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Gebruik #SGW en #wijzijnSGW
www.facebook.com/gemeentesintgilliswaas
www.instagram.com/gemeentesintgilliswaas

Beste inwoner
Na 3 jaar als lid van het Bijzonder Comité
Sociale Dienst maakte ik eind januari de
overstap naar de gemeenteraad. Daar
mag ik maandelijks de gemeente- en
OCMW-raad voorzitten.
De gemeenteraad is voor mij het
democratisch forum. Als voorzitter wil
ik mij dan ook inzetten om open en
respectvolle discussies te ondersteunen.
Van meerderheid tot oppositie, ieder lid
van deze gemeenteraad kan hier een
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stem zijn voor jou, de inwoner van
Sint-Gillis-Waas.
In deze editie komen er veel
welzijnsthema’s aan bod. Ik draag
ons Welzijnshuis zelf een zéér warm
hart toe. Een plaats waar een zeer
professioneel team zoekt naar de
beste antwoorden op jouw noden.
Ook onze jongste generatie heeft
een plaats in het Welzijnshuis: de
raadplegingen bij Kind en Gezin,
gekend bij elke jonge ouder.

Je vindt enkele mooie initiatieven
terug die ons Welzijnshuis
coördineert. Onze zomerscholen
zijn alvast een mooi, jaarlijks
initiatief. Voor onze jonge en diverse
generatie, die een extra steuntje
kan gebruiken bij de ontdekking
van de wondere wereld van cijfers
en letters, is dit meer dan welkom.
Bovendien is het niet-schools leren,
maar wel op een leuke en
speelse manier.

Snuif je graag wat cultuur op? Bekijk
dan zeker de seizoenbrochure van
vzw Tempus De Route. Muziek, dans,
toneel … je vindt er zeker iets dat
jou kan bekoren. Ik maak alvast mijn
keuze en verzilver mijn abonnement.
Veel leesplezier! Ontdek onze
gemeente en koester al het moois
dat Sint-Gillis-Waas te bieden heeft!
Katja Daman
voorzitter gemeente- en OCMW-raad

Een mooie zonsondergang
in de Rode Moerstraat
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Bebloemingswedstrijd
met nieuw concept!
Jaarlijks organiseert de gemeente een bebloemingswedstrijd.
Dat is ook dit jaar het geval, maar met een splinternieuw
concept! Niet alleen mensen met een bebloemde voorgevel
kunnen in de prijzen vallen. Ook personen met bebloemde
voortuinen maken kans om in de bloemetjes gezet te worden.
Gebruik je groene vingers en versier jouw gevel en voortuin met
talloze bloemen! Bezorg ons jouw foto voor zondag 4 september
via bebloemingswedstrijd@sint-gillis-waas.be en wie weet sleep
jij wel een mooie prijs in de wacht! Het bebloemingscomité en
Tuinhier beoordelen alle inzendingen.
De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 23 oktober in GC De
Route. We verwittigen de winnaars persoonlijk. Doe zeker mee!

Verplichte registratie van je kameelachtige
Op 21 april 2021 trad de Europese dierengezondheidswet in werking.
Door deze wet is het verplicht voor houders van kameelachtigen
om hun dieren te registreren in Sanitel, de databank van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
Heb jij lama’s of alpaca’s? Vergeet ze dan niet te registreren.
Dat is verplicht. Meer info vind je op www.dgz.be/kleine-herkauwers/i-r

OPENINGSUREN
EN SLUITINGSDAGEN
juli - augustus 2022
Openingsuren en
sluitingsdagen juli-augustus 2022
Het Administratief en Bestuurscentrum
en Welzijnshuis zijn open maar op afspraak.
Zo maak je een afspraak:
• online via www.sint-gillis-waas.be (klik op ‘maak een
afspraak’ bij het product dat je nodig hebt)
• telefonisch via 03 727 17 00 (Administratief en
Bestuurscentrum) en 03 202 80 00 (Welzijnshuis)
Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
• maandag 11 juli
• donderdag 21 juli
• vrijdag 22 juli
• maandag 15 augustus
Het speelplein is gesloten op maandag 11 juli, donderdag
21 juli en maandag 15 augustus.

De bibliotheek en de uitleenposten zijn gesloten
van 16 t.e.m. 30 juli.
Het recyclagepark is gesloten op:
• donderdag 21 juli
Het politiekantoor van Sint-Gillis-Waas is gesloten op:
• donderdag 21 juli
• maandag 15 augustus
Voor niet-dringende aangiftes en klachten kan je
op afspraak terecht in het politiekantoor in Beveren
(Gravenplein 7). Boek je afspraak via www.politiewano.be
of bel 03 376 21 00.
Heb je dringende politiehulp nodig? Of zag je iets
verdachts? Bel dan meteen het noodnummer 101!
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Nieuwe herbruikbare
bekers van MIWA
Zonnewijzer aan
KLINGSPOOR
Sinds 21 mei is KLINGSPOOR een troef rijker: een
zonnewijzer op het perron aan de buitensite van
KLINGSPOOR. De zonnewijzer werd geplaatst door
vzw De Klomp in samenwerking met de gemeente.
Ook de maquette die in het beleefcentrum een vaste
plaats heeft kreeg een make-over.

Sinds 2016 leent MIWA herbruikbare bekers
uit aan organisatoren van evenementen. Zo
stimuleert de afvalintercommunale hen te kiezen
voor een afvalarm evenement. Onlangs verving
MIWA de bekers door 25.000 nieuwe exemplaren.
Ook het uitleenbeleid wijzigde: vanaf nu worden de
bekers na elk evenement professioneel gereinigd.
Zo wordt een perfecte hygiëne gegarandeerd.
Voor 300 bekers betaal je 40 euro. Per evenement
kan je tot 1.500 bekers ontlenen. Meer info vind je
op www.miwa.be/herbruikbarebekers

Nieuwe
MIWA-glascontainers
In mei en juni installeerde afvalintercommunale
MIWA nieuwe glascontainers, verspreid over
Sint-Gillis-Waas en de recyclageparken. De nieuwe,
blinkende bollen moeten ervoor zorgen dat mensen
minder sluikstorten naast de glascontainer.
Omdat het een trend is om beter te sorteren en
bewust te kiezen voor recycleerbare verpakkingen
zoals glas, zijn de meeste nieuwe glascontainers
groter. Op glasbolsites die mensen intenser
gebruiken, staan 2 of meer containers. MIWA is
verantwoordelijk voor de wekelijkse ledigingen,
maar op plaatsen met intenser gebruik drijven ze de
ledigingen op.
Let op: respecteer de rust van de
buurtbewoners en gooi je
glasafval alleen in de glasbol
tussen 8 en 20 uur. Laat
geen ander afval (plastic
zakken, kartonnen dozen)
achter in de buurt van de
glascontainer. Sluikstorten
is strafbaar en je riskeert
een zware geldboete.

Wees niet gek.
Doe de tekencheck!
Heb je genoten van een dagje in het groen (tuin, bos,
park …)? Dat is fijn. Genieten van de natuur is goed
voor de gezondheid. Maar wees niet gek en doe
dezelfde dag nog de tekencheck! Van een tekenbeet
kan je ziek worden.
Hoe doe je de tekencheck?
1. Controleren: controleer jezelf en/of je kind(eren) op
tekenbeten als je in de natuur was. Doe dat van kop
tot teen, want een teek is klein en zoekt vaak een
warme plek op.
2. Verwijderen: als je een tekenbeet hebt, verwijder
die dan rustig en in één beweging. Knijp de teek niet
plat, draai niet aan de teek, smeer niets op de teek
en verbrand de teek niet.
3. Symptomen opvolgen: volg een tekenbeet
goed op. Let een maand lang op mogelijke
symptomen en ga naar de huisarts als één van
de symptomen optreedt.
Meer info: www.tekenbeten.be
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#SGW
GESPOT

© Cécile Van Roeyen

De tuin in met Robin Velghe
In mei liep de campagne ‘Maai Mei Niet’. Daarmee wil men mensen wijzen op
het belang van biodiversiteit. Door een maand je grasmaaier opzij te zetten, zie je
planten, bloemen en dieren voor je ogen opleven. Ook in onze gemeente hechten
verschillende inwoners belang aan biodiversiteit in hun tuin. Robin Velghe (25)
uit De Klinge bijvoorbeeld. Hij werkt vol passie in zijn tuin. Niet alleen in mei,
maar het hele jaar door.
Dag Robin, waar komt je passie
voor tuinieren vandaan?
Robin: “Twee jaar geleden ging ik voor
het eerst samenwonen met mijn lief
in een gezellig huisje met achterin de
tuin een oude serre en een moestuin.
Op dat moment had ik nog weinig met

tuinieren. Toen er plots een zaailing van
een krop sla bovenkwam in de serre
dacht ik: ‘Die serre staat hier nu toch,
dan kan ik ze maar beter gebruiken!’
Sindsdien ben ik me er steeds meer
in gaan verdiepen en nu heb ik de
tuinkriebels helemaal te pakken.”

Wat maakt jouw tuin zo speciaal?
Robin: “Ik probeer zoveel mogelijk
biodiversiteit te creëren in onze tuin.
Tuinieren is voor mij veel meer dan enkel
de moestuin. Door bepaalde boompjes,
bloemen en struiken te planten, probeer
ik vogels en insecten naar mijn tuin te
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lokken. Momenteel staat de tuin vol
klavers. Ze komen bijna op kniehoogte.
Daartussen loopt een kronkelend
paadje langs het kruidentuintje en
naar het kippenhok. Hoe wilder je tuin,
hoe aantrekkelijker voor plant en dier.
Niets zo gezellig als het hoge gras dat
meewiegt in de wind!”

Wat voor dieren kom je dan
zoal tegen?
Robin: “De hoge klavertuin is net een
mini-jungle vol prooien en roofdieren.
Het mooie aan een biodiverse tuin is dat
de problemen zich er zelf oplossen. Er
zitten hier en daar wat bladluizen, maar
de tuin zit ook vol lieveheersbeestjes.
De gehoornde metselbij maakte alle
buisjes dicht in het insectenhotel en hier
en daar vliegt er al eens een koolwitje
of een andere vlinder over. Er bestaat
een heel goeie app ‘ObsIdentify’.
Je maakt een foto van een insect en de
app vertelt je meteen welke soort het is.
Bovendien draag je meteen een steentje
bij aan de databank van natuurpunt.
Twee vliegen in één klap. Momenteel
zijn de struiken nog vrij klein, dus veel
vogels komen er nog niet. Toch krijg ik
elke avond bezoek van een koolmeesje,
komen er tortelduifjes het eten van de
kippen stelen en plukt er geregeld een
merel rupsen uit het gras. De mooiste
tuinvogel die ons al een bezoekje
bracht? Dat was een putter.”

Waarom is een biodiverse tuin zo
belangrijk?
Robin: “Een biodiverse tuin heeft een
hoge natuurwaarde door de rijkdom
aan verschillende soorten planten
en dieren. Een biljartvlakke gazon
is voor veel soorten een ’woestijn’.
Daarnaast is een wildere, biodiverse
tuin flexibeler en weerbaarder tegen
slechte weersomstandigheden. Best
handig in tijden van lange droogte of
hevige regenval. Een biodiverse tuin is
als een spons die heel veel water kan
opslorpen en dat water ook veel langer

kan vasthouden als dat nodig is. Verder
vind ik het gewoon spannend en leuk
om nieuwe soorten te ontdekken. Als je
een halfuurtje gaat zitten en naar je tuin
kijkt, gaat er een hele nieuwe wereld
voor je open.”

Wat kunnen de mensen thuis
doen om hun tuin biodivers
te maken?
Robin: “Wie deelnam aan ‘Maai Mei
Niet’ is al op de goeie weg. Maar ook
voor wie niet deelnam, is het nooit te
laat! Het helpt zelfs al om een vierkante
meter ergens in een hoekje een beetje
wilder te laten en minder of niet te

maaien. Als je, net als ik, heel graag in
de tuin werkt, kan je die kronkelpaadjes
erin maaien en de rest lang laten. Je
kan er een cirkel in maken met stoeltjes
en een tafel of bepaalde zones maaien
en andere dan weer niet. Laat vooral je
creativiteit de vrij loop. Plant bomen en
struiken om dieren van beschutting te
voorzien. Liefst struiken en bomen die
vruchten dragen, zo hebben jij en de
dieren in je tuin nog een lekker extraatje!
Hang nestkastjes en insectenhotels op
en neem vervolgens heel veel tijd om
van je eigen paradijs te genieten! Enjoy!”

Bedankt, Robin!

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

De vorige zomerzoektocht

in cijfers

/dag

229

deelnameformulieren ontving de
dienst Toerisme voor de deadline
verstreek waarop mensen hun
formulier konden indienen.

1551 52
paginaweergaven waren er tussen
21 juni en 21 september 2021. Dat
betekent dat er in totaal 1551 keer
gekeken werd naar de webpagina
van de zomerzoektocht.

het hoogst aantal paginaweergaven op één dag in de
periode van 21 juni t.e.m. 21
september 2021. Zowel op 1 juli
als op 21 juli werd de webpagina
52 keer bekeken.

Geniet ook dit jaar van de Zomerzoektocht

'Vechten voor de windmolen'
Net zoals voorgaande jaren organiseren we ook
dit jaar een zomerfietszoektocht. Trek eropuit met
je gezin, familie of vrienden en ontdek je eigen
streek op een speelse manier. Tot 21 september
kan je je de Wase Don Quichot of Sancho Panza
wanen en ‘vechten voor de windmolen’.
Het deelnameformulier download je gratis via
www.sint-gillis-waas.be/zomerzoektocht-2022 of
je koopt voor 1 euro een gedrukt exemplaar in het
infokantoor van GC De Route.
Het belooft een leuke tocht te worden voor het
hele gezin.
Doe mee! Zo maak je kans op één van de
vele prijzen!
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#SGW
zoekt

Gezocht: sportlaureaten
Ken je kampioenen of verdienstelijke leden (inwoners van Sint-Gillis-Waas)
in jouw sportvereniging, omgeving en/of kennissenkring?
Wij denken aan sporters of teams die uitzonderlijke prestaties behaalden, kampioen werden of voor een
bepaalde titel en/of medaille gehuldigd mogen worden voor hun prestaties tijdens de periode 2021 - 2022.
Ook inwoners uit de gemeente die voor en door hun uitzonderlijke diensten uitblinken (bijv. een bestuurslid dat
zich al tientallen jaren met hart en ziel inzet), mogen in de kijker gezet worden.
Geef hun kandidatuur ten laatste door op 31 december via www.sint-gillis-waas.be/vrije-tijd/sport/huldigingvan-de-sportlaureaten
De huldiging van de sportlaureaten vindt plaats op vrijdagavond 27 januari 2023 in GC De Route.

Gezocht:

modellen
Wil je graag onze communicatie mee ondersteunen?
Figureer voor de cover van ons infoblad, op Facebook, op een affiche
of flyer, in een filmpje of op onze website. We werken graag met echte
mensen. Iedereen mag en kan zich kandidaat stellen.
Een internationale modellencarrière kunnen we niet beloven,
maar het kan altijd !
Heb je interesse?
Vul ons formulier in via www.sint-gillis-waas.be/modellen of bel
naar 03 727 17 00. We houden je contactgegevens bij en kunnen je
contacteren wanneer we een beroep willen doen op jou als figurant.
Bedankt!
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#SGW
beslist

Bibliotheek vanaf 2024
deel van Wase regiobib

Het college van burgemeester en
schepenen keurde de intentieverklaring
voor een Wase regiobib goed.
Dat betekent dat onze bibliotheek vanaf
1 januari 2024 deel uitmaakt van de
Wase regiobib.

Wat is de Wase regiobib?
De Wase bibliotheken en lokale
besturen engageren zich voor een
samenwerking regiobib met eengemaakt
dienstreglement én met transport.
Concreet wil dit zeggen: een lener kan
uitgeleende exemplaren inleveren of
gereserveerde exemplaren ophalen in
alle bibs van de samenwerking. Als hij
een boek reserveert, kan deze uit alle
bibliotheken van het regionetwerk komen.
De bibliotheken gebruiken hierbij een

intern transportsysteem. Zo krijgen alle
leners toegang tot een grotere collectie.

Grote flexibiliteit
Een lener is ook meteen lid in alle bibs
van de samenwerking. Dankzij het
eengemaakt dienstreglement zijn de
uitleenregels in alle bibliotheken gelijk.
Je boeken terugbrengen kan in eender
welke bib van de samenwerking. Dat
betekent een grote flexibiliteit voor de
uitlener. Door de samenwerking tussen
de eigen ‘thuisbib’ en de andere bibs
hebben ook minder mobiele mensen
toegang tot een groter aanbod.
Momenteel doet men verder onderzoek naar een duurzame en efficiënte
transportregeling, zodat de regiobib op
1 januari 2024 van start kan gaan.

De vorming van een Wase
regiobib is een samenwerking
van de 10 Wase bibliotheken:
Beveren, Kruibeke, Lokeren,
Moerbeke, Sint-Gillis-Waas,
Sint-Niklaas, Stekene, Temse,
Waasmunster en Zwijndrecht.

Herinrichting Hogenakkerstraat
De Hogenakkerstraat kampt met een slecht wegdek
en niveauverschillen tussen de betonplaten. Daarom
besliste de gemeenteraad eind april om een studiebureau
aan te stellen om het deel vanaf het rondpunt aan
de Klingedijkstraat tot aan de Koningshoeveweg
te vernieuwen.

Zowel de rijweg als het fietspad worden vervangen en
heringericht met aandacht voor verkeersveiligheid en
het waterverhaal.
De gemeente voorziet de goedkeuring van het ontwerp
tegen eind dit jaar om zo in 2023 de werken uit te voeren.
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#SGW
werkt

Stek en Stoof

Geinsteindestraat 9, 9170 Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas)
Aard van bedrijf: vakantiewoning
Zaakvoerder: An Van Handenhoven
Contact: 0476 45 71 20, www.stek-en-stoof.be, an@stek-en-stoof.be

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.

#SGW
werken en
realisaties

OPROEP

Wegenwerken
Gerealiseerde werken
(mei-juni)

Geplande werken
(juli-augustus)

Shondstraat

Spoorwegpad

Vorig jaar vernieuwden we het asfalt
in de Beekstraat en in de Shondstraat
vanaf de Bunderstraat tot aan het
spoorwegpad. Recent herasfalteerden
we ook het resterend deel hiertussen.

We pakken de wortelopdruk aan het
spoorwegpad aan door een nieuwe laag
asfalt aan te brengen. Dit gebeurt vanaf
de Aststraat tot halfweg richting de
Stationstraat én vanaf het rondpunt aan
de E34 tot de Watergangstraat.

Gentstraat
De Gentstraat verkeerde in slechte staat.
Daarom herasfalteerden we het deel tot
aan de grens met Sint-Niklaas.

De asfalteringswerken in de Shondstraat en de Gentstraat

Door onvoorziene
(weers)omstandigheden kan het dat
bepaalde werken niet uitgevoerd
zijn en/of uitgesteld worden.
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Verbreding van de fietssnelweg
Begin dit jaar startte de provincie
Oost-Vlaanderen met de voorbereidende
werken voor de heraanleg van de
fietssnelweg F411 langs het Stropersbos
vanaf de Reinakkerweg tot aan de grens
met Nederland. Hierbij werden de bomen
en struiken gerooid, gesnoeid, geknot of
afgezet. Dat is nodig om een drie meter
breed fietspad aan te leggen.
Op deze manier wordt dit deel van de
fietssnelweg een vlottere, veiligere en
aantrekkelijkere verbinding tussen onze
woon-, school- en werkplekken. Ook het

ander deel ten zuiden van de E34 tot aan
Sint-Niklaas wordt verbreed. Hiervoor stelde
de gemeente vorig jaar een studiebureau
aan. Het studiebureau is momenteel bezig
met de opmaak van het ontwerp.
Volgens de huidige planning start de
provincie de verbredingswerken ten
noorden van de E34 in de loop van het
najaar. Daarbij houden ze ook rekening
met natuurverbinding en -herstel. Zo plant
de provincie na de werken minstens 50
inheemse bomen en 750 meter nieuwe
houtkanten aan.

Opfrissing gemeentepark:
participatiemomenten en verdere planning
In het vorige infoblad gaven we aan dat
ons gemeentepark dringend toe is aan
een opfrissingsbeurt. De bedoeling is om
het park klimaatvriendelijker in te richten,
meer ruimte te geven aan water én het
aantrekkelijker te maken voor jou en je
gezin. Daarbij staan natuurbeleving en
ontmoeting centraal.

Samen met het Regionaal Landschap
Schelde-Durme organiseerden
we in maart en april enkele
participatiemomenten waarbij we
verschillende doelgroepen actief
betrokken in onze zoektocht naar ideeën.
Via picto-play, tekeningen en maquettes
met zand ontdekten we hoe het park

voor kinderen een uitdagende en
avontuurlijke plek kan zijn. We nodigden
de directe omgeving op paasmaandag
uit in het gemeentepark voor een
gezellige babbel.
Daarnaast legden we ons oor ook te
luisteren bij de ouderenadviesraad en
de jeugdraad.
Momenteel bundelen we alle ideeën en
bekijken we of ze haalbaar zijn binnen de
bestaande ruimte. Vervolgens herwerken
we dit tot een eerste voorontwerp. Dat
voorontwerp koppelen we graag terug
tegen het najaar. Een definitief ontwerp
voorzien we tegen eind 2022, zodat we
volgend jaar kunnen starten met
de uitvoering.

Picto-play is een handige methode
om kinderen te betrekken bij de
inrichting van een speelse ruimte. Aan
de hand van speelse icoontjes kunnen
kinderen zelf ontwerpen maken.
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Op weg naar een meer
eigentijdse invulling van
de Houtvoortsite: de planning
In eerdere edities van het infoblad las
je dat we de Houtvoortsite uitbreiden
en het een betere en meer eigentijdse
invulling geven. Het is de bedoeling
om de site sport- en beweegvriendelijk
in te vullen met de focus op openbare
ruimte en landschap, speelnatuur,
groenbuffering & sport- en skateinfrastructuur.
Bij zo’n groot project komt heel wat
kijken. De focus ligt op de concrete
invulling van de nieuw verworven
gronden. Daarom stelden we een
ontwerper aan (landschaps- en
tuinarchitect Davy Van Laere) en vond
er ook een participatiemoment plaats.
Maar wat staat er nog op de planning?

najaar 2022 tot
voorjaar 2023

eerste helft 2022
Opmaak voorontwerp en aftoetsing

Definitief ontwerp
en dossier

Tijdens dat participatiemoment toetste de ontwerper zijn ontwerpschets af.
Via diverse workshops kregen geïnteresseerde inwoners de kans om mee na
te denken over de site. Nadien ging de ontwerper aan de slag met de feedback
van de aanwezigen en kwam hij tot een voorontwerp. Dit voorontwerp werd
intussen besproken tijdens het college en de commissiezitting. Op zaterdag
25 juni koppelden we dit voorontwerp terug in de vorm van een praatplan
met wandeling.

In deze fase bereidt de ontwerper
de uitvoering voor: eerst maakt de
ontwerper een definitief ontwerp op
en daarna start de uitwerking van
het aanbestedingsdossier waarmee
de toekomstige aannemer aan de
slag kan.

voorjaar 2023

najaar 2023

2024

Aanbesteding

Uitvoering werken

Opening

De keuze voor een aannemer, die
de werken uitvoert onder toezicht
van het ontwerpteam, gebeurt via
een aanbestedingsprocedure.

De gekozen aannemer gaat aan
de slag. Volgens de huidige timing
starten de werken in het najaar van
2023. De werken zouden duren tot
het einde van 2023.

In het voorjaar van 2024 geven we
al het aangelegde groen de kans
om te groeien. We voorzien de
opening van de nieuwe gronden in
april 2024.

Meer info op www.sint-gillis-waas.be/houtvoort
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#SGW
wonen
en leven

Zomerscholen

OPROEP

We zoeken in de eerste plaats
kinderen die gemotiveerd zijn om
aan zo’n ‘taalbad’ deel te nemen.
Geïnteresseerde ouders kunnen
hun kind(eren) inschrijven/
aanmelden via het Welzijnhuis
(Zwanenhoekstraat 1A),
welzijnshuis@sint-gillis-waas.be
of 03 202 80 00. Wees er snel bij!

Deze zomer organiseren we voor de derde keer zomerscholen
tijdens de vakantieperiode. Ons doel blijft hetzelfde: kinderen
van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar uit Sint-Gillis-Waas, die
met een taalachterstand kampen, de mogelijkheid geven om
twee weken op een educatieve en speelse manier hun kennis
van het Nederlands op te krikken. De gemeente coördineert dit
initiatief samen met alle scholen in de gemeente.

Net als vorig jaar komt er van vrijdag 12 t.e.m. vrijdag
26 augustus een zomerschool in Sint-Gillis-Waas en één in
De Klinge. We voorzien 2 begeleiders per klas.
De zomerklassen zijn altijd van 9 tot 12 uur en van 13 tot
15.30 uur. De zomerklassen zijn geen extra vakantieopvang.
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk!

Leer bij in het volwassenenonderwijs
en de kunstacademies
Als inwoner heb je de keuze uit een rijk en gevarieerd aanbod aan
volwassenen- en kunstonderwijs.

CVO Focus

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

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

D’Academie Beeld en d’Academie Podium

Inschrijven voor de kunstacademies kan t.e.m. 30 september
via www.academiesintniklaas.be. Een overzicht van alle
richtingen voor jong en oud, locaties, tarieven en de
inschrijvingsvoorwaarden vind je terug op de website van
d’Academie of op onze gemeentelijke website.

Inschrijven via onthaalbalie Administratief
en Bestuurscentrum

Schrijf je liever niet online in voor d’Academie? Dan ben je
welkom aan het loket van het Administratief en Bestuurscentrum
tijdens de openingsuren. Maak vooraf een afspraak.
Inschrijven kan van 25 juni t.e.m. 29 juni en van 24 augustus
t.e.m. 30 september. Betalen kan enkel met de bankkaart.

Meer info?

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

15

Mijn VerbouwPremie:
één digitaal loket voor uw verbouwpremies
Investeren in de woning is op lange termijn de beste remedie
tegen de hoge energieprijzen. Nu ook bouwmaterialen heel
wat duurder worden, zijn premies een welgekomen steun
voor Vlamingen met renovatieplannen. De drempel om van
die premies te genieten en aan te vragen, moet zo laag
mogelijk zijn.
Daarom besliste de Vlaamse regering definitief om de huidige
Vlaamse renovatiepremie van Wonen – Vlaanderen en de
energiepremies van Fluvius (voor isolatie en hernieuwbare
energie) voor bestaande woningen en niet-woongebouwen
samen te voegen tot één premie: Mijn VerbouwPremie. De
bedoeling is dat aanvragers in de toekomst bij één digitaal
loket terechtkunnen om hun verbouwpremie aan te vragen.

Lagere inkomens genieten hogere premie
Mijn VerbouwPremie voorziet hogere premies voor
eigenaar-bewoners uit lagere inkomensgroepen die de
kwaliteit en de energiezuinigheid van hun woning of
appartement willen verbeteren. Ook verhuurders van een
woning via een sociaal verhuurkantoor, komen in aanmerking
voor een extra hoge premie.

Premie aanvragen mogelijk
vanaf 1 oktober
Mijn VerbouwPremie vervangt vanaf 1 juli de meeste
renovatiepremies van Wonen-Vlaanderen en energie
premies van Fluvius. Je kan de premie tijdelijk niet aanvragen
tussen 1 juli en 30 september. Vanaf 1 oktober kan je Mijn
VerbouwPremie aanvragen via mijnverbouwpremie.be
Om burgers te tonen op welke premies ze recht hebben op
basis van hun inkomen, werd een gebruiksvriendelijke simulator
gebouwd. De simulator is toegankelijk via de site van
Mijn VerbouwPremie. Daar zijn ook alle details en voorwaarden
te vinden.
Er zijn ook premies die niet vallen onder Mijn VerbouwPremie
zoals de premie voor zonnepanelen en hybride waterpompen,
de EPC-labelpremie en premies voor een verwarmingsketel
op gas, enz.
Meer informatie
www.mijnverbouwpremie.be
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Subsidie voor een
regenwaterput (hemelwaterput)
De gemeente wil stimuleren dat je
regenwater (‘hemelwater’) gebruikt
om je toiletten door te spoelen, te
poetsen, de wasmachine te laten
draaien … Daarom kunnen we een
subsidie geven als je investeert in een
regenwaterinstallatie.
Om in aanmerking te komen voor
de subsidie, moet de hemelwaterput
aan de voorwaarden voldoen van
het subsidiereglement. Ontdek het
subsidiereglement via
www.sint-gillis-waas.be/
hemelwaterinstallatie-subsidiereglement

Opgelet: je krijgt geen subsidie als je
verplicht een regenwatersysteem moet
installeren om een bouwvergunning
te krijgen.
De subsidie bedraagt max. 500 euro en
wordt verleend binnen de perken van de
goedgekeurde begroting.
Meer info
Wegen en Water,
wegen.water@sint-gillis-waas.be,
03 727 17 00

Maak je perceel klimaatbestendig
met het groenblauwpeil
klimaatbestendig je woning en tuin
zijn en hoe dit groener en blauwer kan.
Nadat je de info over je perceel ingaf
(o.a. de oppervlakte van je dak, het
soort dak, aanwezigheid en inhoud van
regenwaterput, welk groen in je tuin …),
krijg je een score die varieert van A tot F
en ontvang je een aantal suggesties om
dit peil te verbeteren.

Blue Deal
We ervaren allemaal de invloed van
de klimaatverandering op ons leven.
Burgers, bedrijven en de overheid willen
deze klimaatuitdagingen aanpakken.
Maar veel mensen weten niet waar
te beginnen. Daarom ontwikkelden
Vlario, de Vlaamse Confederatie Bouw
en het departement Omgeving een
instrument dat kan helpen om een
perceel klimaatbestendiger te maken: de
groenblauwpeil-tool. Met die tool kan je
nagaan hoe je woning of perceel scoort

op blauwe en groene elementen: het
groenblauwpeil.

Blauwe en groene elementen
Met blauwe elementen bedoelt men
opvang, gebruik en infiltratie van
regenwater. Met groene elementen
bedoelt men de inzet op biodiversiteit,
CO2-opslag, luchtkwaliteit en
vergroening. Door het groenblauwpeil
te bepalen kom je dus te weten hoe

Het groenblauwpeil is één van de
projecten binnen de Blue Deal. Met
de Blue Deal wil de Vlaamse overheid
de strijd aangaan tegen droogte en
waterschaarste. Het is een plan waar
ook de industrie en de landbouwers bij
betrokken zijn met tal van concrete acties
en projecten en grote investeringen om
droogte en waterschaarste structureel
aan te pakken.
Meer info: www.groenblauwpeil.be

Sluit je aan bij
Schoon Volk!

#Goebezig

Met het recente vuilnisbakkenplan en meer dan 100 publieke vuilnisbakken willen we als
gemeente het zwerfvuilprobleem aanpakken. Daarnaast kunnen we altijd rekenen op de
fantastische steun van burgers die op eigen initiatief strijden tegen zwerfvuil. In onze gemeente
zijn er maar liefst 187 actieve vrijwilligers die zich inzetten om zwerfvuil een halt toe te roepen.
Uiteraard zijn er nog vrijwilligers welkom bij Schoon Volk! Misschien iets voor jou?

Karretje om zwerfvuil
te sorteren

Momenteel weet de gemeente dat
187 personen zich vrijwillig inzetten
om zwerfvuil op te ruimen. Sommigen
zijn zelfs heel creatief. Zo bouwden er
vrijwilligers een karretje waarin ze het
zwerfvuil sorteren. En de vrijwilligers
doen fantastisch werk. Zo verzamelden
de vrijwilligers in 2020 maar liefst 5 ton
(bij benadering) zwerfvuil. Dat zwerfvuil
voerden ze af naar het recyclagepark
van MIWA.

Aantal actieve Mooimakers per jaar
2017

2018

2019

2020

2021

2022

36

73

108

132

166

187

Word lid van Schoon Volk

Uiteraard zijn wij ontzettend trots op alle inwoners die vrijwillig de handschoen
opnemen tegen zwerfvuil. Ben jij één van hen? Dan ben je #Goebezig!
Maar uiteraard zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom! Wij zorgen ervoor dat je goed
uitgerust de strijd met zwerfvuil aangaat. Een hesje, afvalgrijparm, verzekering …
wij zorgen ervoor!

Wil je jou aansluiten?

Dat kan via www.miwa.be/nl/minder-afval/neen-tegen-zwerfvuil/schoon-volk
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Altijd al willen werken
bij de politie?
Peter Tindemans, eerste inspecteur bij politiezone Waasland-Noord,
vertelt ons meer over zijn job en gunt ons graag een blik achter de schermen.

Wat houdt jouw job in?

Peter: “Ik werk bij de interventiedienst
en dat betekent dat ik tijdens mijn
interventieshiften zo snel mogelijk een
antwoord moet bieden op elke oproep
waarbij de politie ter plaatse moet
komen. Dat kan gaan om diefstallen,
verkeersongevallen, huiselijke
moeilijkheden, enz.”

Waarom koos je voor
deze job?

Peter: “Bij de politie hebben we geen
9-to-5-job. Mijn collega’s en ik staan de
klok rond klaar om hulp te bieden. Het
werk van een politie-inspecteur hangt af
van de gebeurtenissen op dat moment.
Elke dag is anders. Het is eigenlijk nooit
saai. Het is niet de makkelijkste job,
maar ik hou van de afwisseling en
de uitdaging.”

Doe je je job graag?

Peter: “Absoluut. Mijn job
is heel afwisselend. Naast
interventiemedewerker ben ik ook
spotter bij voetbalwedstrijden van
Waasland-Beveren en maak ik deel uit
van het fietsteam. Ik ben een teamplayer
en vind het leuk om met collega’s en
andere hulpdiensten nauw samen
te werken.”

Blik achter de schermen bij de politie

q Gerichte patrouille in Doel.
We houden toezicht op
overlast en vandalisme.

q Bij de politie staan we 24/7
klaar om hulp te bieden.

q Na de vaststellingen ter
plaatse, staat er mij nog wat
administratie te wachten,
zoals het opstellen van een
proces-verbaal.

q Tijdens onze fietspatrouille
houden we even een
oogje in het zeil bij een
oefenwedstrijd van
Waasland-Beveren. Alles
verloopt rustig.

Werken bij Politie
Waasland-Noord, iets voor jou?

q Onze interventieploegen
werken nauw samen met andere
hulpverleners, zoals brandweer
en medische hulpdiensten.

q Mijn collega’s en ik krijgen om de twee
maanden training in de dojo en in de
schietstand. Hier oefenen we onze medische
vaardigheid en breng ik een tourniquet aan.

De politiezone Waasland-Noord is
steeds op zoek naar nieuwe collega’s.
Heb je interesse in een job als politieinspecteur? Wil je meer weten over
de selectieproeven, de opleiding of de
carrièremogelijkheden bij
de politie?
Surf dan naar www.politiewano.be.
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#SGW
Welzijn en
gezondheid

Voor
een aantal diensten
heeft het Welzijnshuis partners
of diensten waarmee wordt
samengewerkt. Zij verwijzen jou graag
door naar de juiste partner of dienst.

Het Welzijnshuis
zorgt voor jou!

Meer info bij het Welzijnshuis
• Zwanenhoekstraat 1A
• welzijnshuis@sint-gillis-waas.be
• 03 202 80 00

De gemeente zorgt voor haar inwoners. Zo biedt ons Welzijnshuis (Zwanenhoekstraat 1A)
heel wat diensten die je misschien nog niet kent, maar waar je wel een beroep op kan doen.
In dit artikel bieden we jou graag even een overzicht.

Personen met een handicap
Europese handicapkaart (EDC)
De European Disability Card (EDC) is een Europese handicapkaart waarmee
je als persoon met een handicap voordelen hebt bij cultuur-, sport- of
vrijetijdsactiviteiten.

Toelage voor opvoeden van een persoon met handicap
Voed je thuis een persoon met een beperking op, dan kan je deze
gemeentelijke toelage aanvragen.

Parkeerkaart
De kaart geeft je, als chauffeur en als
passagier, in België het recht om
te parkeren op voorbehouden
plaatsen.

Administratieve,
sociale of
juridische hulp
Ben je de weg kwijt in het doolhof van
voorzieningen? Heb je info nodig over
premies, tegemoetkomingen, juridisch
advies of administratieve hulp? Het
Welzijnshuis helpt je verder op weg.
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Wil je meer info over deze diensten,
neem dan contact op met het Welzijnshuis
via welzijnshuis@sint-gillis-waas.be
of 03 202 80 00.

Gezin & kinderen
Een kind opvoeden is boeiend, maar kan ook vermoeiend
zijn. Het is hele weg waarbij ouders en begeleiders het kind
stimuleren, sturen en steunen.

Gezinsondersteuning

Kind en Gezin
Je kan tijdens je zwangerschap gebruik maken van het gratis
aanbod van Kind en Gezin.
Wase Kiem
De Wase Kiem richt zicht naar alle zwangere vrouwen maar
heeft bijzondere aandacht voor vrouwen uit kansengroepen.
Denk hierbij aan vrouwen met financiële moeilijkheden,
tienerzwangerschappen, enz.
Medische opvolging op consultatiebureau (Wiegwijs)
Tijdens een consultatie wordt je kindje gewogen en gemeten
door vrijwilligers van Wiegwijs. Je kan er ook terecht voor de
nodige vaccinaties en een gehoortest.

Kinderopvangdienst Gezinsbond

Deze dienst zorgt voor opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar.

Ferm Kinderopvang

Ben je op zoek naar leuke en
gezellige opvang voor of na de schooluren?
Ferm Kinderopvang biedt de ideale opvangformule.

Opvoedingsondersteuning voor
ouders met kinderen tot drie jaar

Dag in, dag uit ontdekt een kind meer en gaat het een
stapje verder. Voor opvoeders een pracht van een uitdaging.
Opvoedingsondersteuning nodig? Wij wijzen jou de weg.

Spreekuur voor ouders met
opvoedingsvragen
Voor al je vragen over de opvoeding of
ontwikkeling van jouw kind of jongere.

Psycho-sociale hulp

Bij relatie- of gezinsproblemen kan er
deskundige hulp nodig zijn. We bieden een
luisterend oor en werken samen aan een oplossing.

Thuiszorg
Vervoer minder mobiele personen

Het Welzijnshuis biedt vervoer aan op maat van personen met een
mobiliteitsprobleem.
Handicar: ben je afhankelijk van een rolstoel? Dan kan je meerijden met de
Handicar.
MMC: de Minder Mobielen Centrale (MMC) regelt vervoer voor mensen met een
mobiliteitsprobleem, die nog zelfstandig in en uit een wagen kunnen stappen.

Warme maaltijden

Als je door ziekte of ouderdom zelf (tijdelijk) geen warme maaltijd kan
bereiden, kan je een beroep doen op de dienst ‘warme maaltijden’

Toelagen

Sociale correctie Diftar: produceer je door een bepaalde medische
problematiek meer afval, dan kan je jaarlijks een sociale correctie aanvragen.
Gemeentelijke toelage mantelzorg: zorgbehoevende personen vanaf 21
jaar kunnen deze toelage aanvragen.
Gemeentelijke toelage thuisverzorging ouderen: verzorg je thuis een
hulpbehoevende (groot)ouder dan kan je een gemeentelijke toelage aanvragen.
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Wonen
Energie
Woon- en energiehuis Woonwijzer Waasland
helpt je bij:
• vragen over je energiefactuur;
• de vergelijking of wissel van energieleverancier;
• de aanvraag van premies en de Vlaamse energielening;
• aanvraag en vergelijking van energetische
renovatiewerken;
• het EPC-attest, thermografische informatie en de
zonnekaart.
Verwarmingstoelage
Het Sociaal Verwarmingsfonds voorziet soms een korting
op de verwarmingsfactuur voor wie stookt met stookolie of
propaan, zich in een financieel moeilijke situatie bevindt en
voldoet aan enkele voorwaarden.

Huren en verhuren
Sociale woning huren bij sociaal verhuurkantoor
Ons Welzijnshuis heeft met acht Wase gemeenten een
Sociaal Verhuurkantoor (SVK) opgericht. Deze vereniging
huurt woningen van particulieren en verhuurt deze woningen
door aan personen en gezinnen die het moeilijk hebben om
zelf een woning te vinden.
Woonkwaliteitsonderzoek
Bij de gemeente kan je de kwaliteit van een huurwoning
laten onderzoeken.
Bemiddeling bij uithuiszetting
Bij huurachterstand of verwaarlozing van de woning, kan de
verhuurder een procedure voor uithuiszetting opstarten bij
het Vredegerecht. De Sociale Dienst kan bemiddelen.
Conformiteitsattest voor (huur)woningen
Als eigenaar-verhuurder kan je bij de gemeente een
document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat
de huurwoning aan de woningnormen voldoet.

Renovatie
Renovatieadvies aan huis
Dit advies is een persoonlijk gesprek met een professioneel
adviseur over hoe jouw renovatie op een duurzame manier
kan gebeuren.
Gemeentelijke aanpassingstoelage woning ouderen
Ben je ouder dan 65 jaar en is het nodig om jouw woning
aan te passen? Dan kan je een beroep doen op deze toelage.

Vrijwilligerswerk
In onze gemeente bouwen vrijwilligers mee aan
een warme en solidaire leefomgeving.
We zetten als lokaal bestuur in op een intern
vrijwilligersbeleid dat het vrijwilligerswerk
ondersteunt, waardeert en promoot. Wil je
graag vrijwilligen? Dan ga je samen met de
vrijwilligerscoördinator op zoek naar een
vrijwilligerstaak die het beste bij jou past.

Financiële hulp
Leefloon + sociale tewerkstelling

Als je inkomen onvoldoende is en je hebt geen recht op
een uitkering, dan kan je een leefloon aanvragen.
Sociale tewerkstelling: als je een leefloon ontvangt,
sluit de Sociale dienst met jou een contract af waarin een
traject is vastgelegd. Het doel is om op korte of lange
termijn over te schakelen naar werk zodat het leefloon
niet meer nodig is.

Dringende steun in noodsituaties

Bevind je je in een noodsituatie door een zware
tegenslag zoals een ongeval, een uithuiszetting, een
woningbrand … dan kan je dringende steun krijgen.

Budgetbegeleiding

Als de betalingen niet lukken en de rekeningen blijven
liggen, dan wordt de achterstand elke maand groter.
Budgetbegeleiding kan dan een oplossing zijn.

Sociale kruidenier

De sociale kruidenier is een aanvulling voor mensen
met een leefloon of een zeer laag inkomen. Dit komt in
de vorm van een voedselpakket. Een maatschappelijk
werker gaat tijdens een sociaal en financieel onderzoek
na of je hier recht op hebt.

of 03 202 80 00.
welzijnshuis@sint-gillis-waas.be
Wil je meer info over deze diensten,
neem
dan
contact
opop
met
het
Welzijnshuis
via
neem
dan
contact
met
het
Welzijnshuis
Wil
je
meer
info
over
deze
diensten,
via welzijnshuis@sint-gillis-waas.be
of 03 202 80 00.
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Seniorenrestaurant:

de plek voor een lekkere
maaltijd en een gezellig praatje
Het seniorenrestaurant is een plek waar senioren lekker en gezond samen eten en
een praatje maken. Als 65+’er kan je er elke weekdag tussen 12 en 13 uur terecht voor
een warme maaltijd. Het restaurant is gesloten tijdens het weekend of op feestdagen.
Er is plaats voor 28 personen.
In het seniorenrestaurant krijg je soep,
hoofdgerecht en dessert en daarvoor
betaal je als 65+’er amper 8 euro.
Bovendien bedienen de vrijwilligers je
met veel plezier. Zij staan ook altijd klaar
voor een leuke babbel.
Ben je inwoner van Sint-Gillis-Waas
en minstens 65 jaar? En ondervind je
problemen bij het koken of moet je thuis
alleen eten? Dan ben je welkom in het
seniorenrestaurant!

Maak eerst een afspraak voor een
intakegesprek in het Welzijnshuis.
Daarna kan je op vaste momenten
genieten van een lekkere maaltijd.

Info en intake:
Nele Stevens, Welzijnshuis,
Zwanenhoekstraat 1A, 03 202 80 00,
maaltijden@sint-gillis-waas.be

Kom je graag naar het senioren
restaurant of heb je specifieke vragen?
Neem dan contact op met Nele Stevens
in het Welzijnshuis.

Locatie
seniorenrestaurant
Plaza, cafetaria van
woonzorgcentrum De Kroon,
Zwanenhoekstraat 3,
9170 Sint-Gillis-Waas
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GEMEENTE STEUNT

sociaal project in Portugal
De gemeente en de gemeentelijke Mondiale Solidariteitsraad steunen al vele jaren het project
‘Culturele Vereniging Molen van de Jeugd’ van Lieve Meersschaert in Amadora (Portugal).
Die vereniging wil de gemarginaliseerde wijk Alto da Cova da Moura helpen ontwikkelen en er de
levensomstandigheden verbeteren. Jaarlijks ontvangt de vereniging een gemeentelijke subsidie.

Men plantte een advocaatboom in de wijk op de ‘Dag van de Aarde’.

Ontstaan van het
project/de vereniging
In 1978 startten verschillende
groepen mensen met de opbouw
van de wijk Alto da Cova da Moura
op braakliggende gronden. Die
groepen mensen waren uit Angola
teruggekeerde Portugezen, mensen
uit het Portugese binnenland op zoek
naar betere levensomstandigheden
en Kaapverdische arbeiders. Vanaf
1979 streden de bewoners voor
wettelijke erkenning en betere
levensomstandigheden voor de
gemarginaliseerde wijk.
In deze context organiseerde zich
een groep mensen vanuit drie
basisnoden: een netwerk van
rioleringen en stromend water,
een bibliotheek voor kinderen én
beroepsvormingscursussen voor
dienstmeisjes en huishoudhulpen.

Het team van de sociale keuken viert de verjaardag van een vaste klant.

Op 1 november 1984 vond de eerste
bewonersvergadering plaats en in
1987 registreerden de bewoners de
vereniging ‘Culturele Vereniging Molen
van de Jeugd’.

Ontwikkeling van
de vereniging
Het doel van de vereniging was/is de
mensen in de wijk te ondersteunen
en te helpen bij de erkenning
van hun eigen krachten. Die
doelstelling zien we terugkomen in
verschillende zaken: de lokale sociale
keuken (dagelijks 400 maaltijden),
verschillende opvanginitiatieven
voor kinderen, een officieel erkend
vormingscentrum voor volwassenen,
een arbeidsbemiddelingskantoor,
ondersteuning van mensen,
samenwerkingen met politie en
ervaringsdeskundigen.

Bij de vereniging werken nu
80 personen met contract. Ook dankzij
de talrijke vrijwilligers kan dit project
standhouden. Ook veel Belgen werken
op vrijwillige basis mee. Sinds 1982
evolueerde de wijk van 3000 naar
6000 inwoners.

In onze gemeentelijke
Mondiale Solidariteitsraad
zitten vertegenwoordigers van
verschillende organisaties die
werkzaam zijn in de derde
wereld, maar ook werkzaam zijn
voor mensen in nood in onze
gemeente. Die organisaties
ontvangen jaarlijks een
gemeentelijke subsidie ter
ondersteuning.

24

Ontdek al fietsend de 17 Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN
Als gemeente engageerden we ons om de 10 Mondiale Uitdagingen
van de provincie Oost-Vlaanderen te behalen. Daarom stippelde een
werkgroep twee fietstochten uit langs verschillende gebouwen/sites
en lokale bedrijven in onze gemeente: een noordelijk tochtje van 20
km en zuidelijk tochtje van 30 km.
Maar er is meer! Het zijn niet zomaar fietstochten. Via de fietstochten
ontdek je alle 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties met verwijzingen naar onze gemeente.
Ook nieuwsgierig en zin om deze interessante tochten te ontdekken?
Vanaf begin juli vind je alle info terug via de website/Facebook van
de gemeente en bij de dienst Toerisme, de bibliotheek en in het
Administratief en Bestuurscentrum. Laat ons gerust weten wat jij
ervan vindt!

Zon in overvloed: verzorg
jezelf en de anderen goed!
Warme dagen, elk jaar verlangen we er met zijn allen opnieuw
naar. Maar dat goede weer heeft soms minder prettige
gevolgen. Wie tijdens de warme dagen zijn gezond verstand
gebruikt, komt al een heel eind.
We geven je alvast volgende nuttige tips:
• Zorg er altijd voor dat je water bij je hebt, zeker onderweg.
• Drink voldoende en bij voorkeur water.
• Hou jezelf koel. Zoek koele plekken op en mijd de zon.
Draag een hoofddeksel.
• Hou je huis koel. Gebruik zonwering (gordijnen, rolluiken …)
en verlucht je huis op momenten dat het buiten koeler is
dan binnen.

Een nieuwe
dienstverlening:
zitdag Groeipakket!
Ben je zwanger en heb je hulp nodig bij de aanvraag
van je Groeipakket (kinderbijslag) of startbedrag?
Heb je vragen over je dossier of een bepaalde
toeslag (schooltoeslag, sociale toeslag …)? Of wil je
meer info of uitleg over de toegekende bedragen?
Wil je weten of je 18-jarige zoon of dochter nog
recht heeft op het Groeipakket (kinderbijslag)?
Dan kan je elke derde woensdag van de maand
tussen 9 en 12 uur terecht bij een medewerker van
één van de uitbetalers Groeipakket. Het maakt ook
niet uit bij welke uitbetaler van het Groeipakket je
bent aangesloten. Je wordt sowieso geholpen.
Het initiatief is gratis. Je maakt vooraf een afspraak
door te bellen naar het Welzijnshuis via 03 202 80 00.

Je vindt nog meer handige
tips op de website
www.warmedagen.be
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Buitenspelen
in onze gemeente?

Dat kan op een van de vele leuke speelterreinen!
Speelterreinen zijn een belangrijke ontspanningsplaats voor kinderen. Jouw kind kan
er klimmen, klauteren, schuiven, schommelen en nog zoveel meer. In onze gemeente
hebben we heel wat speelterreintjes.

Meerdonk

ophalen. Zo zijn er speelterreinen in
de Vendelierstraat, de Houtvoortstraat
en Tweehagen. Daarnaast is er een
speelbos in het Stropersbos (’t Kalf) en
een skateterrein op de Houtvoortsite.

De Klinge

Het speelterrein in Tweehagen is na
overleg en inspraak van de buren ook
volledig speelklaar gemaakt voor jouw
kind. Het speelterrein in Tweehagen
is een prachtig voorbeeld van hoe de
buurt inspraak kan hebben in de indeling
van een speelterrein in hun wijk. We
luisterden zowel bij groot en klein, zodat
er nu voor ieder wat wils is.

In Meerdonk kunnen de kinderen
zich uitleven op de glij-, klim- en
schommeltoestellen op het speel- en
skateterrein in de Teerlingstraat.

Ook in de Klinge zijn er heel wat
speelruimtes. Denk maar aan de
speelterreinen in de Duinenstraat,
de Bareel, Jan Hendrickxhof of het
speelterreintje in de vernieuwde
Panorexwijk. Jongeren kunnen al hun
energie ook kwijt op het speel- en
skateterrein in de Hoge Rode Moer.

Sint-Pauwels

In Sint-Pauwels kunnen kinderen
ravotten in de Vosdreef, Heuldonk
of de Bagoniewijk. Daar is ook een
hondenlosloopzone voorzien.

Sint-Gillis-Waas

Ook de Houtvoortsite ondergaat de
komende jaren een hele make-over.
Daar willen we voor jou en je kind(eren)
een sport- en beweegvriendelijke
invulling realiseren. Daarin leggen we de
focus op openbare ruimte en landschap,
speelnatuur, groenbuffering en sport- en
skate-infrastructuur.

Tot slot kunnen spelende kinderen
ook in Sint-Gillis-Waas een hart

Geen excuses:
buitenspelen is de boodschap!
Keuze genoeg om in onze gemeente
buiten te spelen. Geen excuses meer!
Trek eropuit en geniet van uren
speelplezier met je kind.
Nog een klein wist-je-datje: al
onze speelterreinen zijn rookvrije
zones. Ideaal om te genieten van
de buitenruimte en de gezonde
buitenlucht!

Scheurkalender vol doe-opdrachten
voor jeugdige inwoners
Na het succes van de vorige zomerscheurkalender is er ook dit jaar een kalender vol uitdagende
doe-opdrachten voor de inwoners van 6 t.e.m. 12 jaar. Met die nieuwe zomerscheurkalender willen
we onze jeugdige inwoners aanmoedigen om naar buiten te komen.
We dagen de jeugd van Sint-Gillis-Waas uit met pittige uitdagingen, breinbrekende dilemma’s,
verbijsterende trucjes, aartsmoeilijke puzzels, te gekke weetjes en fijne ideeën om buiten te spelen.
De kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar ontvingen hun zomerkalender voor de zomervakantie.
Deel jouw onvergetelijke momenten!
Beleef je samen met jouw kind(eren) onvergetelijke momenten door de scheurkalender? Deel ze dan met ons en de wereld.
Hoe? Door de hashtag #wijzijnSGW te gebruiken als je een foto deelt op Facebook of Instagram of door de foto’s te bezorgen
via jeugd@sint-gillis-waas.be.
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#SGW
achter de
gevel

Achter de gevel van
Markant Sint-Gillis-Waas
Markant is een vereniging voor dames die hun vrije tijd graag actief invullen. Een waaier aan kwalitatieve
en originele activiteiten geeft onze leden de kans om te genieten van cultuur, ontspanning en inspirerende
sprekers. Samen gezellige momenten beleven, doet bovendien mooie vriendschappen ontstaan.
Ritgarde Verhoosel, verantwoordelijke van de ledenadministratie, stelt de vereniging aan je voor.

Dag Ritgarde, hoe lang bestaat Markant
al in onze gemeente en hoe is de vereniging
ontstaan?
Ritgarde: “Markant bestaat in onze gemeente al sinds 1957. Toen
was het nog onder de naam CMBV (Christelijke Middenstands- en
Burgersvrouwen). Nationaal werd de vraag gesteld of er vrouwen
waren in onze gemeente, die zich wilden engageren om deze
vereniging op te richten. En of die er waren! De stichtende leden
waren actieve middenstandsvrouwen die leden aanbrachten. Zij
brachten op hun beurt vriendinnen mee en zo bleef de vereniging
groeien. Onze groep werd divers en iedereen is welkom!“

Wat is de doelstelling van Markant en hoe
zou je de vereniging omschrijven?
Ritgarde: “Na 65 jaar blijft het doel hetzelfde: mensen verbinden,
inspireren en ze laten genieten van allerhande leuke activiteiten.
Markant heeft een ‘hart’ voor haar leden. De grootste kracht van de
vereniging is ons team dat zich al jaren inzet, ieder met zijn eigen
mogelijkheden en zo vullen we elkaar perfect aan. We zijn dan ook
een sterke vriendengroep. Die vriendschap stralen we ook uit naar
de leden, zodat iedereen zich zo snel en goed mogelijk ‘thuis’ voelt.”

Welke activiteiten doet Markant?
Ritgarde: “Zoals eerder gezegd willen we de mensen laten
genieten van kwalitatieve activiteiten zoals culturele uitstappen,

boeiende lezingen, bedrijfsbezoeken, creatieve namiddagen,
fietstochten, reizen, enz. Het volledige jaarprogramma vind je terug
op www.markantvzw.be/st-gillis-waas en je kan ons ook volgen op
Facebook (Markant Sgw).”
“Naast ons jaarprogramma is er om de 14 dagen een namiddag
waar iedereen welkom is voor een gezellige babbel, een spelletje
kaarten, rummikub, scrabble, bloemschikken ...
In 2014 startten we ook de ‘markante zaak’ op. 24 markante
zakenvrouwen lieten een nieuwe wind waaien in Sint-Gillis-Waas.
Wie lid is krijgt bij deze zaken een voordeel, te vinden op de
website. Er zijn ook initiatieven zoals laatst de georganiseerde
modeshow. De opkomst verbaasde... 155 leden en hun vriendinnen
genoten van de pitchmomenten en de creaties.”

Tot slot: hoeveel leden telt Markant
Sint-Gillis-Waas en zijn er nog nieuwe
leden welkom?
Ritgarde: “Momenteel zijn we met 110 leden. Uiteraard zijn
nieuwe leden steeds welkom. Zij kunnen zich inschrijven bij onze
voorzitster Bea Verhulst. Dat kan via mail naar
bea.verhulst@gmail.com of via 03 770 56 57.
Wie eerst wil ‘verkennen’ kan
een ‘proefpasje’ krijgen en zo aan
enkele activiteiten deelnemen
aan ledentarief.”
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vraag &
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Culturele zalen
in onze gemeente

Als gemeente stellen we enkele locaties ter beschikking aan verenigingen voor de organisatie
van hun activiteiten: de Roomanmolen, lokaal Dries 30, de Bibzaal en de lokalen in
gemeenschapscentrum De Route.

Hoe zijn de zalen uitgerust?

Hoe vraag je een zaal aan?

Alle zalen zijn uitgerust met voldoende horecamaterialen
volgens het maximum aantal toegelaten personen.
Daardoor kunnen verenigingen in de zalen diverse
activiteiten organiseren. We rekenen op de medewerking
van de gebruikers om de zaal, het meubilair en de gebruikte
materialen na afloop van de activiteit terug netjes achter te
laten en de zaal op te ruimen. Zo geniet iedereen van een
aangename ruimte!

De beschikbaarheid van de zalen bekijk je via www.sintgillis-waas.be/webshop. Opgelet. Zo controleer je enkel de
beschikbaarheid. De zaal kan je via deze weg niet reserveren.
Om een zaal te reserveren vul je het aanvraagformulier in via
de gemeentelijke website. Jaarlijks terugkerende activiteiten
moeten elk jaar opnieuw aangevraagd worden. De dienst
Cultuur behandelt elke aanvraag chronologisch, op basis van
datum van aanvraag.

Welke regels gelden er?

De aanvrager krijgt een reservatiebevestiging van de
gevraagde infrastructuur. We raden aan om dit document na
te kijken en goed te bewaren om eventuele misverstanden
te vermijden.

Voor alle zalen is er een huishoudelijk reglement van
toepassing. Deze reglementen vind je, net zoals het
tariefreglement, terug op www.sint-gillis-waas.be
In sommige gevallen plaatst men tenten of eetkramen
aan deze zalen, bijv. bij de organisatie van eetfestijnen. Als
organisator ben je verplicht om je te houden aan het advies
van de brandweer. In eerste instantie moet je dit ook via het
formulier aanvragen. De adviezen van de brandweer voor de
plaatsing van tenten en eetkramen kan je opvragen bij de
dienst Cultuur.

Kan je geplande activiteit wegens
omstandigheden niet plaatsvinden?
Contacteer dan zo snel mogelijk of ten laatste 1 week voor de
activiteit de dienst Cultuur om de zaal kosteloos te annuleren.
Op die manier kan een andere vereniging misschien
gebruikmaken van de infrastructuur en kunnen we de
werkplanningen tijdig aanpassen.

Hoelang op voorhand kan je
een zaal reserveren?
De aanvraagperiode loopt over het lopende seizoen en het
daarop volgende seizoen. Een seizoen begint 1 september en
eindigt op 30 juni.
Voor activiteiten die plaatsvinden vanaf 1 september
2023 t.e.m. 30 juni 2024 kan je zalen reserveren vanaf
1 september 2022!
Meer info:
- www.sint-gillis-waas.be/culturele-zalen
- dienst Cultuur, 03 229 02 00,
cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be

Belangrijk: De culturele zalen zijn gesloten tijdens de maand
juli en op feestdagen. GC De Route is in juli en augustus het
speelterrein van speelpleinwerking Biezabijs.

IN BEELD

Gebruik
#wijzijnSGW
op Instagram
Maakte je een leuke foto in onze gemeente?
Twijfel dan niet om hem met ons te delen.
Hoe doe je dat? Deel je foto met #wijzijnSGW.
Misschien verschijnt jouw plaatje dan wel op

gemeentesintg
illiswaas

...

...

ons verhaal. Delen is de boodschap!

gemeentesintgilliswaas

gemeentesintgilliswaas

...

907 vind-ik-leuks

603 vind-ik-le
uks

vind-ik-leuks

803 vind-ik-leuks

Eind mei ontving
de gemeente de
Ze werden in de
kampioensploeg
bloemetjes geze
en in de bibzaal.
t voor hun prach
tige sportieve pr
estaties .

De Buitenspeeldag in onze gemeente was een groot succes. Ruim
250 gelukkige kinderen genoten met hun (groot)ouders van een
zonovergoten dag vol springkastelen, spelletjes, verhalen, een
bezoekje aan de Roomanmolen en nog veel meer!

