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Investeer mee in
z o n n e p a n e l e n o p G C D e R o u t e.
D e Z a n d l o p e r b r e i d t u i t!
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Beste inwoner,
2021 wordt een speciaal jaar. Een jaar van hoop dat alles goed
komt, een jaar om uit te kijken naar het ‘normale leven’. De
vaccinaties zijn volop aan de gang. Overal zijn vaccinatiecentra
klaar. Vele inwoners meldden zich spontaan om te helpen. We zijn
dan ook een warme gemeente.
Voor mij is het ook een speciaal jaar, want op 7 januari legde ik de
eed af als nieuwe schepen van welzijn, landbouw en platteland
en polders. Ik volg schepen Marita Meul op, die vele jaren goed
werk leverde op het vlak van welzijn, met als essentieel punt de
kinderopvang. Ook ouderen vallen onder welzijn. Zo zorgen we
voor mensen van alle leeftijden. In deze onzekere tijden bleek
nog maar eens hoe belangrijk welzijn en welbevinden zijn. Het
coronavirus leerde ons dat we tevreden moeten zijn met de kleine
dingen. We gingen terug naar de natuur, rust en stilte. We beseften
meer dan ooit wat belangrijk is in ons leven: familie, vrienden,
gezondheid… We maken tijd voor elkaar, ook al is het digitaal.
2020 is geen verloren jaar. We weten weer wat belangrijk
is: aandacht hebben voor elkaar! We zoeken naar creatieve
oplossingen om elkaar te blijven ontmoeten en steunen. We staan
stil bij onze zorgsector. Een sector waar mensen dag in, dag uit,
instaan voor onze gezondheid. We beseffen nog maar eens hoe
belangrijk deze sector is. We steunen onze eigen winkeliers en
onze landbouwers en herontdekken onze streekproducten. We
maken weer tijd om hiermee lekker te koken.
Het grote positieve aan het negatieve coronaverhaal is dat er een
samenhorigheid ontstond met hetzelfde doel: helpen waar nodig,
om zo snel mogelijk verder te gaan met het gewone leven.
Blijf zorg dragen voor jezelf en voor elkaar!
#SGWtegencorona
Chantal Vergauwen
schepen
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TIP

Infogids
De infogids bundelt informatie over het bestuur en beleid, de
gemeentelijke diensten, vrije tijd, onderwijs, kinderopvang, welzijn…
De infogids werd vernieuwd voor 2021. Je kan hem downloaden via
www.sint-gillis-waas.be/bestuur-en-beleid/publicaties
Een gedrukt exemplaar kan je ophalen aan het onthaal van het
Administratief en Bestuurscentrum.

Het Administratief en Bestuurscentrum en Welzijnshuis zijn
open maar enkel op afspraak.
Zo maak je een afspraak:
• online via www.sint-gillis-waas.be (klik op ‘maak een
afspraak’ bij het product dat je nodig hebt)
• telefonisch via 03 727 17 00 (Administratief en Bestuurscentrum) en 03 202 80 00 (Welzijnshuis)
Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
• maandag 5 april 2021
• zaterdag 1 mei 2021
Het recyclagepark is gesloten op:
• zaterdag 1 mei 2021
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OPENINGSUREN
EN SLUITINGSDAGEN

Het politiekantoor van Sint-Gillis-Waas is gesloten op:
• maandag 5 april 2021
• zaterdag 1 mei 2021
Voor aangiftes en klachten kan je terecht in het politiekantoor in Beveren (Gravenplein 7). Boek je afspraak via
www.politiewano.be of bel 03 376 21 00. Heb je dringende
politiehulp nodig? Of heb je iets verdachts gezien?
Bel dan meteen het noodnummer 101!
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Chantal Vergauwen
neemt schepensjerp
over van Marita Meul

Bloedinzamelingen 2021

Chantal Vergauwen (CD&V) legde tijdens
de OCMW-raad van 7 januari de eed af als
voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale
Dienst en werd ook schepen. Ze volgt
Marita Meul op die na 15 jaar schepenambt
gaat genieten van haar pensioen. Chantal
Vergauwen was nooit helemaal weg. Ze
was al schepen van 2016 t.e.m. 2018 en is
gemeenteraadslid sinds 2013.

Wil je het leven van anderen redden? Doneer dan bloed.
Door bloed, plasma of bloedplaatjes te geven, kan je
levens redden. Je hoeft daarvoor zelfs niet ver te gaan.
Het kan in je eigen gemeente.
Ontdek de bloedinzamelingen in onze gemeente via
www.sint-gillis-waas.be/bloedinzamelingen-2021
Opgelet: data en locaties kunnen altijd wijzigen. Houd
de pagina dus goed in de gaten als je bloed wil doneren.

Marita Meul zet ook een stapje opzij als
voorzitter van de Welzijnsvereniging,
maar blijft wel lid van de raad van
bestuur. De Welzijnsvereniging verenigt
Woonzorgcentrum De Kroon, een kortverblijf
en 2 residenties met assistentiewoningen.
Burgemeester Maaike De Rudder neemt het
voorzitterschap over.
Heb je een vraag voor schepen Vergauwen?
Contacteer haar via chantal.vergauwen@
sint-gillis-waas.be of 0472 74 38 27.

Meld zwerfkatten
De gemeente pakt het teveel aan katten aan. Heb je last van zwerfkatten?
Meld de zwerfkatten via het meldingsformulier op www.sint-gillis-waas.be/meldingen
Zwerfkatten zijn katten die al een hele tijd buiten leven en nauwelijks menselijk
contact gewoon zijn. Deze katten planten zich heel snel voort en zorgen voor overlast.

Data zwerfkattenacties
In 2021 vangt de gemeente, samen met RATO vzw,
in 10 verschillende weken zwerfkatten:
week van 18 januari
week van 21 juni
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week van 23 februari

week van 16 augustus

week van 15 maart

week van 20 september

week van 19 april

week van 18 oktober

week van 17 mei

week van 22 november
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#SGW
CIJFER

99%

Dit is het percentage bewoners van woonzorgcentra in onze gemeente dat werd
gevaccineerd. Het gaat over de bewoners van woonzorgcentrum De Kroon
in Sint-Gillis-Waas en woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Pauwels.
In de eerste fase van het nationale
vaccinatieprogramma kwamen de
bewoners en personeelsleden van
woonzorgcentra aan de beurt voor een
vaccinatie tegen het coronavirus. In het
woonzorgcentrum Sint-Jozef kregen de
bewoners hun eerste prik op 6 januari,
de bewoners van het woonzorgcentrum
De Kroon volgden op 12 januari. In totaal
(over de beide rusthuizen) wensten er
slechts drie bewoners geen vaccin te
krijgen.
Ook de medewerkers van beide woonzorgcentra werden gevaccineerd in
de loop van januari en februari. De
bewoners en personeelsleden kregen
een prikje met het Pfizer-BioNTechvaccin.
Het is duidelijk dat we enkel met een
grootschalige vaccinatiecampagne deze
crisis kunnen beëindigen. Toch roept
het vaccin tegen het coronavirus veel
vragen op. Die proberen we hier alvast
te beantwoorden.

Welk type vaccin is
het coronavaccin?
Is het doeltreffend?

Er zijn verschillende soorten coronavaccins in ontwikkeling. Elke soort
werkt door op een andere manier een
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Hoe kon men zo snel een
coronavaccin produceren?

Het vaccin kwam sneller tot stand dan
andere vaccins. Onderzoekers hebben
onmiddellijk alle middelen ingezet
om een coronavaccin te ontwikkelen.
Andere onderzoeken werden stilgelegd
en er werd voorrang gegeven aan de
strijd tegen het coronavirus. Hierbij
sloeg men geen enkele fase in het
onderzoek over.

antwoord van het immuunsysteem op te
wekken. De vaccins van Pfizer-BioNTech
en Moderna zijn bijvoorbeeld een
mRNA-vaccin. Deze nieuwe technologie
bevat geen levend of dood virus, maar
wel de ‘genetische code’ van een klein
deeltje van het coronavirus.
Als je dit stukje van de genetische code
injecteert, dan maakt ons lichaam zelf
een onderdeel van het virus aan. Daarna
schiet het immuunsysteem in gang, net
als bij andere vaccins. Het stukje dat
wordt gebruikt is een specifiek eiwit,
het stekeleiwit genaamd. Het is slechts
een heel klein onderdeeltje van het
virus en het kan onmogelijk een nieuw
volledig virus doen ontstaan. Het is zeer
doeltreffend.

Hoe lang beschermt het
vaccin je tegen het virus?

Dat is nog niet duidelijk. De wetenschap
toonde wel al aan dat het vaccin je
langer beschermt dan het effectief
doormaken van de ziekte.

Wat zijn de bijwerkingen?
Het vaccin kan net zoals alle
vaccins zorgen voor wat ongemak
kort na het toedienen hiervan. Zo
komen - voornamelijk na de tweede
dosis - wel eens spierpijn, hoofdpijn
of temperatuursverhoging voor.
Paracetamol biedt hiervoor een zeer
goede oplossing.
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Hoeveel dosissen
moet ik krijgen?

Er zijn verschillende soorten coronavaccins. Van de meeste vaccins heb je
twee dosissen nodig, met een tussentijd
van 3 à 4 weken.

Wanneer krijg ik een vaccin?

De vaccinatiecampagne verloopt
strategisch. Momenteel zijn er nog
onvoldoende vaccins voor iedereen.
Daarom werden er een aantal prioritaire
groepen bepaald. Zo kregen bewoners
en medewerkers van woonzorgcentra
als eerste een vaccin. Pas in een latere
fase, als er meer vaccins op de markt
komen, kunnen er meer mensen worden
gevaccineerd. Je krijgt een persoonlijke
uitnodiging met alle informatie.

Is een vaccin verplicht
en moet ik betalen?

De vaccinatie tegen het coronavirus is
vrijwillig en gratis.

Vaccinatie: de weg naar
het normale leven

We roepen je op om jezelf te laten
vaccineren. Want vaccineren doe je
niet alleen voor jezelf, maar ook voor je
familie, vrienden... Als we onszelf laten
vaccineren, keren we sneller terug naar
een normaal leven.
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Vaccinatiecentrum
in GC De Route klaar
voor gebruik
De medewerkers van de gemeente zorgden in een samenwerking met de
firma Partenze uit Lokeren, ELZ Waasland Noord Oost en gemeente Stekene
dat het vaccinatiecentrum in GC De Route klaar is om de bevolking van
Sint-Gillis-Waas en Stekene te vaccineren.
Het is de opdracht van de lokale besturen zoals de gemeente Sint-Gillis-Waas
om zo’n centrum in te richten, waar op een veilige en efficiënte manier zo veel
mogelijk mensen gevaccineerd kunnen worden.
De afgelopen maanden werd alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk klaar
te zijn om mensen te vaccineren.

12/02/2021 13:17

8

Het vaccinatiecentrum bestaat uit
verschillende zones:
• Je komt binnen in het algemeen onthaal (de gewone ingang
van De Route). Hier meld je je aan met je identiteitskaart en
uitnodiging.
• Daarna kom je in de grote ontspanningszaal bij het medisch
onthaal. Daar geeft men je alle nodige informatie over het vaccin
en moet je enkele medische vragen beantwoorden.
• Nadien kom je in de vaccinatieruimte waar een verpleegkundige
je je vaccinatie toedient.
• Tot slot kom je in een wachtzone. Daar volgen ze je de eerste
15 minuten na de vaccinatie op.
In het vaccinatiecentrum draagt iedereen een mondmasker
en houdt iedereen afstand van elkaar. De stoelen worden ook
regelmatig ontsmet.

4 vaccinatielijnen
In totaal worden er in het vaccinatiecentrum in Sint-Gillis-Waas
ongeveer 31000 mensen (18+) gevaccineerd. We zetten hiervoor
4 vaccinatielijnen op.
Bij de start worden 2 lijnen in gebruik genomen waarbij er 20 à 25
mensen per uur per lijn worden gevaccineerd. Afhankelijk van het
aantal beschikbare vaccins wordt het aantal lijnen verhoogd naar 4.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid
We bekijken samen met de Minder Mobielen Centrale, De Lijn en
taxivervoer binnen de gemeente hoe we iedereen zo vlot mogelijk
aan het vaccinatiecentrum krijgen.
We zorgen er ook voor dat GC De Route toegankelijk is voor
iedereen die zich laat vaccineren en zetten hier de nodige stappen
om toegankelijkheid te garanderen.

Updates en openingsuren Volg onze Facebookpagina en

www.sint-gillis-waas.be/vaccineren voor alle updates en
de openingsuren van het vaccinatiecentrum.

Vrijwilligers
Ongeveer 500 mensen hebben zich opgegeven om vrijwillig mee te helpen in ons vaccinatiecentrum,
waarvoor onze oprechte dank. We zoeken niet enkel medisch opgeleide personen. We hebben ook
hulp nodig op de parking, aan het onthaal of als steward.
Heb je interesse en kan je je ongeveer 8 uur per week vrijmaken om te helpen, vul dan volgend
formulier in: www.sint-gillis-waas.be/vrijwilliger-vaccinatiecentrum
<<<< Scan deze code
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Straffe verhalen
uit onze gemeente
Familiegraf Busschodts in Sint-Gillis-Waas

Hof te Voorde in Sint-Pauwels

Centraal op het kerkhof van Sint-Gillis-Waas vinden we het
familiegraf van Busschodts. De gemeente restaureerde het graf
een tiental jaar geleden. Het staat op de lijst van te beschermen
funerair erfgoed.

Sint-Pauwels telde tijdens de Middeleeuwen enkele autonome
gebieden waar een ‘heer’ alle rechten had. Het Hof te Voorde in de
wijk Lijkvelde was de belangrijkste heerlijkheid en werd gebouwd
door Hector van den Voorde in 1623. In het prentenkabinet in
Brussel vonden we een afbeelding terug van dit indrukwekkende
kasteel met negen torens en een brede omwalling. In 1452 tijdens
de Gentse Opstand tegen de hertog van Bourgondië werd het
kasteel verwoest en verbrand. Bij de heropbouw koos de familie
voor een kasteel met vier torens. Begin zestiende eeuw waren er
geen mannelijke van den Voordes en ging de heerlijkheid over
naar de familie De Neve. Wanneer het kasteel in de zeventiende
eeuw in bezit kwam van de familie Ysebrant, zette het verval zich
in. In 1679 werd het vervallen kasteel afgebroken. Op de plaats van
het vroegere kasteel staat nu een mooi herenhuis dat in 1930 werd
gebouwd met recuperatiemateriaal.

Louis Busschodts was burgemeester tussen 1910 en 1924. Hij
woonde in het herenhuis in de buurt van het park. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog moest hij de onpopulaire maatregelen van
de Duitse bezetter uitvoeren. Een deel van de bevolking keerde
zich dan ook tegen de burgemeester. Zo verklaarde een burger
aan de Duitsers dat het graf, waar de vroeg overleden zoon
van de burgemeester rustte, gebruikt werd als bergplaats voor
wapens. Het graf werd opengebroken. Dat moet de burgemeester
diepbedroefd hebben.

© Prentenkabinet KBR Brussel

Grote Geule in Meerdonk
De omgeving van de Grote Geule is een van de mooiste plekken
in onze gemeente. Toch was het hier niet altijd even vredig. Zo
werd in deze omgeving op het einde van de Eerste Wereldoorlog
een Duitse politieagent vermoord. De inwoners van Meerdonk
werden streng gestraft met een pasopschorsing, een avondklok en
een verplichte sluiting van de cafés. Een vijftigtal gezinshoofden
bracht men als gijzelaar naar Sint-Gillis-Waas om ze daar in het
kasteel (het huidige gemeentehuis) op te sluiten. Gelukkig was de
wapenstilstand dichtbij en liep de zaak zonder bloedvergieten af.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen hier wel burgerslachtoffers
te betreuren. De Duitse troepen dwongen drie onfortuinlijke
Meerdonkenaren in de dagen van de bevrijding midden september
1944 om de brug te ondermijnen. Net op het moment dat de
burgers aan het werk waren, verrasten de Poolse soldaten de
Duitsers. De Polen openden het vuur en na het gevecht bleven
de drie burgers voor dood achter. Een herdenksteen in de brug
herinnert ons aan deze dramatische gebeurtenis.
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Kapel in de Kapelstraat in De Klinge
De Hollandse opstandelingen veroverden Hulst in 1645. Na
de vrede bleef het ook een deel van de nieuwe Nederlandse
Republiek. Katholieke godsdienst werd verboden en de
Hulstenaars moesten voortaan de grens over naar De Klinge
om hun geloof te belijden. Het bisdom stuurde een aantal paters
Recolletten naar De Klinge om er de dienst te verzorgen. Zij
bouwden in 1670 de eerste kerk en namen in 1721 het initiatief om
een kapelletje voor Onze-Lieve-Vrouw in te richten.
De kapel was een belangrijke bedevaartsplek voor katholieken uit
Zeeuws-Vlaanderen die er om genezing kwamen bidden. In 1804
moest de kapel heropgebouwd worden nadat de Franse troepen
ze vernietigden. In de archieven vonden we een anekdote terug
over weinig godsdienstige dieven die hier in 1844 de offerblok
stalen. Ze kregen de offerblok niet uit de deur en namen dan maar
de volledige deur mee! De huidige kapel dateert uit 1875 en is
een mooi voorbeeld van de neogotische stijl met spitsbogen en
steunberen.
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Michel aan het werk
©Gino Maes

Michel Geerinck begeleidt
wielrenner Jasper Stuyven in
zoektocht naar succes
Met de voorjaarsklassiekers voor de deur sluipt de koerskoorts
de huiskamers binnen. Ook in onze gemeente kijken vele
mensen reikhalzend uit naar de klassiekers. En één inwoner in
het bijzonder: Michel Geerinck, topsporttrainer van 360-sports
in Sint-Pauwels. Hij begeleidt o.a. Jasper Stuyven (winnaar van
de Omloop Het Nieuwsblad 2020) in zijn zoektocht naar zeges.

Dag Michel, hoe is Jasper Stuyven
bij jou terechtgekomen?
Michel: “Jasper heeft me opgebeld met de vraag of ik
interesse had om hem te begeleiden in zijn trainingen en
testen. Dit alles in functie van zijn verdere ontwikkeling als
renner op het hoogste niveau (World Tour). Hij sprak hier al
over met een aantal andere renners, die ik begeleid. Na lange
telefoongesprekken hakte hij de knoop door.”
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Jasper is dus niet de enige renner onder
jouw vleugels?
Michel: Klopt, ik begeleid verschillende renners zoals Brent
Van Moer, Kenny Molly, Ilan Van Wilder, Viktor Verschaeve ,
Alex Colman … Ik werk met hen samen sinds hun jeugd en ze
stroomden door naar het profpeloton. Daarnaast help ik ook
een aantal jonge renners die het potentieel hebben om prof te
worden.”

Hoe verloopt de samenwerking
met Jasper precies?
Michel: “Op basis van een jaarplan en specifieke doelen werk
ik het trainingsprogramma voor Jasper gedetailleerd uit. Hij
bouwde zelf een volledig team rond zich waar we wekelijks
een meeting mee hebben. Op zo’n meeting bespreken we met
het hele team (digitaal) alle belangrijke zaken voor Jasper:
voeding, biomechanica, kracht, herstel, kine… Dan is het mijn
taak om Jaspers trainingen hierop af te stemmen.
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Daarnaast hebben we dagelijks ook contact om de trainingen
in detail te bespreken. Alles wat we kunnen controleren,
proberen we ook onder controle te houden om een optimaal
rendement te realiseren.”

#SGW
werkt

Volg je de voorjaarsklassiekers
met argusogen?
Michel: “Dat is al jaren mijn job uiteraard. Maar ik moet
toegeven dat ik toch uitkijk om een aantal van mijn atleten
aan het werk te zien.”

Tot slot: wanneer ben je een
tevreden topsportcoach?
Michel: “Als trainer ben je altijd tevreden als je sporters zich
goed voelen. Maar we spreken over topsport en daar zijn
prestaties belangrijk. Winst of verlies hangt natuurlijk af van
verschillende factoren, maar we streven naar het hoogst
mogelijke.”

Een buurderij
in onze gemeente
Onze gemeente heeft nu ook een eigen buurderij.
Dat is een korte keten-initiatief waarbij mensen online
(www.boerenenburen.be) verse en lokale producten bestellen en
ze afhalen op het wekelijkse afhaalmoment. In onze gemeente
is er nu Buurderij The Musketeers SGW. Daar kunnen mensen
online groenten, fruit, kaas, vlees, vis, brood, keramiek…
aankopen van meer dan twintig lokale producenten en ze
woensdagavond afhalen tussen 17 en 18.30 uur in brouwerij
The Musketeers.
Adres: Reepstraat 208 (afhaalpunt Brouwerij The Musketeers),
9170 Sint-Gillis-Waas
Michel
Geerinck

Bestellen bij de buurderij: www.boerenenburen.be
Afhaalmoment buurderij: Woensdagavond van 17 – 18.30 uur
Verantwoordelijke buurderij: Gerda Leys

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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Buurderij The Musketeers SGW
Contact: 0032 479 526 384, gerdaleys@zeelandnet.nl

OPROEP

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.
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#SGW
wonen
&leven

Breng de biodiversiteit
in onze gemeente in kaart
Na een wandeling in de natuur lijkt je eigen tuin een kleine plaats
waarin niks te beleven valt. Niets is minder waar!
Ook jouw tuin kan gewone, rare en zelfs zeldzame natuur herbergen.
Dit wil Natuurpunt samen met jou ontdekken.
Dit jaar maakt Natuurpunt je wegwijs in
de wereld van natuurstudie en samen
met hen breng je de biodiversiteit in
onze gemeente in kaart. Gaandeweg
bekijk je je eigen tuin, buurt en
natuurgebieden met een andere
bril. Zo lever je ook een belangrijke
bijdrage aan de wetenschap. Het
enige dat je daarvoor nodig hebt? Een
gezonde dosis nieuwsgierigheid en een
smartphone, maar ook een gewone PC
volstaat.
Je gaat op eigen houtje op zoek
naar soorten in je tuin, straat, buurt...
Natuurpunt begeleidt je met:
• een maandelijkse nieuwsbrief met
uitleg, soorteninformatie, tips en tricks
• een blik achter de schermen hoe deze
gegevens gebruikt worden om onze
natuur beter te begrijpen
• enkele leuke uitdagingen en
opdrachten
• 2 fysieke bijeenkomsten waarin
ervaringen gedeeld worden

Tips van de Groendienst
Hoe maak je jouw tuin
bijenvriendelijk(er)?
Bijen zijn heel belangrijk in onze samenleving. Zonder bijen had de mens een
lege winkelkar, want bestuiving door
insecten is noodzakelijk voor meer dan
75 % van de voedingsgewassen. Zij
zorgen er o.a. voor dat we genieten van
heerlijke groenten en fruit zoals kersen,
appelen, mango’s, paprika’s, avocado’s.
Zonder bijen zou al dit lekkers
verdwijnen.
Een goede omgeving voor de bijen is
dan ook noodzakelijk. Ze hebben nood
aan stuifmeel, nectar en warmte om te
leven. Bijen zijn koudbloedig. Daarom
vliegen ze van maart tot oktober als er
voldoende warmte is. Ze voelen zich
bijzonder goed in een tuin vol bloeiende
planten. Zorg ervoor dat die planten
elkaar voldoende overlappen, zodat er
genoeg voedsel is voor de bijen.

Wil je ze als een echte gast ontvangen?
Plaats dan een bijenhotel in je tuin. Zo
kunnen ze zich lekker nestelen. Heb
je dat niet? Geen probleem! Bijen
zijn vindingrijk. Ook in holle stengels,
gaten en kieren in de muur kan je ze
tegenkomen.
Nog een aantal tips:
• Gebruik geen sproeistoffen in de tuin.
• Maai het gras minder frequent, zodat
bloemen en wilde planten in de
grasmat kunnen bloeien.
• Heb je een kaal stuk grond zaai er dan
een bloemenmengsel in.
• Heb je geen tuin, zet dan op je terras
een aantal bloeiende planten in een pot.

Interesse? Stuur een mail naar
natuurstudie@panneweel.be
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Gratis inzameling
van matrassen
Sinds begin 2021 kan je je versleten (propere) matras gratis
aanleveren op de 6 recyclageparken van MIWA. Vanaf 1 juli
2021 worden deze matrassen ook gerecycleerd.
In 2021 moeten producenten betalen voor de inzameling en
verwerking van afgedankte matrassen. Zo worden producenten
ook verantwoordelijk voor de verwerking van hun producten
van zodra ze afval worden. Lokale besturen ontvangen dan
een vergoeding van deze producenten. Als consument moet je
vanaf 2021 een milieubijdrage betalen bij de aankoop van een
nieuwe matras.

Hoe gaat dit op het recyclagepark in zijn werk?
MIWA heeft een aparte container voor matrassen in de
niet-betalende zone. Is je versleten matras proper en niet
beschadigd? Dan deponeer je ze in deze container in de
niet-betalende zone.
Is je versleten matras nat, beschadigd (bijv. brandplekken)
of heeft de matras een vulling van stro of paardenhaar?
Dan hoort ze bij het grofvuil in de betalende zone.

Lenteschoonmaak
De lente is het ideale moment om je huis of appartement eens
helemaal onder handen te nemen. Voor je eraan begint, geven we
je graag wat belangrijke brandveilige tips mee.

Rookmelders
Sinds 1 januari 2020 is een rookmelder verplicht op elke verdieping.

Waar plaats je een rookmelder?
Je hangt hem best in het midden van het plafond. Kan dit niet,
hang hem dan op minstens 30 cm van de hoek want rook buigt af
waardoor de rook de hoeken van een ruimte niet meteen bereikt.

Test en hou ze stofvrij
Stof de rookmelders maandelijks af. Door opgehoopt stof kan de
rookmelder afgaan. Terwijl je daar dan toch bent: test eens of ze
nog werken.

Propere droogkast
Maak de filter van de droogkast stofvrij na elk gebruik. Controleer
en reinig de luchtafvoer regelmatig. Het kan zeker geen kwaad om
de binnenkant af en toe te stofzuigen. Opgehoopte stofdeeltjes
verhinderen de ventilatie in het apparaat.

Rommelvrije vluchtroute
Overgangsperiode
Tot en met juni 2021 voorzien we
een overgangsperiode. In die periode
deponeer je je versleten (propere) matras gratis in de voorziene
container op het recyclagepark. Deze matrassen komen bij de
verwerking bij het grofvuil terecht. Vanaf juli 2021 worden deze
matrassen wel apart verwerkt en gedeeltelijk gerecycleerd.

In nood telt iedere seconde. Bij brand heb je maar drie minuten
om buiten te raken. Spullen die in de weg liggen, verlengen de
vluchttijd. Gooi weg wat overbodig is of geef het aan een goed
doel. Hang je huissleutels op een vaste plaats. Spreek dit af met je
huisgenoten.

MEER INFO?
www.hvzwaasland.be

De natte en beschadigde matrassen en matrassen met een
vulling van stro of paardenhaar blijven bij het grofvuil en
worden nog verbrand.
Uit milieuoverwegingen, wacht je dus best tot juli om je
afgedankte (propere) matras naar het recyclagepark te
brengen.
Ook verkopers nemen matrassen terug
Je kan met je afgedankte matras ook terecht bij de verkoper
van je nieuwe matras. De verkoper zal niet verplicht zijn om je
matras terug te nemen.
Op www.valumat.be vind je een lijst van winkels die vrijwillig
oude matrassen inzamelen bij aankoop van een nieuwe matras.
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Breng je asbest verplicht verpakt
naar het recyclagepark
Je kan op de 6 recyclageparken van MIWA hechtgebonden asbest
(bijv. golfplaten, leien…) aanleveren. Vanaf 1 januari 2021 is het verplicht om
asbestcement verpakt aan te leveren. Dit is veiliger voor jezelf en de parkwachter.
Asbestvezels zijn schadelijk voor onze gezondheid. De Vlaamse
overheid besliste daarom dat het vanaf 1 januari verplicht is om
asbest verpakt aan te leveren.

Zo verpak je asbest voor het recyclagepark
Asbest is een betalende fractie. Je betaalt 0,14 euro/kg.
Ieder gezin mag jaarlijks 200 kg asbesthoudend afval gratis
aanbrengen. Verpak je asbest voor je naar het recyclagepark
komt. Ter plaatse inpakken, mag niet.
Je kan het asbest op deze manieren verpakken:
• Koop verpakking op het recyclagepark
In onze recyclageparken kan je een mini asbestzak voor 1,5
euro of een transparante platenzak voor 2 à 3 platen voor 3
euro aankopen.
• Zorg zelf voor een verpakking
 Kies bij voorkeur voor doorzichtig en voldoende stevig
verpakkingsmateriaal. Zo is er toezicht mogelijk bij het
aanleveren.
 De verpakking mag niet scheuren tijdens het in- en
uitladen.
 Je moet het verpakt asbest zelf in de container op het
recyclagepark laden. Ter plaatse demonteren of uitpakken,
is niet toegelaten.
 Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal voldoende groot
en stevig is. Denk hierbij aan zakken ter grootte van een
huisvuilzak (60 liter) voor bijv. het verzamelen van kleinere
stukken asbestcement zoals een bloembak en aan grote
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stukken bouwplastic, te verkrijgen in doe-het-zelfzaken.
 Kleef de verpakking zorgvuldig dicht (bijv. met tape).

Bescherm jezelf
Bescherm jezelf met een wegwerpoverall, handschoenen
en een P3-mondmasker. Een beschermingsset (overall,
handschoenen en een mondmasker) koop je voor 10 euro
op het recyclagepark. Dit materiaal vind je ook in doe-hetzelfzaken. Schakel voor de verwijdering van ongebonden
asbest een gespecialiseerde firma in.

Laat je asbest thuis ophalen
Als particulier, jeugd- en sportvereniging kan je je asbesthoudende golfplaten thuis laten ophalen. MIWA krijgt hiervoor
subsidies van de OVAM.
Zo ga je te werk:
• Download het aanmeldings-formulier via
www.miwa.be/asbest, print het en vul je gegevens in.
• Ga met het ingevulde formulier naar je recyclagepark en
koop er een asbestplaatzak aan. Deze plaatzak kost 30 euro.
Je kan er 50 m2 asbestcementen golfplaten in kwijt. Bij de
plaatzak krijg je een beschermingsset.
• Maak nadien een afspraak via 0800 98 003 om de plaatzak
aan huis op te halen.
• Verwijder de golfplaten voorzichtig!

MEER INFO?
www.asbestinfo.be of www.miwa.be/asbest
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Samen bestrijden we de
leegstand in onze gemeente!
De gemeenteraad keurde in 2020 een nieuw leegstandsreglement goed om zo
actief een opsporingsbeleid naar leegstaande woningen te kunnen voeren.
Waarom bestrijden we leegstand?
• Voor veel mensen is het moeilijk een degelijke woning te
vinden.
• Leegstaande, verloederde panden bezorgen onze gemeente
geen positieve uitstraling. We willen waken over het goede
imago van Sint-Gillis-Waas.
• Voor de eigenaar leidt de verloedering van een pand ook tot
waardevermindering.
• Leegstaande woningen lopen meer risico op vandalisme of
kraak.

Hoe leegstand bestrijden?
• We verzamelen leegstaande woningen en gebouwen (tot
500m2) in een leegstandsregister. Aan de hand van dit
register contacteren wij eigenaars van een leegstaand pand
en vragen hen om het opnieuw gebruiksklaar te maken.
Bijv. om te wonen, een winkel uit te baten, te werken …
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• In de eerste maanden van 2021 trekt een woningcontroleur
door onze gemeente om leegstand vast te stellen.
• Er bestaan ook ondersteunende maatregelen zoals
renovatie- en verbeteringspremies, gratis renovatieadvies,
enz.
• Helaas zijn bovenstaande maatregelen soms onvoldoende
en moeten we kordater optreden. Er volgt dan een leegstandsbelasting. Eigenaars krijgen uiteraard voldoende
tijd om te voorkomen dat ze de belasting effectief moeten
betalen.

Heb je een leegstaande woning?
Blijf niet bij de pakken zitten. Ga langs bij Woonwijzer
Waasland om advies te vragen hoe je de renovatie van de
woning het beste aanpakt! Wens je nog minder werk, draag je
woning dan over aan het Sociaal Verhuurkantoor. Zij maken je
woning up-to-date en klaar voor verhuur. Meer info vind je in
het volgend artikel.
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Welkom bij het woon- en energieloket
of bij Woonwijzer Waasland
Wil je je energiefactuur verlagen? Staan er renovatiewerken
op je planning? Of wil je weten wat de goedkoopste
energieleverancier voor jou is? De medewerkers van
Woonwijzer Waasland staan samen met het gemeentelijke
woon- en energieloket klaar om jou te informeren, begeleiden
en ondersteunen.
Op het gemeentelijke woon- en energieloket kunnen zowel
huurders, verhuurders als eigenaars terecht voor gratis
informatie en advies over:
• premies voor bouw- of renovatiewerken
• wat je kunt doen als je in een woning van slechte
woonkwaliteit woont
• gratis renovatieadvies aan huis

Waar en wanneer kan je terecht bij het
woon- en energieloket in onze gemeente?
• Bij de dienst Wonen in het Welzijnshuis (Zwanenhoekstraat
1A) tijdens de volgende openingsuren: maandag tot
donderdag van 9 tot 12 uur en 14 tot 17 uur en vrijdag van
9 tot 12 uur
• Maak een afspraak door te mailen naar
wonen@sint-gillis-waas.be of te bellen naar
03 202 80 00. Meer info vind je op www.sint-gillis-waas.be
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Ben je naast informatie ook op zoek naar meer begeleiding en
ondersteuning, dan kan je ook gratis terecht bij Woonwijzer
Waasland voor hulp en/of advies bij:
• het aanvragen van premies voor huurders, verhuurders en
eigenaars;
• het berekenen van de goedkoopste energieleverancier en bij
het veranderen van leverancier;
• het uitzoeken hoe je jouw energiefactuur verlaagt

Waar en wanneer kan je terecht bij een
medewerker van Woonwijzer Waasland?
• Elke vierde maandag van de maand kan je in het
Welzijnshuis (Zwanenhoekstraat 1A) terecht bij een
medewerker van Woonwijzer Waasland.
• Maak een afspraak bij Woonwijzer Waasland door te
bellen naar 03 500 47 40 of het webformulier in te vullen op
www.woonwijzerwaasland.be/webformulier-wonen
• Of kom langs op het gemeentelijk woon- en energieloket,
waar een medewerker je helpt om een afspraak te maken
bij Woonwijzer Waasland.

Contact en info:
Woonwijzer Waasland - woonwijzerwaasland@interwaas.be
www.woonwijzerwaasland.be - 03 500 47 40
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Is je woning klaar voor de toekomst?
Onze renovatieadviseur komt aan huis!
Je wilt je woning renoveren. Niet zomaar verfraaiingswerken
uitvoeren, maar verbouwingen die je achteraf ook iets
opleveren zoals minder energieverbruik, meer comfort: lekker
warm in de winter en ’s zomers heerlijk koel. Een duurzame
renovatie die je woning klimaatgezond maakt, minder CO2
uitstoot en aangepast is aan de toekomst. Vraag raad aan via
het renovatieadvies van het Steunpunt Duurzaam Wonen en
Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Gratis in Sint-Gillis-Waas

Emanuel Bosman kreeg renovatieadvies aan huis: ‘Ik zou
het iedereen aanraden om te doen omdat het in het nemen
van beslissingen omtrent isolatie een goede oplossing is
om verschillende pro’s en contra’s te horen. Vooral om veel
gemaakte fouten en denkfouten te voorkomen.’

Ook voor korte en specifieke vragen rond duurzaam bouwen
en verbouwen kan je terecht bij het Steunpunt. Mail naar
dubo@oost-vlaanderen.be of bel op het nummer 09 267 78 07.

Anderhalf uur renovatieadvies is volledig gratis. De gemeente
Sint-Gillis-Waas en het Steunpunt Duurzaam Wonen en
Bouwen nemen de volledige kost op zich.
Surf naar www.bouwwijs.be/renovatieadvies en vul digitaal je
aanvraag in. Een adviseur neemt contact met je op voor een
afspraak.

Meer info
www.sint-gillis-waas.be/sint-gillis-waas-renoveert

Duurzaam & comfortabel: ja graag.
Net als Emanuel op zoek naar onafhankelijk advies om je
project waar te maken? Het Steunpunt Duurzaam Wonen
en Bouwen geeft renovatieadvies aan huis voor inwoners
van Sint-Gillis-Waas die hun verbouwing op een duurzame
manier willen aanpakken. Dat betekent je energieverbruik
naar beneden halen en rekening houden met een leefbare
woonomgeving, maar ook meer wooncomfort. Door van bij
het begin van het proces vooruit te kijken, een plan te maken
en doordacht te kiezen, realiseer je stapje voor stapje je
droomhuis.

Voor wie?
Voor iedereen uit Sint-Gillis-Waas die wil renoveren en meer
wil weten over isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie
of duurzame materialen. De adviseur spreekt met jou af op de
werf. Zo krijg je advies dat perfect op maat is.
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Heb je na het lezen van deze artikels
vragen of wil je meer info?

i

• omgeving@sint-gillis-waas.be :
inlichtingen over stedenbouwkundige voorschriften,
afbraakwerken en het sloop-attest.
• wonen@sint-gillis-waas.be :
algemene inlichtingen m.b.t. wonen
• www.premiezoeker.be :
overzicht van alle premies voor renovatie of verbouwing
• www.bouwwijs.be/renovatieadvies :
gratis bouw- en renovatieadvies
• www.woonwijzerwaasland.be/webformulier-wonen :
sinds 1 januari 2020 kunnen mensen een afspraak maken
voor vragen rond wonen, renovatie en energie via Woonwijzer
Waasland. Zij zijn ook bereikbaar op het nummer 03 500 47 40.
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welzijn &
gezondheid

Infobrochure
Welzijnshuis
Op 15 januari 2020 was het zover, het OCMW nam samen met
verschillende externe partners haar intrek in het vernieuwde Welzijnshuis.
Naar aanleiding van het eenjarig bestaan, lanceerden we een infobrochure.
Deze infobrochure kan je opvragen via 03 202 80 00,
welzijnshuis@sint-gillis-waas.be of aan het onthaal van het
Welzijnshuis binnen de openingsuren (9-12 uur en 14-17 uur).
Hiervoor maak je eerst een afspraak.

• Wonen: Gemeentelijke aanpassingstoelage
woning ouderen
Ben je ouder dan 65 jaar en is het nodig om jouw
woning aan te passen? Dan kan je de toelage voor de
aanpassing van je woning aanvragen. Deze toelage kan ook
aangevraagd worden door personen bloed- of aanverwant
tot de tweede graad die de woning aanpassen voor een
inwonende 65-plusser.

We lichten hieronder kort enkele diensten toe. Voor een
volledig overzicht van al onze diensten, verwijzen we naar
onze mooie infobrochure:

• Financiële hulp: voorschotten op
sociale uitkeringen
Soms moet je wachten op uitkeringen waar je recht op hebt.
Als je het daardoor financieel moeilijk krijgt, kan je bij de
sociale dienst voorschotten op deze uitkering aanvragen.

• Eerste hulp: De Wase Hulpdienst
De Wase Hulpdienst organiseert cursussen onder andere in
verband met eerste hulp, maar voert ook patiënten naar een
ziekenhuis van eigen keuze als de toestand van de patiënt
dit toelaat.

• Sociaal en juridisch advies

•
•
•
•
•
•
•
•

Daarnaast organiseert en ondersteunt het Welzijnshuis ook
volgende diensten:
Spreekuur voor ouders met opvoedingsvragen
Tegemoetkoming voor personen met een handicap
Vervoer van minder mobiele personen
Hulp bij vragen over verwarming, elektriciteit en water:
Energiehuis Waasland
Warme maaltijden aan huis en het seniorenrestaurant
Vrijwilligerswerk
Bewegen op verwijzing
…

Het Welzijnshuis zorgt voor jou.
Je bent hier van harte welkom!

Twee keer per maand, op donderdagnamiddag, is er een
zitdag waar iedere inwoner terecht kan voor gratis juridisch
advies.

• Werken: Wijk-werken Waas
Wijk-werken is een initiatief van de Vlaamse overheid
samen met VDAB en lokale overheden. Doel? Personen
die langdurig werkloos zijn, nieuwe werkervaring laten
opdoen op verschillende lokale werkplekken. Zij krijgen een
vergoeding bovenop hun werkloosheidsuitkering of leefloon
en ook een onbetaalbare (werk)ervaring!
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Een voorstelling van het project.

De Zandloper breidt uit, de BKO krijgt
een nieuw gebouw op de schoolsite
Eindelijk is het zover, gemeentelijke lagere school De
Zandloper, een vaste waarde in Sint-Pauwels breidt uit.
De buitenschoolse kinderopvang (BKO) krijgt een nieuw
gebouw geïntegreerd op de schoolsite.
Architectenbureau MAN werd aangesteld voor het ontwerp
van de nieuwe bijgebouwen die mooi aansluiten bij de
bestaande schoolgebouwen. Hun ontwerp beantwoordde
het best aan de sociale en lokale context en de natuurlijke
leefomgeving.
Er komen 3 nieuwe gebouwen:
• een gebouw met verdieping voor de directie, administratie
en het lerarenlokaal;
• een tweede gebouw met klaslokalen;
• een derde gebouw voor de buitenschoolse kinderopvang.

De werken startten op maandag 15 februari 2021 en zullen een
klein jaar in beslag nemen. Inwoners die graag op de hoogte
blijven van de werken kunnen zich aanmelden via onderwijs@
sint-gillis-waas.be. Op frequente tijdstippen houden we je op
de hoogte via een nieuwsbrief.
Goed om te weten:
Het gebouw en de speelomgeving van de buitenschoolse
kinderopvang kan ook door de school gebruikt worden. De
speelplaats staat ter beschikking voor de vakantieopvang.

Voor meer informatie omtrent dit project:
Onderwijs, 03 727 17 00, onderwijs@sint-gillis-waas.be

Naast de nieuwe gebouwen besteden we veel aandacht
aan de buitenomgeving en herinrichting van de speelplaats.
Speelplezier en oog voor groen staan hier hoog op het lijstje.
Het nieuwbouwproject wordt uitgevoerd in het verlengde van
de refter, deels op de plaats van de berging en op de huidige
speelruimte van BKO. Het wandelpad tussen de Zandstraat en
Klapdorp wordt heraangelegd en verplaatst. Op de plaats van
de huidige BKO komt een ruime fietsenstalling die zowel door
de leerlingen als door de gebruikers van De Zoal kan worden
gebruikt.
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Autodelen in
onze gemeente
Staat jouw (tweede/derde) wagen de laatste tijd ook meer en
meer stil? De kans is groot dat autodelen de oplossing biedt
voor jou. Het is gemakkelijk en goed voor je portemonnee.
Het gaat er bij autodelen om dat je een auto gebruikt enkel
wanneer je die nodig hebt. Vanaf 27 maart kan je ook in
onze gemeente zo’n deelwagen vinden aan Sint-Helena en
aan het kerkplein in Sint-Gillis-Waas. In het kader van de
klimaatambities van de gemeente en Waasland Klimaatland
wordt bovendien bewust gekozen om enkel met elektrische
voertuigen te werken.

Eenvoudig en kostenbesparend
Om gebruik te kunnen maken van de elektrische deelwagens
van Autopartners Share dien je je enkel te registeren bij
het deelsysteem en daarbij een geldig rijbewijs voor te
leggen. Wat nog straffer is: er zijn geen instapkosten of
abonnementskosten verbonden aan het systeem! Als
gebruiker betaal je dus enkel voor het effectief gebruik van
de deelwagens. Ook handig: je kan de auto weken vooraf
reserveren of op het moment dat je die nodig hebt.
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Heb geen zorgen
Daarnaast bespaart een deelwagen je veel zorgen, geregel en
kosten. Je hoeft de auto niet schoon te maken, geen keuring,
geen verzekering, … Het enige wat wij van jou vragen is om
de wagen met respect te gebruiken en steeds proper achter te
laten. Ook wat betreft corona worden de nodige maatregelen
genomen om veilig gebruik van de wagens te garanderen.
Geïnteresseerd in dit project? Hou dan onze website en
Facebookpagina in de gaten voor verdere informatie.

Meer info
Wil je meer info over deze deelwagens, of de app van
Autopartners Share al downloaden, neem dan zeker een
kijkje op www.interwaas.be/elektrisch-autodelen-waasland &
www.autopartnersshare.be
Raadpleeg www.sint-gillis-waas.be/autodelen voor alle
informatie over autodelen in onze gemeente.
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Investeer jij mee
in zonnepanelen?
De gemeente voorziet met de medewerking van MegaWattPuur cvso zonnepanelen op het dak van GC De Route. De
financiering van deze zonnepanelen gebeurt met burgerkapitaal. Alle inwoners van Sint-Gillis-Waas kunnen investeren
en mede-eigenaar worden van dit project. Zo blijft niet enkel
de stroom, maar ook de meerwaarde lokaal.
MegaWattPuur zorgt voor de installatie, plaatsing en
onderhoud van de panelen. De gemeente Sint-Gillis-Waas
koopt in ruil de elektriciteit die wordt opgewekt door de
panelen. In totaal is dit project goed voor 77.345 kWh productie
per jaar en bespaart het 15,5 ton CO2 per jaar oftewel de
jaarlijkse uitstoot van 20 huishoudens. Zo betaalt de gemeente
minder aan elektriciteit en wordt er lokaal groene energie
opgewekt!
Wil jij graag investeren in zonnepanelen, maar is je dak niet
geschikt? Dan kan je mee investeren in de zonnepanelen op
GC De Route via een aandeel van MegaWattPuur cvso. Het
aanbod staat open voor iedereen, maar we willen eerst jullie,
onze inwoners, de kans geven te participeren in dit duurzame
project. Opgelet, aandelen kopen is nooit zonder risico!
Ontdek er alles over op de website www.megawattpuur.be/
investeren

Heb je interesse en wil je graag meer gedetailleerde info?
Schrijf je in voor de webinar (digitaal infomoment) op 8 maart 2021 om 20 uur via
www.sint-gillis-waas.be/zonnepanelen-de-route. Na 8 maart kan je via een link
op onze website de aandelen kopen.
Kan je niet aanwezig zijn op het infomoment, heb je nog extra vragen of hulp nodig bij de aankoop?
Op 12, 19 en 26 maart kan je een afspraak maken van 9 - 12 uur via www.sint-gillis-waas.be/afspraken of 03 727 17 00.

Zelf zonnepanelen plaatsen?
Dat kan natuurlijk ook! Twijfel je of dit nog steeds interessant is? Neem binnenkort vrijblijvend deel aan de groepsaankoop
zonnepanelen van de provincie.

Wie of wat is MegaWattPuur cvso?
Opgericht eind 2019 door een groep enthousiaste mensen uit het Waasland. Een coöperatieve vennootschap voor en door
burgers die samen de energietransitie in onze regio willen versnellen. De energie die voortkomt van de zon en de wind is van
iedereen, maar de winst komt in hoofdzaak bij enkele grote spelers terecht. Wij willen dat in eerste instantie de lokale bevolking
de mogelijkheid heeft van deze winsten te genieten.

493004-Sint-Gillis-Waas-mrtapril.indd 21

12/02/2021 13:17

22

#SGW

VRIJE TIJD

Speelplein Biezabijs
maakt zich klaar voor
een fijne zomervakantie
Al meer dan 25 jaar is speelpleinwerk een vaste waarde in de zomervakantie. Daar is plezier
maken het enige wat telt! Gemotiveerde, enthousiaste en opgeleide jongeren werken
het speelaanbod uit en spelen mee met de kinderen. Hierbij krijgen ze steun van oudere
speelpleinverantwoordelijken. Onder voorbehoud van de coronamaatregelen zetten we
ook deze zomervakantie de deuren van de speelpleinwerking open.

Wanneer?

Sterke monitorenploeg

De speelpleinwerking vindt elke weekdag
plaats vanaf maandag 5 juli tot en
met vrijdag 27 augustus. Er is geen
speelpleinwerking op woensdag 21 juli.

Onze speelpleinwerking heeft een
sterke ploeg speelpleinbegeleiders.
De kwaliteit van de speelpleinwerking
gaat samen met het enthousiasme en
de dynamiek waarmee de monitoren
met kinderen spelen. Iedere dag gaan
ze op zoek naar een gevarieerd en
aantrekkelijk aanbod van activiteiten.

Kinderen van 6 tot en met 12 jaar
(geboortejaar 2009-2015) kunnen
deelnemen aan de speelpleinwerking.
Zij kunnen er terecht van 9 tot 16 uur. We
voorzien ook voor- en naopvang van 7.30
tot 9 uur en van 16 tot 18 uur.
De speelpleinwerking gaat dit jaar
niet door in GC De Route. Daar vind je
momenteel het vaccinatiecentrum. We
kijken uit naar een nieuwe locatie. In het
volgende infoblad brengen we hier meer
informatie over.

Hoe schrijf je je kind in?
We wachten nog even op de richtlijnen
van de overheid om de inschrijvingen
te starten. Volg www.sint-gillis-waas.be
en onze Facebookpagina om op de
hoogte te blijven.

Tieners
Voor 12- tot 15-jarigen (geboortejaar
2006-2008) is er een specifiek aanbod. In
juli en augustus vindt deze werking plaats,
telkens op dinsdag en donderdag. Ook
hiervoor moet je je tiener inschrijven.
De tienerwerking gaat door in het
gemeentelijk jeugdhuis (Kerkstraat 25).
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#SGW
vraag &
antwoord

Hoe word ik animator op het speelplein?

Het speelplein, wat is dat precies?
Elke zomer kunnen kinderen tussen
6 en 12 jaar terecht op het 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 2021 en
heb je tijdens de zomervakantie enkele
weken tijd? Beantwoordde je al deze
vragen met ‘ja’? Dan voldoe je aan de
belangrijkste voorwaarden!
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Moet ik een cursus volgen?
Er komt 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. Probeer
je liever een jaar zonder cursus om te
kijken of het speelplein jou bevalt? Dat
is ook mogelijk, maar vanaf je tweede
zomer is het verplicht om een cursus te
volgen.

Verdien ik iets bij als animator?
Je krijgt een vrijwilligersvergoeding
van 34,71 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
ontvang je kandidatuur. Hierop vul je de
weken in waarop je beschikbaar bent
als animator. Heb je zin om kinderen
– en jezelf – een geweldige zomer te
bezorgen, dan hopen wij dat jij ons
animatorenteam bijstaat!

Krijg ik een deel van de
inschrijvingskosten terugbetaald?
Zeker! De gemeente betaalt via een
kadervormingssubsidie tot 100 euro
terug.
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Mountainbiken
in de gemeente
Wist je dat … je in Sint-Gillis-Waas van 55 km bewegwijzerd
mountainbikeplezier kunt genieten.
De mountainbikeroute kenmerkt zich door de grote variatie
aan natuur en ondergrond. Zo vind je in het zuidelijk gedeelte
(Sint-Pauwels en Sint-Gillis-Waas) vooral ruilverkavelingswegen, terwijl je in het noordwesten (De Klinge) vooral bos
aantreft, het noordoostelijk gedeelte (Meerdonk) springt dan
weer in het oog door het weidse polderlandschap. Je vindt
heel wat bezienswaardigheden langs dit parcours.
De groene route leidt je langs het gemeentepark, de Roomanmolen, de twistkapelletjes, de watergang en sport- en spelcomplex Houtvoort.
De blauwe lus loopt via de oude spoorwegroute, het Stropersbos en Nederlands waterwingebied waar je prachtige stiltegebieden passeert.
De rode lus leidt je door bossen, langs de Witte Bergen, rond
Kriekeputten en voorbij Ford Bedmar, om vervolgens de polder
in te duiken richting dijken en Krekengebied.

MEER INFO?
www.vlaamsemountainbikeroutes.be
03 727 17 00 of sport@sint-gillis-waas.be
Of koop je kaart met de mountainbikeroute
in GC De Route.

20 jaar Tempus:
maak er samen met ons een
onvergetelijke verjaardag van
Bijna 20 jaar geleden, op 10 augustus 2001, ging het massaspel Tempus
in première. Een ongezien huzarenstuk in onze gemeente waarvoor niet
minder dan 8000 tickets de deur uit gingen!
Deze verjaardag willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Was jij erbij?
Heb je nog foto’s, video’s, affiches, teksten, Tempuskoekjes, Tempusbier
of andere spullen in de kast liggen? Bezorg ze aan dienst Cultuur, zo
kunnen we op een gepaste manier 20 jaar Tempus herdenken.
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solliciteren

Werken bij een gemeentelijke organisatie?

Doen!
Hoe gaat dit in zijn werk?
Een sollicitatie bij de gemeente is niet
zoals bij een privébedrijf. De gemeente
moet rekening houden met bepaalde
regels. Zo moet je, voor je effectief op
sollicitatiegesprek mag, slagen voor
enkele proeven. Voor elke functie is er
een schriftelijke proef. Daarna kan de
examenjury voor arbeiders een praktische
proef voorzien en voor deskundigen/
leidinggevenden een psychotechnisch
gedeelte. Zo ziet de jury of je past bij onze
organisatie.
Daarnaast liggen voor selectieprocedures
ook bepaalde termijnen vast. Zo mag de
gemeente de inschrijvingsperiode van de
vacature pas na een 3-tal weken afsluiten
en moeten er 2 weken zijn tussen de
uitnodiging voor de proeven en de start van
de eerste opdracht. Tel daar nog eens de
tijd van de organisatie, verbetering en extra
proeven bij en dan kom je al gauw aan
anderhalve maand tot twee maanden voor
je weet of je kan starten bij de gemeente.

voor niveau B een bachelordiploma en
voor niveau C een diploma hoger secundair
onderwijs. Voor de niveaus D en E vervalt
de diploma-voorwaarde.

Waar kan ik terecht voor meer
info over een functie?
Bij de dienst Personeel. Zij organiseren
de selectieprocedure en zijn dan ook het
best op de hoogte van de functie-inhoud,
planning, verloning… In coronatijden
zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk
proeven digitaal plaatsvinden en het
mondelinge gedeelte in een goed verluchte
ruimte doorgaat, met respect voor de
nodige afstand. Een hele uitdaging.

Kan ik ook solliciteren
als er geen vacatures zijn?

Ook alle gewerkte jaren binnen een
openbare dienst neem je volledig mee.
Verder krijg je per gewerkte dag
1 maaltijdcheque van 8 euro en een
vergoeding als je met de fiets komt
werken. Een verplaatsing met het
openbaar vervoer betalen we volledig
terug. Na 6 maanden biedt de gemeente
een gratis hospitalisatieverzekering aan.
Als je werkt bij de gemeente, is er
bovendien een goede verhouding tussen
werk en privé. Zo heb je een glijdend
werkrooster en 32 vakantiedagen.
Daarnaast biedt de gemeente jou ook veel
opleidings- en trainingsmogelijkheden.
Redenen genoeg om bij ons te werken.

Dan dien je een spontane sollicitatie in.
Deze sollicitatie blijft 1 jaar in onze databank
geregistreerd. Als wij op zoek gaan naar een
tijdelijke functie, dan bekijken we altijd de
spontane sollicitaties. Je mag dan van ons
een berichtje verwachten.

Zijn er voorwaarden om
voor de gemeente te werken?

In de privésector kan ik iets meer
verdienen. Waarom kies ik dan
toch voor de gemeente?

Aan bepaalde functies hangen
voorwaarden vast waaraan je moet
voldoen. Sommige voorwaarden liggen
vast en daar moet de gemeente zich aan
houden, bijv. de diplomavoorwaarde. Als
je solliciteert voor een functie op niveau A
dan bezit je minstens een masterdiploma,

De lonen van de gemeente liggen vast in
loonschalen. Afhankelijk van je ervaring
krijg je een hoger of lager loon. Heb je
geen ervaring in de functie, dan neemt de
gemeente 8 gewerkte jaren mee voor jouw
loon. Heb je wel ervaring, dan neemt de
gemeente die volledig mee.

Komende vacatures: In het voorjaar start de volgende ronde van selectieprocedures. We gaan o.a. op zoek naar een archivaris, een
zaalwachter en een ploegbaas voor de dienst Groen. De selectieprocedures hiervoor starten rond april. Houd dus zeker onze website
en Facebookpagina in het oog. Alle vacatures vind je steeds op www.sint-gillis-waas.be/vacatures
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achter
de gevel

Achter de gevel van...

Chiro Saleghem
Meerdonk
Chiro Saleghem Meerdonk bestaat sinds 1973 en is een gemengde jeugdbeweging
waar iedereen vanaf het 1e leerjaar welkom is. Leden kunnen zich er wekelijks uitleven
op de zondagse Chiromiddagen. De leden worden onderverdeeld in 6 afdelingen, op
basis van de leeftijd.
Momenteel telt Chiro Saleghem 120 leden, mooi verdeeld
onder jongens en meisjes. “Dat is niet slecht voor een klein
dorpje als Meerdonk”, zegt hoofdleider Bram Van Rumst.
Hoofdleidster Annelore De Meyer ziet nog een opvallend
fenomeen. “De laatste jaren vinden veel kinderen van buiten
Meerdonk de weg naar Chiro Saleghem. In onze Chiro is er
plaats voor iedereen. Nieuwe leden zijn steeds welkom. Zij
kunnen contact opnemen via de website of sociale media.
Na 3 keer gratis proberen kan je jezelf inschrijven en ben je
verzekerd voor de rest van het Chirojaar.”
“Behalve onze wekelijkse zondagen en onze bivak organiseren
we nog verschillende activiteiten in het jaar, zoals onze
jaarlijkse wafelenbak, kip-en-rib-eetfestijn, uitstap op de
laatste Chirozondag van het jaar, enz. Natuurlijk mogen we
ook onze jaarlijkse Staminee tijdens Meerdonk Kermis niet
vergeten. Die start met het gratis festival Rock Saleghem en
de volgende woensdag volgt ons ontbijt. Ons jaar is dus goed
gevuld.”
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Door corona was dit jaar anders dan anders. Dat bevestigt
Jonas Bodyn, vorig jaar hoofdleider bij Chiro Saleghem. ”Als
midden maart ineens alles wegvalt van ontspanning voor
de jeugd, voel je je als leiding even machteloos. Gelukkig
vergaderden we met de leidingploeg vele uren online zodat we
de kinderen toch leuke en afwisselende online-Chirozondagen
aanboden vanuit ons kot.”
“Toen we uiteindelijk groen licht kregen dat ons kamp in de
zomer mocht plaatsvinden, wilden we dat uiteraard goed
doen”, vertelt Bram Van Rumst. ”We lichtten de ouders in
via online chats en gingen als leiding direct in afzondering
per bubbel. Omdat we een redelijk groot aantal leden
hadden, splitsten we ons op in 3 bubbels. Het was een bivak
voor de geschiedenisboeken, maar we raakten er zonder
kleerscheuren door.”
”We kregen hierover veel fantastische commentaren van
ouders. Toch komt er hopelijk snel een einde aan deze
periode, zodat we opnieuw op de oude manier Chirozondagen
doorkomen”, klonk het in koor.
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Energiebesparende maatregelen
bij Chiro Saleghem
Achter de schermen werkt vzw Bouwcomité sinds 1995 aan
het onderhoud en herstellingen van de Chirolokalen. Onder
andere door de vzw en een subsidie van de gemeente liggen
er sinds juni 2020 zonnepanelen op de Chirolokalen. “Enkele
jaren kregen we van de gemeente, net als andere verenigingen, groene
stroom. Dit liep af in 2020, maar als compensatie konden we een subsidie
aanvragen voor kleine energiebesparende aanpassingen. Voor grotere
aanpassingen konden we deze subsidie ineens aanvragen voor een periode
van 5 jaar. De keuze voor zonnepanelen was snel gemaakt“, vertelt Bart
Apers, verantwoordelijke van het Bouwcomité.

Momenteel telt Chiro Saleghem
120 leden, mooi verdeeld
onder jongens en meisjes

De samenwerking en communicatie tussen Chiro Saleghem en de
gemeente loopt vlot. Enerzijds via de leiding in de jeugdraad en anderzijds
is er via Bart rechtstreeks communicatie over de lokalen en de omgeving.
Voor verdere info kan je steeds terecht op de website
www.chirosaleghem.be of via sociale media.
Zoals je kon lezen, kreeg Chiro Saleghem uit Meerdonk een toelage
van de gemeente omdat ze energiebesparende maatregelen nam. Onze
gemeente hecht dan ook veel belang aan het verenigingsleven en aan het
klimaat. Zo engageerde onze gemeente zich voor Waasland Klimaatland
met een vermindering van CO2-uitstoot tegen 2020 en de stimulatie van
energiebesparende maatregelen.
Sinds 2015 kregen verenigingen met een eigen infrastructuur een tussenkomst in de kosten van het elektriciteitsverbruik. In 2019 pasten we dat
subsidiereglement aan om verenigingen te stimuleren energiebesparende
maatregelen te nemen. Verenigingen krijgen even veel steun, maar nu om
energiezuinige maatregelen te nemen.
In 2019 en 2020 maakten verschillende verenigingen hiervan gebruik. In
totaal kenden we, voor deze periode, al 87.041,47 euro toe. Verenigingen
in onze gemeente voerden o.a. volgende maatregelen uit: installatie
zonnepanelen, dakisolatie, isolerend glas, LED-verlichting…Verenigingen
met een eigen accommodatie kunnen nog steeds een beroep doen op
deze toelage.
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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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IN BEELD
Koekjes voor
personeel in
woonzorgcentra

De parochieploeg van Sint-Gillis-Waas/Stekene wou het
zorgpersoneel in onze woonzorgcentra bedanken en hen een
hart onder de riem steken voor hun goede zorgen tijdens het
moeilijke jaar 2020. Ze toonden hun waardering door zelf iets
te maken. Tine Joosten, Maria De Keulenaer, Liesbet Geeraerts,
Karien Ongena en Ria Braem bakten koekjes in allerlei vormen,
samen goed voor ongeveer 2.500 stuks.

Die verpakten ze zorgvuldig: 4 à 5 koekjes in een zakje met
een kaartje erbij en een kerstbolletje eraan. Ze gaven ze eind
december af in de woonzorgcentra: 125 zakjes voor WZC SintJozef (Sint-Pauwels), 213 zakjes voor WZC De Kroon (SintGillis-Waas), 55 stuks voor WZC Vlashof (Stekene) en 164 voor
WZC Zoetenaard (Stekene).

Bedankt aan alle zorgverleners!

OPROEP
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!
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