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Beste inwoner,
Ik wens je via deze weg een gelukkig, voorspoedig en vooral
gezond 2022! Vorig jaar rond deze tijd dacht ik, net zoals vele
mensen, dat we al uit die zware coronaperiode zouden zijn.
Een jaar later spreken we over een boosterprik en leven we
met verstrengde maatregelen. Toch moeten we de hoop en het
geloof in de wetenschap behouden en erop vertrouwen dat de
vaccinaties ons uit deze gezondheidscrisis halen. Via deze weg wil
ik dan ook een warme oproep doen om je te laten vaccineren.
Een nieuw jaar brengt ook verandering met zich mee in het
schepencollege: we nemen afscheid van Harry De Wolf en Wilbert
Dhondt na vele jaren trouwe dienst. Zij worden als schepen
vervangen door Pascal Buytaert en Matthias Van Zele.
In de bevoegdheden komen er ook een aantal wijzigingen.
Deze wijzigingen kan je later nalezen.
Jammer genoeg kunnen we voor het tweede jaar op rij geen
nieuwjaarborrel organiseren, maar uitstel is geen afstel en deze
belofte kan ik zeker houden. Zodra de gezondheidssituatie
het toelaat, starten we terug op met de organisatie van onze
activiteiten en feesten in de meest veilige omstandigheden.
Ik kijk ernaar uit om iedereen terug ongedwongen te ontmoeten.
Hou je veilig en gezond en tot binnenkort.

Je burgemeester
Maaike De Rudder

Aanplanting geboortebos in De Klinge
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Minigids & onze beste wensen voor 2022
Op het einde van dit infoblad vind je onze vernieuwde
minigids terug. In deze gids vind je onze openingsuren
en de sluitingsdagen.
Scheur deze minigids gerust uit en hang die ergens op.

We wensen je ook graag een fijn en gezond 2022
toe met onze nieuwjaarskaart die je bij de minigids kan
vinden.

Afvalkalender 2022
ook online te vinden
In december 2021 viel de afvalkalender van 2022 in je brievenbus.
Ontving je geen exemplaar? Geef dan zeker een seintje aan de
gemeente of afvalintercommunale MIWA.

OPENINGSUREN
EN SLUITINGSDAGEN

De afvalkalender vind je ook online terug. Ontdek hem via www.
miwa.be/nl/inzameling-aan-huis/afvalkalender en via de MIWA My
Waste-app of Recycle!-app.

januari-februari 2022

Het Administratief en Bestuurscentrum en
Welzijnshuis zijn open maar enkel op afspraak.

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
• zaterdag 1 januari 2022

Zo maak je een afspraak:

Het recyclagepark is gesloten op:
• zaterdag 1 januari 2022

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

Het politiekantoor van Sint-Gillis-Waas is gesloten op:
• zaterdag 1 januari 2022

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

Voor niet-dringende aangiftes en klachten kan je
op afspraak terecht in het politiekantoor in Beveren
(Gravenplein 7).

Het Administratief Bestuurscentrum is telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren, behalve op dinsdag tussen
17 en 19 uur. Burgers die bellen op dinsdag tussen 17 en 19
uur worden een dag later teruggebeld.

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!
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Laat je fiets
labelen in Den Azalee
Sportmixkamp in de
krokusvakantie

Iedere eerste woensdag van de maand kan je in kringwinkel
Den Azalee (Kluizenmeersen 2) tussen 13.30 en 16.30 uur je
fiets laten labelen tegen diefstal. Ze bevestigen dan een label
met rijksregisternummer op je fietsframe. Dat label is moeilijk
te verwijderen, omdat het gaat om een duurzame sticker. Je
fiets laten labelen, kost je niks. Je moet enkel met je fiets tot de
kringwinkel komen en je identiteitskaart meenemen.

Van maandag 28 februari t.e.m. vrijdag
4 maart kunnen kinderen weer genieten van het
sportmixkamp in sporthal De Gavers. Elke dag
staan er een 5-tal verschillende sporten op het
programma. Zo maken de kinderen kennis met
meerdere (soms onbekende) sporten. Tijdens de
week staat er ook een uitstap op de planning.
Alle kinderen van het 1e t.e.m. 6e leerjaar zijn
welkom. De activiteiten starten elke dag om
9 uur en eindigen om 16 uur. Er is opvang van
8 tot 9 uur en van 16 tot 17.30 uur.
Schrijf je kind(eren) snel in!
Op dinsdag 11 januari 2022 om 9 uur starten de
online inschrijvingen via
www.sint-gillis-waas.be/webshop.

Bibliotheek lanceert kabassen
voor meer (voor)leesplezier
Tijdens de Voorleesweek in november lanceerde de bib een
nieuw initiatief om leesplezier bij jonge kinderen te stimuleren.
Zo leent de bibliotheek vanaf nu ook gloednieuwe ‘kabassen’ uit.
De kabassen worden samengesteld rond een bepaald fictiefiguur
of thema en bevatten uren leesplezier. Elke kabas is anders
en kan naast boeken ook knuffels, handpoppen, vertelplaten,
puzzels, spelletjes en andere verrassingen bevatten. Zo wordt het
bijhorende verhaal ondersteund en het (voor)leesplezier vergroot.
Niet alleen bij de kinderen, maar ook bij hun ouders, grootouders,
broers en zussen, onthaalouders of leerkrachten.

Twee nieuwe schepenen
Er zijn twee nieuwe schepenen in onze gemeente.
Matthias Van Zele (CD&V) en Pascal Buytaert
(CD&V) legden hun eed af als schepen. Zij volgen
Wilbert Dhondt en Harry De Wolf op.
Wilbert Dhondt en Harry De Wolf waren
verschillende jaren lid van het schepencollege,
bijna 10 en 7 jaar. Beide heren gaan genieten van
een welverdiend pensioen.
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#SGW
GESPOT

Thibaut Beck haalde zilver
op BK Wakeboarden
Eind vorig jaar haalde Thibaut Beck een mooie tweede plaats op het
BK Wakeboarden (U18) op het Galgenweel in Antwerpen. Een knappe prestatie
als je weet dat hij nog maar een paar jaar geleden startte met wakeboarden.
Goedemorgen Thibaut, wanneer
startte je met wakeboarden en
hoe kwam je in contact met de
sport?
Thibaut: “Het avontuur begon een paar
jaar geleden. Elk jaar ging ik met mijn
ouders op skivakantie. Ik was toen
echt een recreatieve snowboarder. Een
hele dag kon je me in het snowpark
terugvinden. In de zomer van 2018
vertelden mijn ouders me dat ze

een sport voor me vonden die op
snowboarden leek: wakeboarden.”

Was het moeilijk om de sport
onder de knie te krijgen?
Thibaut: “Bij de eerste pogingen lukte
de start bij het wakeboarden me nooit.
Na veel vallen en met de nodige portie
doorzettingsvermogen lukte het me
toch. Ik was echt gefascineerd door de
sport. De wil om de sport onder de knie

te krijgen was groot. Tegen het einde
van die zomer in 2018 leerde ik hoe ik
een rondje moest varen aan de kabel.”

Nam je al snel deel aan
wedstrijden of zat je snel bij
een club?
Thibaut: “In maart 2019 startte een
nieuw seizoen wakeboarden. Na enkele
weken kon ik mijn eerste obstakel
nemen. De adrenaline die de sport
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Dat was het BK op het Galgenweel in
Antwerpen. Ik verwachtte nooit om daar
al in de finale te geraken.”

Hoe verloopt zo’n wedstrijd
precies?
Thibaut: “Om je te kwalificeren voor
de finale moet je twee keer een rondje
varen. Daarin moet je zoveel mogelijk
variatie tonen aan de jury. Zonder
wedstrijdervaring was het voor mij
moeilijk om te bepalen welke tricks ik
zou doen in een rondje.”

Duurt een seizoen lang?
Thibaut: “Door de kou in de winter
sluiten bijna alle kabelbanen in ons land
begin november. Toch blijf ik trainen,
want ik kan geen week zonder de sport.
Samen met verschillende vrienden oefen
ik in Knokke. Daar is de enige kabelbaan
die tijdens de winter openblijft in het
weekend.”

Wat zijn jouw doelen voor 2022?
Thibaut: “Ik heb niet echt een specifiek
doel. Het belangrijkste is om zoveel
mogelijk plezier te beleven op het water.
Als mensen eens willen kijken naar het
wakeboarden, dan raad ik ze aan om
naar Wake-Up Cable Antwerpen of naar
Lakeside Paradise en in Knokke te gaan.
Zeker een aanrader!”

losmaakte en het gevoel van vrijheid
werkten echt verslavend. En dat is nog
steeds het geval. Vanaf 2020 oefende
ik de sport echt veel uit. Ik nam een
jaarabonnement bij 2 clubs om toch
elke vrije dag te trainen.
Tijdens de zomervakantie wakeboard
ik ook veel en in 2021 kreeg ik van mei
tot oktober zelfs training van Wim Kooij,
voormalig Belgisch kampioen.”

Zijn er veel wedstrijden
in een jaar?
“Normaal zijn er elk jaar veel
wedstrijden. Het IWWF (International
Waterski and Wakeboard Federation)
organiseert de meeste van deze
wedstrijden, maar soms organiseert
een club ook wedstrijden.
Door het coronavirus kon ik pas
in 2021 deelnemen aan mijn eerste
echte wedstrijd.

OPROEP

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!
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#SGW
CIJFER

61

Er woonden op 16 november 2021 61 tweelingen in onze gemeente jonger dan 21 jaar..
Opvallend: er woont slechts één tweeling in Meerdonk en naast alle tweelingen woont er één
drieling in De Klinge. Deze cijfers zijn gebaseerd op alle inwoners die geboren zijn na 2000.

Jef en Tuur

Emile en Aline
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Leo en Will

Leyla en Jasemin

Ruben en Amber

Sybren en Feline

Lexi en Naomi

Bedankt voor de leuke foto’s!

In november 2021 lanceerden we een oproep op onze
Facebookpagina. We wilden foto’s verzamelen van
de meerlingen in onze gemeente, geboren na 2000.
Bedankt aan alle ouders of tweelingen die een foto
bezorgden.
Kato en Hanna
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#SGW
werkt

Nieuw adres voor

kinderdagverblijf WA-WAA
Eeckbergstraat 10F, 9170 Sint-Gillis-Waas
Aard van bedrijf: mini-crèche
Openingsuren: maandag t.e.m. donderdag:

Diamant Concreet Works

7 – 18 uur vrijdag: 7 – 17 uur

Kronenhoekstraat 44, 9170 Sint-Gillis-Waas

Zaakvoerder: Kimberly Stevens en Heidi De Bock

Aard van bedrijf: Beton polijsten
Openingsuren: 7 – 17 uur
Zaakvoerder: Javid Wuytack
Website: www.polijstendcw.be
Contact: 0488 40 49 61 / javidwuytack@gmail.com /
info@polijstendcw.be

Facebook: Kinderdagverblijf Wa Waa Stevens
Contact: 0496 22 57 53 / minicreche.wawaa@gmail.com

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

De Sint-Gillisse kadobon:
het ideale eindejaarsgeschenk
Ben je nog op het laatste moment op zoek naar het ideale eindejaarsgeschenk voor je familie of vrienden? Stop
dan maar met zoeken! De Sint-Gillisse kadobon is het perfecte cadeau voor de eindejaarsfeesten. Je kan de
bon kopen in verschillende handelszaken en aan de onthaalbalie van het Administratief en Bestuurscentrum.
Met de kadobon kan je terecht in een 75-tal handelszaken in de hele gemeente, te herkennen aan een sticker
(etalage/raam). Er bestaat een kadobon van 5, 10 en 20 euro. De kadobon blijft een jaar geldig.

11

#SGW
BESLIST

Ontwerper
Houtvoortsite aangesteld

In een vorig infoblad vond je een artikel over de plannen om
de nieuw verworven gronden achter de Pottersdreef sport- en
beweegvriendelijk in te richten.

Jonckheere als advies- en ingenieursbureau en Eveka voor
de veiligheidscoördinatie. Binnenkort starten de eerste
vergaderingen.

Het college stelde op 25 november 2021 ontwerper Davy Van
Laere uit Lokeren aan. Zijn opdracht omvat diverse luiken zoals
openbare ruimte en landschap, speelnatuur, groenbuffering,
sport- en skate-infrastructuur …

Volgens de huidige tijdsinschatting is de goedkeuring van
het definitief ontwerp voorzien voor de gemeenteraad van
juni 2022. Rond die periode vindt er ook een infomoment
plaats voor buurtbewoners en gebruikers. De werken zijn
voorzien voor 2023 en 2024. De geraamde kostprijs voor het
totaalproject (ontwerpkosten, uitvoering en alle inbegrepen
kosten) bedraagt 585.000 euro.

Davy Van Laere werkt voor deze opdracht samen met
4 andere firma’s: Mekano Play voor de sport- en spelinrichting,
Landmax als adviesbureau bos- en natuurbeheer,

Herinrichting Burgemeester Van Hovelaan,
Recolettenlaan en Warandewegel
De Burgemeester Van Hovelaan, Recolettenlaan en
Warandewegel krijgen binnenkort een herinrichting waarin
verkeersveiligheid, ontharding en vergroening centraal staan.
De gemeenteraad keurde het ontwerp goed op 28 oktober.
Eerder kregen de Boerenkrijglaan en Willem Van Saeftingelaan
al nieuwe voetpaden. Omdat de Burgemeester Van Hovelaan,
Recolettenlaan en Warandewegel kampen met bovengrondse

boomwortels, verzakte boordstenen en opgedrukte verharding
door wortels, besliste de gemeente om ook deze straten
aan te pakken. Door de integratie van o.a. boomvakken en
infiltratievoorzieningen voor regenwater creëert de gemeente
veiligere straten, minder verharding en vergroening. Bijkomend
krijgt het plein in de Burgemeester Van Hovelaan een
gedaantewisseling waarbij we zoveel mogelijk verharding
omvormen tot een aangename groene plek.

Wijziging parkeersituatie
in de Heidestraat en Stationstraat
Momenteel geldt er in de Heidestraat in De Klinge en
Stationstraat in Sint-Gillis-Waas een regeling van beurtelings
parkeren. De gemeente wil de straten, die nog onder deze
regeling vallen, aanpassen en wijzigen naar vaste geschrankte
parkeerplaatsen. Dit doen we om verwarring te vermijden
tijdens de wisseldagen. Bovendien wordt zo het maximaal
aantal parkeerplaatsen benut, de verkeersveiligheid verhoogd
en de snelheid geremd.

We willen de aanpassing naar vaste parkeerplaatsen van
start laten gaan met een proefperiode. Deze proefperiode
loopt van maandag 10 januari 2022 (de eerste maandag na
de kerstvakantie) t.e.m. 1 maart 2022. Na deze proefopstelling
verzamelen we de suggesties en opmerkingen van inwoners
om zo tot een definitief parkeerplan te komen.
De nieuwe parkeerregeling wordt kenbaar gemaakt met
parkeerverbodsborden op de tegenoverliggende stroken waar
je niet mag parkeren.
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Ontheffing van de gezinsbelasting
Sommige gezinnen hebben recht op de ontheffing van
gezinsbelasting. Je krijgt een vrijstelling als je op 1 januari
van het aanslagjaar (in dit geval 2022) voldoet aan volgende
voorwaarden:
• Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of
vreemdelingenregister van de gemeente Sint-Gillis-Waas.
• Je hebt recht op een leefloon of een equivalent leefloon
(toegekend door het OCMW), een gewaarborgd inkomen
(attest inkomensgarantie voor ouderen) of een verhoogde
tegemoetkoming van de mutualiteit of de Hulpkas voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering (attest mutualiteit of HZIV).

Hoe doe je een aanvraag?
Je doet een aanvraag door een ingevuld aanvraagformulier en
een attest, dat bevestigt dat je aan bovenstaande voorwaarden
voldoet, in te dienen bij de dienst Financiën voor 31 maart 2022.
Dit kan je doen door te bellen naar 03 727 17 00, door een
afspraak te maken via www.sint-gillis-waas.be/afspraak (kies:
gezinnen gemeentebelasting) of door het aanvraagformulier
in te vullen via www.sint-gillis-waas.be/aanvraag-ontheffinggezinsbelasting

Twijfel je of je recht hebt op de ontheffing?
Bel dan gerust even naar onze dienst Financiën.
Zij helpen je graag verder.

Meer info?
www.sint-gillis-waas.be/gezinnen-gemeentebelasting

Maak kans op een nestkastje!
Kijk jij ook zo uit naar het vrolijk gefluit van vogeltjes in je tuin?
Stuur dan een mailtje voor 31 januari 2022 naar
omgeving@sint-gillis-waas.be, met als onderwerp ‘nestkast’
en maak kans op een nestkastje. Bezorg ons jouw gegevens
(naam, adres en e-mailadres) en wie weet ben jij bij de gelukkigen!
De winnaars worden persoonlijk verwittigd.
Dit jaar kozen we voor een nieuw exemplaar. Het nestkastje heeft een
ovale invliegopening en is daardoor bijzonder geschikt voor de gekraagde
roodstaart. Maar ook mussen, bonte vliegenvangers en boomklevers nemen
hun intrek graag in deze nestkast. Het zwarte dak met de mooie golfjes en de
zwarte houtnerf vormen samen een mooie opvallende combinatie. Het metalen
invliegplaatje zorgt ervoor dat deze mooie nestkast bestand is tegen spechten
en eekhoorns.
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Opruiming vervallen vissershokjes
langs Grote Saleghemgeul
Al eeuwenlang zijn de vissershokjes
langs de Geul een vertrouwd beeld
in onze gemeente. Het aantal vissers
neemt af en heel wat vissershokjes lagen
er vervallen bij. Reden voor de gemeente
om daar iets aan te doen. Samen met de
Koninklijke Vissersclub Moed en Geduld
en met het polderbestuur - als beheerder
van de Geul - werden eind oktober alle
bouwvallige hokjes en vervallen steigers

verwijderd. Dat gebeurde vanop een
ponton dat vanaf de Krekeldijk te water
werd gelaten. Het afval werd keurig
gesorteerd en afgevoerd naar het
recyclagepark. Op de plaats van de
hokjes krijgt de natuur weer meer kans
om zich te ontwikkelen. Op termijn
is het de bedoeling om het vissen te
concentreren in een strook van een
250-tal meter vanaf de Groenendijk.

Gerealiseerde werken

Geplande werken

(november/december)

( januari/februari)

Voshoek-Reepstraat-HeerwegMolenhoekstraat

Binnendijkstraat

In deze straten hebben we beschadigde
betonplaten van de rijweg hersteld.

De bermen tussen het fietspad en de
rijweg in de Binnendijkstraat worden
frequent gebruikt als uitwijkstrook en
verkeren bijgevolg in slechte staat.
We pakken dit probleem aan en
verharden sommige bermen met
grasbetontegels. In de andere delen
planten we hagen aan.

Daarvoor moet eerst een ruimtelijk
uitvoeringsplan worden opgemaakt.
Zo kan de traditie van het vissen
verzoend worden met de hedendaagse
zorg voor natuurontwikkeling in deze
prachtige omgeving.

Klingedijkstraat
Het deel van het fietspad in de
Klingedijkstraat aan de pare zijde
net voor huisnummer 104 tot aan het
kruispunt met de Veldstraat is te smal en
bevindt zich in slechte staat. Het eerste
deel vanaf het rond punt en de overzijde
werden eerder vernieuwd. Aansluitend
hierop vernieuwen we ook dit deel in
rode beton.
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#SGW
wonen
en leven

Energielandschap
2050 Waasland

Onze gemeente maakt samen met de provincie Oost-Vlaanderen, Interwaas en 11 andere
Wase gemeenten werk van de regionale energietransitie.
De discussie over onze energievoorziening in de toekomst woedt volop.
Over één zaak is iedereen het eens: hoe
meer herbruikbare energie, hoe beter.
Zonne-energie, energie uit wind- en
waterkracht en uit aardwarmte zijn
onuitputtelijk en leggen een minimale
belasting op onze planeet.
Twaalf Wase gemeenten - Beveren,
Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, SintGillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene,
Temse, Waasmunster, Zele, Hamme
en Zwijndrecht – willen samen met
de provincie Oost-Vlaanderen en
intercommunale Interwaas onderzoeken
wat de mogelijkheden zijn om in onze
streek maximaal herbruikbare energie op
te wekken en op te slaan. Waar is er nog
plaats voor grootschalige windturbines,
voor zonnepanelen en zonnevelden,
voor energiewinning uit aardwarmte of
uit restwarmte van grote bedrijven, voor
biomassacentrales? Dat zijn de vragen

©Ward Carmeliet

De gemeente geeft het
goede voorbeeld: in het
voorjaar van 2021 plaatste de
coöperatieve vennootschap
MegaWattPuur 214
zonnepanelen op het dak
van Gemeenschapscentrum
De Route.

waarop het Energielandschap 2050
Waasland een antwoord wil geven.

zijn om er te komen. Kortom een hele
uitdaging!

Bij de afweging waar er plaats is
voor deze voorzieningen, wordt
rekening gehouden met de specifieke
landschappelijke en ruimtelijke
elementen die eigen zijn aan het
Waasland. De keuzes voor het nieuwe
regionale energiesysteem worden
ook goed afgewogen tegenover al die
andere functies die een plek nodig
hebben: wonen, ontspanning, landbouw
en industrie.

Aan de slag!

Een nieuw energiesysteem zal heel wat
investeringen vergen op een relatief
korte tijd. Om de beperkte middelen
zo efficiënt mogelijk in te zetten, is een
goed doordacht plan nodig. Niet alleen
een plan van hoe het er moet uitzien
in 2050 maar ook welke stappen nodig

Op 30 november 2021 werd de officiële
start gegeven van het Energielandschap
2050 Waasland. De komende maanden
zullen alle betrokken partijen nadenken
over de energietoekomst van onze
regio. Ook de inwoners worden daarbij
betrokken: heel wat mensen reageerden
op de uitnodiging om als ‘lokaal
omgevingsexpert’ betrokken te worden
in dit project. Zij kregen een korte, maar
intensieve opleiding en zitten mee aan
tafel om het energielandschap van de
toekomst uit te tekenen. Zoals onze
gemeente aangaf op 30 november:
“Het landschap van Sint-Gillis-Waas
barst van energie. Dit samen duurzaam
ontwikkelen is onze ambitie.”
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Vuilnisbakkenplan
Helaas is Sint-Gillis-Waas niet vrij van sluikstorten en zwerfvuil. Wie wandelt en fietst in onze gemeente
kan zich ergeren aan blikjes, flessen, plastic zakken… in de berm en grachten.
Ook in andere gemeentes doen deze problemen zich voor.
Uit de bevolkingsenquête, die bij de aanvang van de
legislatuur werd gehouden, bleek dat inwoners zwerfvuil en
sluikstort een van de voornaamste bronnen van hinder vonden
met een score van 4 tot 6 op 10. Verkeerslawaai komt op de
tweede plaats.
Openbare vuilnisbakken spelen een belangrijke rol in het
proper houden van de omgeving en het vermijden van sluikstort en zwerfvuil. Het is belangrijk dat de vuilnisbakken goed
gebruikt worden en op de juiste plaatsen beschikbaar zijn.
Onze gemeente schreef zich in voor het
coachingtraject van Mooimakers. Met dit
traject kreeg de gemeente ondersteuning
voor de evaluatie van het gebruik van de
publieke vuilnisbakken en de opmaak van een
vuilnisbakkenplan. In de meerjarenplanning
werden middelen opgenomen voor de
realisatie van het plan.

Gedurende meer dan een jaar werd de vullingsgraad
en eventuele aanwezigheid van sluikstort in en rond
de vuilnisbakken maandelijks gemeten. Op basis
van deze uitgebreide analyse stelden we een aantal
verbeteringsmaatregelen voor die we in 2022 en volgende
jaren willen uitvoeren.
Dit bevat onder andere:
Plaatsen van andere modellen vuilbakken waar nodig
Verfraaien rondom de vuilbak
Veranderen van capaciteit
Verkleinen inwerpopening
Herstellen
Sensibiliseren rond sluikstort
Sensibiliseren van omliggende handelspanden naar
verpakkingen
Sensibiliseren rond het correct gebruik van de vuilnisbak

De gemeente blijft verder sensibiliseren en samenwerken met scholen en inwoners rond sluikstort en zwerfvuil. Zo organiseerden
er bijv. enkele scholen al een aantal zwerfvuilacties via Operatie Proper.

Operatie Proper

Schoon Volk

Wil je als jeugdvereniging of school
ook deelnemen aan een zwerfvuilactie?
Registreer je dan bij www.mooimakers.be/
educatie/operatie-proper

Ook de vrijwilligers van Schoon Volk
zijn onmisbaar voor onze gemeente. Zij
helpen ons mee om de gemeente zo
proper mogelijk te houden, bedankt!
Zelf vrijwilliger worden bij Schoon Volk?
Schrijf je in via www.miwa.be/nl/minderafval/neen-tegen-zwerfvuil/schoon-volk

Sluikstort of zwerfvuil
melden
Merk je sluikstort of zwerfvuil op?
Meld dit aan onze dienst Omgeving
via ons meldingsysteem:
www.sint-gillis-waas.be/meldingen
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Openbare verlichting verLEDden
in Sint-Gillis-Waas
De gemeente heeft in 2020 het beheer over de verlichtingstoestellen
en -steunen overgedragen aan Intergem (Intercommunale Vereniging
voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen, onderdeel van Fluvius).
In samenwerking met Fluvius wil de gemeente haar openbare
verlichting tegen 2030 volledig ombouwen naar led. Dit past in haar
klimaatdoelstellingen en de ambitie van de Vlaamse Regering. De
gemeente telt momenteel 3.350 verlichtingstoestellen. Hiervan was
eind 2021 27,20 % uitgerust met led.
Ledverlichting draagt bij tot een duurzame en energieefficiëntere samenleving. Openbare verlichting dimmen
of zelfs helemaal doven bespaart energie en heeft een
positief effect op mens en omgeving. Een volledige
verledding van de openbare verlichting resulteert in
40% minder energieverbruik en 40% minder CO2uitstoot.
Bij de traditionele verlichting brandt de helft van de
openbare verlichting de ganse nacht, de andere
helft dooft om 22 uur. De regimes wisselen
elkaar af. Bij de nieuwe ledverlichting brandt de
verlichting minder sterk gedurende een deel
van de nacht, wij dimmen de lampen om 22 uur
naar 50 %. Enkel op de kruispunten dimmen
de lampen niet en blijven de ganse nacht aan
100% branden. Dit geeft een meer uniform
straatbeeld.
Fluvius stelt elk jaar, in samenspraak met
de gemeente, een jaaractieplan op dat o.a.
bepaalt welke verlichting vervangen wordt.

Wist je dat?

Voor defecten is een interventie ter
plaatse nodig. Fluvius streeft ernaar
om de gemiddelde hersteltijd te
beperken tot 8 kalenderdagen met
een maximum van 14 kalenderdagen.
Defecte straatlampen kan je altijd
melden via www.straatlampen.be
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Betaal minder voor
groene stroom
Wil jij besparen op je energiefactuur en je steentje bijdragen aan een beter klimaat?
Doe dan mee met de elfde groepsaankoop voor groene stroom en aardgas
van de provincie Oost-Vlaanderen.
Schrijf je voor 1 februari 2022 in via
www.oost-vlaanderen.be/groenestroom.
Het 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 t.e.m. 30 april 2022. De
provincie regelt de overstap naar je
nieuwe leverancier.

Goedkopere energie via
groepsaankoop

Met deze groepsaankoop ondersteunt
de provincie Oost-Vlaanderen haar
inwoners bij de overstap naar Belgisch
groene en scherp geprijsde energie.
Door een grote groep geïnteresseerden

samen te brengen, bedingt de provincie
een lage vaste prijs voor groene
elektriciteit en gas. De leverancier die
tijdens de energieveiling op 1 februari
de beste prijs biedt, is de winnaar. Hoe
meer deelnemers, hoe groter de korting.
Bedrijven, zelfstandigen en verenigingen
met een beperkt verbruik kunnen ook
deelnemen.

Jouw gemeente werkt mee

Ook onze gemeente ondersteunt dit
initiatief. Wie hulp wil bij zijn inschrijving,
kan terecht bij het gemeenteloket.
Neem zeker je laatste jaarafrekening
mee! Daarin staan alle gegevens die we
nodig hebben om jouw inschrijving in
orde te brengen.

Meer info
Gratis infolijn: 0800 60 601
(werkdagen van 9 tot 20 uur)
groenestroom@oost-vlaanderen.be

Hulp nodig
Je kan een afspraak maken met de
dienst Wonen via 03 202 80 00 of
wonen@sint-gillis-waas.be
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#SGW
welzijn en
gezondheid

Een nieuw jaar boordevol
bewegende voornemens!
In het begin van een nieuw jaar bruist het van de goede voornemens.
Neem jij je voor om meer te bewegen in 2022, maar weet je niet goed hoe en waar te starten?
Dan is ‘Bewegen Op Verwijzing’ vast iets voor jou!
De ‘Bewegen Op Verwijzing-coaches’
kunnen je een duwtje in de rug geven,
meer beweging in het leven brengen
met een beweegplan op maat. Ook in
onze gemeente is er zo’n coach. Een
eerste gesprek is bovendien gratis
voor iedereen in onze gemeente.

Lijkt dit iets voor jou?
Vraag er zeker naar bij jouw huisarts,
apotheker, diëtist, kinesitherapeut,
maatschappelijk werker, psycholoog
of verpleegkundige.

beweegcoach in onze gemeente:
sint-gillis-waas@
bewegenopverwijzing.be
of 0468 58 69 05

Meer info
www.bewegenopverwijzing.be
Je kan ook bellen of mailen naar de

10.000 stappen
Zag jij de stappenborden van het project
‘10.000 stappen’ al in onze gemeente? Stap voor
stap bereik je niet alleen een goede gezondheid.
Je voelt je beter in je vel, slaapt beter en stapt dus
minder vaak met het verkeerde been uit bed.
Al stappend breid je je sociaal contact uit. Je
zorgt voor minder vervuiling. Kortom: elke stap
telt! De komende 4 jaren zet onze gemeente nog
verder in op project 10.000 stappen. Hou ons
maar in de gaten!
Meer info
www.10000stappen.be
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Voel je vrij!
Tournée Minérale is terug! Voor de zesde maal roept Tournée Minérale
iedereen opnieuw op om in februari een maand geen alcohol te drinken.
De focus van de campagne ligt dit jaar op vrij voelen met
Tournée Minérale. Vrij van een kater met een verloren dag tot
gevolg, vrij van sociale druk om te drinken en vrij om tijdens
de rest van het jaar zelf te bepalen wanneer je wel of niet een
glas drinkt.

Heel wat deelnemers voelen zich ook beter in hun vel met een
maand zonder alcohol. Ga de uitdaging aan en ontdek dat je
geen alcohol nodig hebt om je te amuseren!
Meer info
www.tourneeminerale.be
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#SGW
VRIJE TIJD

Word animator
op het speelplein!
Het speelplein,
wat is dat precies?
Elke zomer komen kinderen tussen
6 en 12 jaar naar speelplein Biezabijs
voor een heleboel plezier. De dienst
Jeugd zoekt enthousiastelingen die
een superleuke zomervakantie willen
beleven samen met kinderen en medeanimatoren.

Kan ik animator zijn?
Speel je stiekem nog heel graag
spelletjes? Toveren kinderen een lach
op jouw gezicht en wil jij een lach op
hun gezicht toveren? Ben je minstens
16 jaar of word je 16 jaar in 2022 en
heb je tijdens de zomervakantie enkele
weken tijd? Beantwoordde je al deze
vragen met ‘ja’? Dan voldoe je aan de
belangrijkste voorwaarden en ben jij de
diegene die we zoeken!

Moet ik een cursus volgen?
Het eerste jaar kan je gerust eens
proberen zonder cursus om te kijken
of het speelplein jou bevalt. Vanaf je
tweede zomer is het verplicht om een
cursus te volgen. Er komt immers heel
wat kijken bij de organisatie van een
speelpleinwerking. We raden je dan ook
aan om een cursus ‘animator’ te volgen
voor de start van het speelplein. Zo
neem je geen sprong in het onbekende.
Er zijn verschillende organisaties die
deze cursussen aanbieden. Hiervoor kan
je terecht bij Vlaamse Dienst Speelplein.

Krijg ik een deel van
de inschrijvingskosten
terugbetaald?
Zeker! De gemeente betaalt via een
kadervormingssubsidie tot 100 euro
terug.

Verdien ik iets bij
als animator?
Je krijgt een vrijwilligersvergoeding
van 35,41 euro per dag als je een
attest van animator hebt. Een speelpleinverantwoordelijke begeleidt je en
geeft je tips en feedback.

Ik ben overtuigd!
Wat doe ik nu?

Stuur een mail naar
jeugd@sint-gillis-waas.be en stel je
kandidaat. Hierop vul je de weken
in waarop je beschikbaar bent als
animator.
Word lid van ons animatorenteam en
bezorg heel wat kinderen én jezelf een
geweldige zomer!
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KLINGSPOOR één van de laureaten
van de Wase Erfgoedprijs
Een vakjury selecteerde de drie laureaten uit elf genomineerde cultureel erfgoedprojecten. Klingspoor was één
van de drie laureaten. De Klomp De Klinge vzw en de
gemeente sloegen de handen in elkaar om in De Klinge
een bezoekerscentrum uit te bouwen rond het erfgoed
van deze grensstreek: de spoorweg, de klompenmakerij,
grens en natuur. De jury loofde “de warme en succesvolle
samenwerking tussen gemeente, erfgoed-organisaties en
vrijwilligers”.
De winnaars werden bekend gemaakt op 27 november 2021
in de Paterskerk te Sint-Niklaas, tijdens een coronaveilige
uitreiking in beperkte kring. De hoofdwinnaar kreeg 1.000 euro,
de andere laureaten elk 500 euro.

De Prijs van Algemene Verdienste was voor
Sint-Niklazenaar Anthony Demey. Hij zet zich sinds jaar
en dag in voor de monumentenzorg en het varend erfgoed in
het Waasland.

Over de Wase Erfgoedprijs
De Wase Erfgoedprijs werd in 2019 in het leven geroepen. Met
deze uitreiking plaatsen de Erfgoedcel Waasland en Erfpunt
bijzondere projecten in het Waasland in de schijnwerpers.
De Wase Erfgoedprijs wordt jaarlijks afwisselend uitgereikt
aan een cultureel erfgoedproject en aan een onroerend
erfgoedproject. Dit jaar lag de focus op cultureel erfgoed:
een verzamelnaam voor alles wat door vorige generaties
is gemaakt (voorwerpen, verhalen, tradities...) en een grote
waarde heeft voor de gemeenschap.
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Achter de gevel van...

‘Arlette Kimbondja
aan het woord’

Wegwijzer Mama Kongolese
Wie zijn jullie?

Wat doen jullie allemaal?

BEWUSTMAKING

Sinds 1 juli 2018 is de vereniging
‘Wegwijzer Mama Kongolese’ actief in
onze gemeente. De vereniging was door
mij opgericht en wil Congolese vrouwen
re-integreren in de samenleving
en actief laten deelnemen aan de
ontwikkeling van het land.

OPLEIDINGEN

1. Wij leiden ouders op om kinderen
naar school te sturen en promoten
de noodzaak en de voordelen van de
school.

1. Bouw van een kunst- en
ambachtsschool voor allerlei
opleidingen:
• naaien - schoonheidsverzorging
droogkuis
• decoratie - kapper
• koken en bakken
• metsen en timmeren
2. Inrichten van seminaries:
• De vrouwen bewustmaken van hoe
ze zelfstandig kunnen zijn en hun
talenten, naar boven brengen.
• Hen motivatie en waardering geven.
3. Inrichten van verschillende
workshops:
• Maken van zeep, jam, limonade, thee,
koffie; bereiden van hapjes en kleine
gerechten.
Dit zijn de drie manieren die ‘Wegwijzer
Mama Kongolese’ gebruikt voor de
opleiding van deze Congolese vrouwen.
Na elke opleiding, ieder seminarie
of elke workshop krijgen ze een
geldbedrag of de materialen waarmee
ze op eigen rekening kunnen werken.

2. Samen met hen iets doen voor het
klimaat:
• Zo bestrijden wij ontbossing door
acties te ondernemen. Eind november
is er een bewustwordingscampagne
opgestart met 45 vrouwen. Elke vrouw
krijgt een geldbedrag om een bedrijf
te starten, dat zij na zes maanden
met een kleine rente terugbetaalt.
Ze krijgen ook elk een fruitboom
om te planten en gedurende zes
maanden volgen wij haar op met
coaching en advies. Op het einde van
zes maanden moeten wij 45 bomen
planten, die over vijf jaar vrucht
dragen en eind mei 2022 ontvangen
45 andere vrouwen 45 bomen. En zo
gaat het door.
• Wij willen hen leren om plastieken
zakken die op de grond liggen,
te versnijden voor haakwerk en
decoratie.
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BOUWEN
Wij hebben een aantal percelen in
Kinshasa waar wij o.a. een school voor
kunstnijverheid, een centrum voor
seminaries, workshops en producten
van ‘Wegwijzer Mama Kongolose’ en het
hoofdkantoor van onze organisatie in
Congo bouwen.

BOERDERIJ
Wij zijn van plan om 10 tot 12 hectaren
grond te kopen in Kikwit (500 km van
Kinshasa), waarop wij aan landbouw,
veeteelt, viskweek en teelt van
fruitbomen kunnen doen. We plannen
ook experimenten te doen met bloemen.

Hoe lang duurt het project?
Afhankelijk van de hulpmiddelen, zet het
project ‘Wegwijzer Mama Kongolese’
zich 4 à 5 jaar in voor de bouw en het
opzetten van voorzieningen. Het project
blijft voor onbepaalde tijd werken zolang
de noodzaak bestaat om vrouwen op
te leiden en we mensen van goede wil
vinden, die het project waarmee wij
gestart zijn, te steunen.

In België proberen wij verschillende soorten thee uit Congo te verkopen. Wij hebben
ook een kleine winkel bij ons in Sint-Pauwels, waar wij Congolese producten
verkopen. Met de opbrengst hiervan ondersteunen we ons project.

Project steunen?
Een steun voor ons project is altijd welkom
op het rekeningnummer van de Stichting
‘Wegwijzer Mama Kongolese’:
BE76 6528 5604 5795 - BIC: BBRUBEBB .

Hoofdzetel
Zandstraat 42, 9170 Sint-Pauwels
Contactpersoon:
Kimbondja Kanianga Arlette
+032 488 00 81 51
arlettekabamba@yahoo.fr

OPROEP
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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Wintertips van De Watergroep
Winterse temperaturen kunnen ervoor
zorgen dat jouw waterleiding en
watermeter bevriezen. Dit is niet alleen
onaangenaam, het kan je ook heel wat
geld kosten. Om dit te vermijden, geeft
De Watergroep graag enkele tips.
• Zorg ervoor dat de temperatuur in
alle lokalen met waterleidingbuizen
steeds boven het vriespunt blijft. Is
het niet mogelijk een vorstgevoelig
lokaal te verwarmen? Plaats dan een
elektrisch verwarmingslint parallel met
de leiding en de watermeter. Knutsel
niet zelf iets in elkaar, maar doe een
beroep op een vakman.
• Geef de nodige aandacht aan
buitenkraantjes en leidingen in of
tegen koude buitenmuren, vooral als
die zijn blootgesteld aan koude wind.
• Is de woning in de winter
onbewoond? Speel dan op veilig en
sluit het water af. Vergeet niet vooraf
alle leidingen leeg te laten lopen.
Draai daarom alle kranen open nadat
je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid.

• Aangezien niet alle lekken
(onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer
je best regelmatig de stand van jouw
watermeter. Stel je plots een hoog
verbruik vast? Ga dan op zoek naar de
oorzaak. Je kan bijv. ’s avonds voor het
slapengaan de stand van de watermeter noteren. Als je ’s nachts geen
water verbruikt hebt en je stelt
’s morgens toch een gewijzigd
verbruik vast, dan zit je waarschijnlijk
met een lek.
Om goed voorbereid te zijn, controleer
je best voor de winter of de hoofdkraan
goed sluit en de leegloopkraantjes in de
buurt van de hoofdkraan goed werken.
Zo kom je in de koude wintermaanden
niet voor verrassingen te staan.

Zijn je leidingen toch bevroren?
Lees dan op dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/
veelgestelde-vragen/wintertips hoe je best te werk gaat.

#IkKnalZonderVuurwerk
Netwerk Brandweer, het netwerk
van de Vlaamse brandweer- en
hulpverleningszones, lanceert opnieuw
de campagne #Ikknalzondervuurwerk.
Rond nieuwjaar willen sommige
mensen graag vuurwerk afsteken of
wensballonnen oplaten. Als brandweer
en gemeente vinden we dat geen
goed idee. Iedereen weet dat vuurwerk

levensgevaarlijk, brandgevaarlijk, erg
ongezond, duur en belastend voor dieren
en hulpdiensten is.
De brandweer en de gemeente roepen
op om te knallen (= te feesten) zonder
vuurwerk, om alle bovenstaande
redenen en zeker om de al zwaar belaste
zorg en de handhaving van de openbare

orde niet extra onder druk te zetten.
Vandaar de slogan “Wij knallen zonder
vuurwerk, omdat we weten wat de
gevolgen kunnen zijn.”
In onze gemeente geldt er ook een
vuurwerkverbod. Wij zijn ervan overtuigd
dat de inwoners van Sint-Gillis-Waas ook
fijn kunnen feesten zonder vuurwerk.
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#SGW
vraag &
antwoord

Vaccinaties in
vaccinatiecentrum
Sint-Gillis-Waas/Stekene

Er werden al heel wat prikken gezet in ons nieuw vaccinatiecentrum Sint-Gillis-Waas/Stekene
(’t Paviljoen, WZC De Kroon, Zwanenhoekstraat 3, 9170 Sint-Gillis-Waas). De komende maanden komen
er nog heel wat mensen voor hun boosterprik of eerste en tweede prik naar het vaccinatiecentrum.

Waarom is een
boosterprik belangrijk?
De verschillende COVID-19-vaccins
bieden een goede bescherming tegen
corona: na een volledige basisvaccinatie
loop je veel minder kans om nog ziek
te worden. Na verloop van tijd neemt
de bescherming van je basisvaccinatie
echter af. Je opgebouwde immuniteit
tegen COVID-19 daalt en het risico op
infectie neemt weer toe. Het moment
waarop die immuniteit daalt verschilt
van persoon tot persoon en hangt
ook af van het vaccin dat je bij je
basisvaccinatie ontving. Een boosterprik
versterkt opnieuw je bescherming en
geeft een ‘boost’ aan je immuniteit.
Het blijft wel belangrijk om de coronamaatregelen te blijven volgen; ook
na je vaccinatie kan je het virus nog
doorgeven.

Wanneer krijg je
je boosterprik?
De uitnodigingen worden uitgestuurd
op basis van dalende leeftijd (dus van
oud naar jong). Verder bepaalt ook de
tijd na je basisvaccinatie wanneer je in
aanmerking komt voor een boosterprik.

Op laatjevaccineren.be kan je nalezen
na hoeveel maanden je voor je
boosterprik kan uitgenodigd worden
na je tweede prik (bij AstraZeneca,
Pfizer, Moderna) of je eerste prik (bij
Johnson & Johnson). Wanneer je precies
wordt uitgenodigd, hangt ook af van
de planning en de mogelijkheden van
ons vaccinatiecentrum. Je kan je voor
je boosterprik via QVAX ook online
inschrijven op de reservelijst van het
vaccinatiecentrum via www.qvax.be

Wat met virusvarianten?
In ons land circuleren ondertussen
verschillende varianten van het virus.
De verschillende vaccins bieden
hiertegen een verschillende mate
van bescherming. Om die reden is
er voor sommige vaccins sneller een
boosterprik nodig dan voor andere. Een
herhalingsprik met Pfizer of Moderna
verhoogt je afweer het best en biedt
een goede bescherming tegen
varianten. Zo ben je optimaal beschermd
tegen (zware) ziekte, hospitalisatie of
overlijden als gevolg van een COVID-19besmetting.
Meer info
Voor de meest actuele info kan je
terecht op www.laatjevaccineren.be.
Bron: laatjevaccineren.be
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Covid Safe Ticket:
een woordje uitleg
Tegenwoordig moet je meer en meer een Covid Safe Ticket
voorleggen. Daarom leggen we graag nog even uit hoe je een
Covid Safe Ticket krijgt en gebruikt.

Hoe kom je in aanmerking?
Je krijgt een geldig Covid Safe Ticket in
een van de volgende situaties:
• Je bent in het bezit van een
vaccinatiecertificaat: je bent meer dan
2 weken volledig ingeënt.
• Je hebt een herstelcertificaat van
minder dan 6 maanden.
• Je hebt een PCR-test laten afnemen,
met een negatief resultaat: geldigheid
= dag van de test plus 2 dagen.
• Je hebt een snelle antigeentest laten
afnemen door medisch geschoold
personeel, met een negatief resultaat:
geldigheid = dag van test plus 1 dag.

Hoe kan je je certificaat
aanvragen?
Je kan je certificaat downloaden via
mijngezondheid.be, burgerprofiel.be,
myhealthviewer.be of via de mobiele
app CovidSafeBE.

Hoe vraag je een papieren
versie aan?
Je kan een papieren versie van je
Covid Safe Ticket aanvragen met je
rijksregisternummer via een helpdesk
van de Vlaamse overheid op het
nummer 078 78 78 50 (bereikbaar van
9 tot 19 uur op weekdagen). Je ontvangt
het certificaat dan enkele dagen later per
post (dit kan niet voor een Covid Safe

Ticket op basis van een negatieve test,
omdat de coronapas langer onderweg
zou zijn dan de test geldig is).
Heb je dringend een Covid Safe Ticket
nodig? Dan download je het best je
digitale exemplaar. Dat is altijd de snelste
manier.

Hulp nodig?
Schakel dan eventueel een familielid,
vriend of buur in om jou verder te helpen.
Zij brengen dat met veel plezier in orde
voor jou.
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Hoe kan je als minderjarige toch zelf je eigen COVID-certificaat bijhouden?
Ben je nog minderjarig en heb je zelf een smartphone?
Op deze 2 manieren kan je zelf vanaf 12 jaar de CovidSafeBE app gebruiken om je eigen COVID-certificaten bij te houden:

Optie 1: Heeft één van je ouders
een Itsme account?
1.

2.

3.

4.

5.

Download de CovidSafeBE-app op
jouw eigen smartphone als jouw
ouder in de buurt is.
Kies voor ‘aanmelden via eHealth’.
En in het volgende scherm voor
‘aanmelden via Itsme’.
Tik in het Itsme-scherm dat dan
verschijnt het GSM-nummer van de
ouder in.
De ouder bevestigt de aanvraag
via de eigen Itsme-app op de eigen
smartphone.
Op uw smartphone verschijnt dan
een nieuw keuzescherm. Bij ‘voor
mijn kind’ selecteer je je eigen
naam… klaar! Je ziet nu je COVIDcertificaten in de app. Klik op de
certificaten zeker eens door naar

het detail. Zo worden ze ook offline
beschikbaar, wanneer er geen
internet is.
Je kunt als minderjarige niet zelf de
Itsme-app gebruiken, die is enkel
beschikbaar voor gebruikers vanaf
18 jaar.

Optie 2: Activeer als minderjarige
eenmalig met jouw identiteitskaart
(kids-ID of eID), een kaartlezer en
een eigen e-mailadres uw ‘digitale
sleutels’.
1. Zoek een kaartlezer en je
identiteitskaart.
2. Ga naar https://iamapps.belgium.be/
sma/generalinfo
3. Kies hier voor ‘aanmelden via eID
kaartlezer’.

4. Activeer ‘mijn digitale sleutel met
gebruikersnaam en wachtwoord’
én ‘beveiligingscode via e-mail’. Je
kiest best uw eigen, permanente
e-mailadres. Beide vakjes moeten dus
een groen label met ‘actief’ hebben.
5. Download en open daarna de
CovidSafeBE-app op je eigen
smartphone en kies voor ‘aanmelden
met e-health’ en dan met
‘beveiligingscode via e-mail’.
6. Je ontvangt een code in de
opgegeven mailbox en kopieert die
in de app… en klaar! Je ziet nu jouw
COVID-certificaten in de app. Klik
op de certificaten zeker eens door
naar het detail. Zo worden ze ook
offline beschikbaar, wanneer er geen
internet is.

Bloedinzamelingen in onze gemeente in 2022
Bloed blijft elke dag nodig. Bekijk welke mobiele bloedinzamelingen er in onze gemeente worden georganiseerd in 2022.

SINT-PAUWELS

DE KLINGE

WZC Sint-Jozef - Zandstraat 33

Parochiezaal - Sint-Gillisstraat 14

9170 Sint-Pauwels

9170 De Klinge

• Woensdag 5 januari: 17 – 20.30 uur

• Maandag 17 januari: 17 – 20.30 uur

• Woensdag 6 april: 17 – 20.30 uur

• Maandag 28 maart: 17 – 20.30 uur

• Woensdag 29 juni: 17 – 20.30 uur

• Maandag 11 juli: 17 – 20.30 uur

• Woensdag 5 oktober: 17 – 20.30 uur

• Maandag 10 oktober: 17 – 20.30 uur

Hoe maak je een afspraak?

Voor elke bloedinzameling moet je een afspraak maken:
Voor de mobiele bloedinzamelingen
Online via donorportaal.rodekruis.be of het gratis telefoonnummer 08 007 77 00
In het donorcentrum:
Donorcentrum Sint-Niklaas - Stationsplein 26 - 9100 Sint-Niklaas
Online via donorportaal.rodekruis.be,
donorcentrum.sintniklaas@rodekruis.be of 03 201 38 00

SINT-GILLIS-WAAS
Gemeenschapscentrum De Route
Stationsstraat 201 B1
9170 Sint-Gillis-Waas
• Maandag 31 januari: 18 – 20.30 uur
• Maandag 4 april: 18 – 20.30 uur
• Maandag 31 oktober: 18 – 20.30 uur
Bibzaal - Kerkstraat 67
9170 Sint-Gillis-Waas
• Maandag 25 juli: 18 – 20.30 uur

IN BEELD
Geboortebos
In november plantten de kindjes,
geboren in 2019 en 2020, samen met
hun ouders, grootouders, broers of
zusjes een geboortebos aan bij de
Warandewegel in De Klinge.

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!

