lise. Een
uur lang is Lise van hen. Daarna is alles
anders.
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, SintGillis-Waas – 20 uur – 2 euro
i 03 229 02 00,
deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be/webshop

ZONDAG 26 JANUARI
VROUWEN MET VAART IN EEN
NIEUW KLEEDJE

Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia
Meerdonk
Sint-Corneliuskerk, Plezantstraat,
Meerdonk – 10.30 uur
i www.fanfaremeerdonk.be

DINSDAG 14 JANUARI
VOORDRACHT ‘CHINA, NIEUWE
WERELDMACHT’ DOOR VRT JOURNALIST
STEFAN BLOMMAERT
NEOS Sint-Gillis-Waas
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-GillisWaas – 14 uur
i info@neosvzw.be

KVLV Vrouwen met Vaart
Sint-Gillis-Waas
Bibzaal, Kerkstraat 67, Sint-Gillis-Waas
i www.kvlv_sgw.be

MOSSENWANDELING IN HET
STROPERSBOS
Natuurpunt Waasland-Noord
Ingang Stropersbos, Koningstraat 109 –
13.30 tot 16.30 uur
i 0487 68 49 79,
marc.de.meireleir@telenet.be,
www.natuurpunt.be
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DINSDAG 28 JANUARI
LEZING GEWRICHTEN IN DE KIJKER
KVLV en landelijke Gilde Sint-Pauwels
De Zoal, Klapdorp 9A, Sint-Pauwels – 19 uur
i beavanhecke@gmail.com

WOENSDAG 29 JANUARI
BREICAFÉ

VRIJDAG 7 FEBRUARI
VOORDRACHT OVER ROME DOOR
MARC VANDENBON

DINSDAG 18 FEBRUARI
KLEUR EN STIJL IN LIJN MET JE KARAKTER

Vrijdag 21 februari om 14 uur:
kindercarnavalstoet van de 2 Klingse
scholen
Zaterdag 22 februari
15 uur: kickertornooi met aansluitend
steak friet – sporthal Molenberg
20 uur: 50+ feestje, golden oldies en
alle plaatsjes op verzoek – café Boegy’s
Zondag 23 februari
10.30 uur: aanstelling prins en
jeugdprins(es), aansluitend receptie –
polyvalente zaal De Klingenaar
15 uur: 60e carnavalstoet
(centrumstraten De Klinge), tijdens en
na de stoet carnavalfeest – polyvalente
zaal De Klingenaar
Thema-avond ‘Fluo’ – café Boegy’s,
cafetaria Molenberg en polyvalente
zaal De Klingenaar
22 uur: prijsuitreiking voor Klingse
deelnemers - polyvalente zaal De
Klingenaar
Maandag 24 februari
14 uur: dansnamiddag - cafetaria
Molenberg
16 tot 21 uur: limonadebal (- 14j) met
gratis snoep en drankje - polyvalente
zaal De Klingenaar
21.30 uur: tienerbal - polyvalente zaal
De Klingenaar – 5 euro
Dinsdag 25 februari
14 uur: dartstornooi – café Boegy’s
samen met carnavalsraad
20 uur: carnavalsambiance met
thema-avond ‘Avond van de hoge
hoed’ ter herinnering van overleden
oud-voorzitter John Vereecken –
samenkomst De Zilveren Klomp, daarna
café Boegy’s en cafetaria Molenberg
De Klingse Vodderoapers
Centrum De Klinge
i Manuel De Boey, 0471 02 89 32

KVLV Sint-Pauwels
Den Beneen, Dries, Sint-Pauwels –
19 uur
i beavanhecke@gmail.com

MAANDAG 24 T.E.M. VRIJDAG 28 FEBRUARI
SPORTMIXKAMP VOOR DE
LAGERE SCHOOL

Davidsfonds De Klinge
Zaal De Klingenaar – Kieldrechtstraat 12,
De Klinge – 20 uur
i www.davidsfonds.be

Femma Sint-Pauwels
‘t Bovenzolken, Dries 17, Sint-Pauwels –
19.30 uur – 4 euro, niet-leden 7 euro
i 03 777 14 50,
anniepiessens@skynet.be

COMPAGNIE MARIUS: DE SCHPOUNTZ UITVERKOCHT

DONDERDAG 30 JANUARI
GEDICHTENDAG ‘ACTIE IN DE
MARKANTE ZAKEN’

KVLV en landelijke Gilde Sint-Pauwels
De Zoal, Klapdorp 9A, Sint-Pauwels –
8.30 uur – volwassene 14 euro,
kind 3-10 jaar: 6 euro
i 0497 43 47 67 of 0478 44 87 16

Markant Sint-Gillis-Waas
Vertrek Oud-Vredegerecht, Kerkstraat 21,
Sint-Gillis-Waas – 19 uur
i 03 770 56 57, netty-janssen@skynet.be,
www.markantvzw.be

VRIJDAG 31 JANUARI
OPRUIMCOACH ‘RUST IN JE HUIS,
RUST IN JE HOOFD’
Best Pittig Sint-Gillis-Waas
i bestpittig.sgw@gmail.com

DINSDAG 4 FEBRUARI
CINEMA DE ROUTE: GIRL

Tempus De Route vzw

ZONDAG 9 FEBRUARI
VALENTIJNSONTBIJT MET BUBBELS

DINSDAG 11 FEBRUARI
WORKSHOP ‘GLUTEN- EN LACTOSEVRIJ
MENU’
Femma Sint-Pauwels
‘t Bovenzolken, Dries 17, Sint-Pauwels –
19.30 uur
i 0498 81 57 37, anja.colaes@gmail.com

WORKSHOP ‘BLOEMSCHIKKEN VOOR
VALENTIJN’
Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B,
Sint-Gillis-Waas – 13.15 tot 16.15 uur
i 03 770 68 04

MAANDAG 17 FEBRUARI
WORKSHOP ‘SOIS BELLE AVEC CÎME’
Het verhaal van Lara, een 15-jarig
transseksueel meisje geboren in het
lichaam van een jongen, klaar om alles
te riskeren om haar droom na te streven:
ballerina worden. Ze werd geboren in
een mannelijk lichaam, maar ze besloot
voor zichzelf dat ze graag als meisje wilde
leven. Lara’s leven wordt gedomineerd
door het innemen van hormoonblokkers
en vooral ook wachten op vrouwelijke
hormoontherapie en chirurgie die
uiteindelijk haar geslacht zal afstemmen
op haar vrouwelijke identiteit.
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, SintGillis-Waas - 20 uur - 3 euro
i 03 229 02 00,
deroute@sint-gillis-waas.be,
www.sint-gillis-waas.be/webshop

Best Pittig Sint-Gillis-Waas
i bestpittig.sgw@gmail.com

VRIJDAG 21 FEBRUARI T.E.M.
DINSDAG 25 FEBRUARI
CARNAVAL DE KLINGE
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Dagelijks staan er een 5-tal sporten op
het programma. Inschrijvingen starten op
dinsdag 7 januari 2019 om 9 uur (online).
Gemeente Sint-Gillis-Waas
Sporthal De Gavers, Kardinaal J.
Cardijnstraat 1, Sint-Gillis-Waas- 50 euro
opvang per dag: 1,50 euro
i 03 727 17 00, sport@sint-gillis-waas.be,
www.sint-gillis-waas.be/webshop

DINSDAG 25 FEBRUARI
PROVINCIALE QUIZ FINALE NEOS
OOST-VLAANDEREN
NEOS Sint-Gillis-Waas
GC De Route, Stationstraat 201,
Sint-Gillis-Waas – 13 uur
i info@neosvzw.be

WOENSDAG 26 FEBRUARI EN 25 MAART
ENTRELAC BREIEN
Femma Sint-Pauwels
‘t Bovenzolken, Dries 17, Sint-Pauwels –
19.30 uur – 4 euro, niet-leden 7 euro
i 03 777 14 50, anniepiessens@skynet.be

DONDERDAG 27 FEBRUARI
NIEUW! CINEMAATJE DE ROUTE:
FAMILIEFILM MARY POPPINS RETURNS

alles wat je mij beloofde…” Wie zong
het niet luidkeels mee in de zomer
van 1990? Wie kocht niet een van die
vele, prachtige, met goud of platina
bekroonde cd’s? Nog altijd houdt het
Vlaamse publiek van Erik & Sanne. Op
12 maart 2020 zal het precies 30 jaar
geleden zijn dat het populaire duo de
klassieker ‘Veel te mooi’ opnam.
Erik & Sanne brengen niet enkel de
klassiekers ‘Veel te mooi’, ‘Aan mijn
darling’, ‘Het huis dat tussen rozen
stond’, ‘Land van ons twee’, ‘Ticket naar
Eden’ en ‘Stille brieven’ maar ook mooie
luisterliedjes als ‘Oostendse wind’ of ‘Jas
met duizend kleuren’ .
Zij worden begeleid door pianist Pieter
Van Malderen, gitarist Filip Bruffaerts
en het fantastische strijkkwartet Nome
d’arte o.l.v. Wim Spaepen.
Dochter Maartje Van Neygen zingt niet
alleen een paar van haar eigen liedjes
maar verrijkt ook de unieke samenzang
van haar muzikale ouders.
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, Sint-GillisWaas – 20 uur – VVK 25 euro, kassa 27 euro
i 03 229 02 00,
deroute@sint-gillis-waas.be,
www.sint-gillis-waas.be/webshop

ZATERDAG 29 FEBRUARI T.E.M.
ZONDAG 1 MAART
CARNAVAL SINT-GILLIS-WAAS
Londen ten tijden van de depressie. Een
inmiddels volwassen geworden Jane
en Michael Banks hebben samen drie
kinderen. Na een persoonlijk verlies
worden krijgen ze bezoek en hulp van de
raadselachtige Mary Poppins.
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, SintGillis-Waas - 15 uur - 2 euro
i 03 229 02 00, deroute@sint-gillis-waas.be,
www.sint-gillis-waas.be/webshop

ZATERDAG 29 FEBRUARI
ERIK & SANNE: 30 JAAR VEEL TE MOOI

“ ‘k Wil je liefst meteen vergeten. Dit
doet niemand mij nog aan…” “Van

Zaterdag 29 februari
13.30 uur: kindercarnaval in de
bibzaal, Kerkstraat 67
19.30 uur: verlichte avondstoet
Zondag 1 maart
14.30 uur: grote carnavalstoet 44 jaar
carnaval Sint-Gillis-Waas
18 uur: optreden Stefan Edwards,
gevolgd door prijsuitreiking en
poppenverbranding Burgemeester Omer
De Meyplein
Minikielen
Centrum Sint-Gillis-Waas
i Romain Meersschaert, 0476 99 09 21

MAANDAG 2, 16 EN 30 MAART
WORKSHOP ‘CREATIEF KOKEN ELKE DAG’
Femma Sint-Gillis-Waas
De Zwingel, Pompstraat 2B, Sint-GillisWaas – 13.15 tot 16.15 uur en 19.30 tot
22.30 uur
i 03 770 56 62

VRIJDAG 6 MAART

GERT BETTENS, EVA DE ROOVERE & DE
FLANDRIENS: DE POPKLASSIEKER
Uit het rijke repertoire van pakweg 60 jaar
Vlaamse en Belgische popgeschiedenis
maken de Flandriens een eigenzinnige
keuze. Zij vertalen de Engels- en
Franstalige hits in het Nederlands. Of
het West-Vlaams. Of zelfs in het Aalsters.
Dat deden ze ook al in 2002 (i.s.m. Radio
1 en AB). Nu doen ze het nogmaals met
twee nieuwe stemmen: Eva De Roovere
en Gert Bettens. Veel hits van onder
andere The Pebbles, Vaya Con Dios,
Stromae, Technotronic, Blue Blot, maar
ook iets meer vergeten parels uit de
Vlaamse muziekschatkamer. Allemaal
door de Flandriens heruitgevonden in
het Nederlands en in een spetterend
modern jasje gegoten. De Flandriens:
een stomende liveband met maar liefst
vijf zangers. De muzikanten schreven elk
afzonderlijk Vlaamse popgeschiedenis.
Met de Flandriens doen ze het samen,
onder de deskundige leiding van Dirk
Blanchart. Verwacht geen evidente songs
en nog minder evidente uitvoeringen.
De Flandriens doen hun eigen ding
met de hits uit het verleden. Koppig en
eigenzinnig … als een echte flandrien.
Tempus De Route vzw
GC De Route, Stationstraat 201, SintGillis-Waas – 20 uur – VVK 25 euro,
kassa 27 euro
i 03 229 02 00,
deroute@sint-gillis-waas.be,
www.sint-gillis-waas.be/webshop

BRENG JE ACTIVITEITEN TEN
LAATSTE IN OP

WWW.UITDATABANK .BE

TEGEN 20 JANUARI 2020
(ACTIVITEITEN VAN 3 MAART T.E.M.
3 MEI 2020)
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ELLEN EN ELS ZIJN ONZE NIEUWE UITTIPPERS
VOOR 2020. LEES HUN VRIJETIJDSTIPS.

UIT MET ELLEN

UIT MET ELS

Ik ben Ellen Wittock, 32 jaar, fiere mama van 3 kinderen...
Ik woon in Sint-Gillis-Waas en ben lid van de volkskunstgroep
Drieske Nijpers.

Ik ben Els Thiron (48 jaar) en woon in Sint-Gillis-Waas.
Mijn hobby’s zijn spinning bij Anytime Fitness, lopen en op
zondagvoormiddag fiets ik met WTC Sportief.

ZONDAG 19 JANUARI
POLDERWANDELING

ZONDAG 5 JANUARI
NIEUWJAARSBORREL

Op 19 januari staat er de polderwandeling in het krekengebied
van Saleghem gepland. Als wandelliefhebster en als echte
Meerdonkenaar van afkomst is deze wandeling voor mij de
ideale combi. Als Chiromeid speelde en wandelde ik veel in
deze omgeving.

Omdat ik sociaal contact heel belangrijk vind en ik graag
een praatje maak met buren, vrienden, kennissen… is dit de
perfecte uitstap voor mij. Altijd heel gezellig vertoeven op deze
fijne, jaarlijkse traditie van onze gemeente. En … als er dan
nog een lekker drankje bij, is dit evenement niet te missen!

WOENSDAG 22 JANUARI
KAMAL KHARMARCH

DINSDAG 21 JANUARI
CINEMA DE ROUTE: TRIO

Dit jaar nam ik de eerste keer een abonnement van Tempus
De Route. Ik heb er nog geen spijt van gehad! Kommil Foo
en een familievoorstelling stonden al op het programma.
Binnenkort voegen we er een avondje humor met Kamal aan
toe. Ik kijk er naar uit!

Met Bruno Vanden Broecke, Matteo Simoni en Ruth
Beeckmans als toptrio denk ik dat dit een fijne vertoning zal
zijn. Een filmpje meepikken in de eigen gemeente is altijd fun!

MAANDAG 17 FEBRUARI
WORKSHOP ‘SOIS BELLE AVEC CÎME’

In de gloriejaren van ‘10 om te zien’ kende iedereen alle
Vlaamse liedjes uit het hoofd. ‘Veel te mooi’ van Erik en
Sanne is er eentje van. De vele andere mooie songteksten
van dit duo wil ik graag nog eens horen. Deze avond staat al
even op de kalender genoteerd. In het gezelschap van enkele
collega’s wordt dit vast een gezellige avond.

Ik wou me al lang inschrijven voor zo een workshop, maar
het kwam er nooit van. Als er iets is wat ik belangrijk vind als
mama, dan is het de nodige me-time inlassen. Cîme werkt ook
met natuurlijke en Fairtrade grondstoffen en dat spreekt me al
een tijdje aan. Die workshop is het de ideale moment om me
er in te verdiepen.

ZATERDAG 29 FEBRUARI
ERIK EN SANNE: 30 JAAR VEEL TE MOOI

IN BEELD
IN ONZE GEMEENTE VINDEN ER HEEL WAT ACTIVITEITEN PLAATS.
IN BEELD GEEFT JE EEN KORTE TERUGBLIK OP ENKELE ACTIVITEITEN.

VERTELMOMENT MET JELLE CLEYMANS
NIEUWE INWONERS VERWELKOMD!
Op vrijdag 22 november verwelkomden we de
nieuwe inwoners die hier kwamen wonen tussen
1 april 2018 en 1 oktober 2019. Een 70-tal
aanwezigen werden getrakteerd op een voorstelling
van de gemeente en het bestuur, een promofilm
en infostanden met diensten van gemeente en
Welzijnshuis.

Heel wat inwoners genoten van verhalen en
een streepje muziek met Jelle Cleymans op
zondagmorgen 1 december in de bib.

PROCLAMATIE MUZIEKSCHOOL
De getuigschriften van de muziekacademie
werden overhandigd. De leerlingen en
leerkrachten toonden op het podium in school
Het Kompas het beste van hun talenten en
konden samen met familie en vrienden nog
even napraten tijdens de receptie. Proficiat aan
de afgestudeerde muzikanten!

KLEUTERSPORTDAGEN IN THEMA
SINTERKLAAS
Op 26, 28 en 29 november 2019 leefden
de kleuters (1ste en 2de kleuterklas) uit onze
gemeente zich uit in een heus speelparadijs
in GC De Route. De sportdag was een
organisatie van de Sportdienst. Thema was
Sinterklaas: 240 kleuters gingen naar huis met
een echt pietendiploma.

INFO

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!

