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Beste inwoner,
Met mei en juni is de zomer stilaan in aantocht. Het lijkt erop
dat het helaas geen zomer wordt zoals we die gewoon zijn.
Ondertussen ontvangen we meer en meer vaccins en draait ons
vaccinatiecentrum stilaan op volle toeren.
Normaal zijn er in deze periode van het jaar veel activiteiten, maar
dat is dit jaar niet het geval. Toch blikken we in dit informatieblad
al vooruit op onze speelpleinwerking, Grabbel- en Knuffelkampen
en allerlei andere activiteiten. Ondanks de geldende maatregelen
proberen we het zo aangenaam mogelijk te maken, ook voor onze
jeugd.
Daarnaast kijken we in dit infoblad al even vooruit naar de
inschrijvingen in onze scholen. Je vindt informatie over onze
kersverse onderwijsbrochure en de scholen op ons grondgebied.
Laten we vooral positief naar de komende weken en maanden
kijken. De dagen worden langer. Het ideale moment om te
genieten van al het schoons dat onze gemeente te bieden heeft.
We zijn niet voor niets de parel van het Waasland. Langs de
Fruitroute kan je genieten van de vruchtbare samenwerking tussen
Theater Tieret en GC De Route. Zeker doen!
Tot slot ben ik ervan overtuigd dat we deze zware periode
binnenkort achter ons kunnen laten. Onze vrijheid komt terug,
daar ben ik zeker van. Geniet van onze gemeente en de mensen
om je heen. Veel plezier!
Je burgemeester
Maaike
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Nieuwe openingsuren politiekantoor
Op 1 april wijzigden de openingsuren van het
politiekantoor.
• maandag: 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur
• dinsdag: 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 18.30 uur
• woensdag t.e.m. zaterdag: 8.30 – 12.30 uur
Een bezoek aan dit kantoor kan enkel
op afspraak. Boek je afspraak online via
www.politiewano.be of bel naar 03 376 21 00.
Heb je dringende politiehulp nodig? Bel 101!

OPENINGSUREN
EN SLUITINGSDAGEN
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)
Sinds april zijn het onthaal en loket Burgerzaken de eerste
zaterdag van de maand opnieuw open op afspraak van 9
tot 12 uur. Omdat zaterdag 1 mei een feestdag is, blijven de
deuren dan gesloten. Op zaterdag 8 mei zijn het onthaal en
loket Burgerzaken wel open.
Sluitingsdagen
Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
• zaterdag 1 mei
• donderdag 13 mei
• vrijdag 14 mei
• maandag 24 mei

De bibliotheek is ook gesloten op zaterdag 15 mei.
Het recyclagepark is gesloten op:
• zaterdag 1 mei
• donderdag 13 mei
Het politiekantoor van Sint-Gillis-Waas is gesloten op:
• zaterdag 1 mei
• donderdag 13 mei
• vrijdag 14 mei
• maandag 24 mei
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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Maaien bermen
Binnenkort maaien we de bermen. Alle
regels rond het maaien van de bermen
staan gebundeld in het bermbesluit. Het
doel van het bermbesluit is om bermen op
een natuurvriendelijke manier te beheren.
Een ecologisch bermbeheer zorgt voor goed
natuurbehoud en de instandhouding van
veel wilde planten en dieren.

Een cadeautje
voor moederdag?
Koop het lokaal!
Op Moederdag (zondag 9 mei) zetten we onze mama’s
met plezier in de bloemetjes. Die dag zijn we graag
dicht bij elkaar en vooral dicht bij de mama. Zoek haar
cadeautje ook niet te ver. Bloemetjes, pralines, juwelen
of een overheerlijke maaltijd? Shop lokaal, onze horeca
en winkels hebben het allemaal.

Een eerste maaibeurt kan pas na 15 juni en
een tweede beurt moet na 15 september
gebeuren. Voor de veiligheid maaien we een
aantal kruispunten al vroeger.

Volg ons op sociale media!
30 juni is het Social Media Day. Als gemeente zijn we zelf ook actief op sociale media.
Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de gemeente en volg ons!
• Facebook: www.facebook.com/gemeentesintgilliswaas
• LinkedIn: https://be.linkedin.com/company/sint-gillis-waas
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#SGW
CIJFER

1819

Dit is het aantal kinderen dat ingeschreven is in de scholen op het grondgebied
Sint-Gillis-Waas. In Sint-Gillis-Waas zijn er 11 scholen basis- en kleuteronderwijs.

5 scholen in Sint-Gillis-Waas
•
•
•
•
•

Gemeentelijke basisschool Het Kompas
Vrije basisschool De Klimop vestiging Kerkstraat
Vrije basisschool De Klimop vestiging Hoogeinde
GO! Leefschool Sterappel
Vrije basisschool De Eeckberger

2 scholen in Sint-Pauwels
• Vrije kleuterschool Pieternel
• Gemeentelijke lagere school De Zandloper

2 scholen in Meerdonk
• Vrije kleuter- en lagere school De Wegwijzer
• GOM

2 scholen in De Klinge
• Vrije kleuter- en lagere school De Hoge Geest
• GO! Basisschool De Bron

De dienst Onderwijs bracht een gloednieuwe
onderwijsbrochure uit. Deze brochure geeft je meer informatie
over alle scholen op het grondgebied van de gemeente.
De ouders met kinderen geboren in 2019 kregen de brochure
al in de brievenbus. Wil je ook een brochure? Je kan de
brochure vragen aan het onthaal van het Administratief
en Bestuurscentrum, aanvragen bij de dienst Onderwijs
(onderwijs@sint-gillis-waas.be) of lezen op de website
(www.sint-gillis-waas.be/brochure-scholen).

Door de huidige coronamaatregelen vullen de scholen hun
opendeurdag op een andere creatieve manier in. Wil je een
kijkje nemen in een school? Neem dan zeker contact op met
de school van jouw keuze. Zij gaan graag op een coronaveilige
manier in op jouw vraag.
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#SGW
werkt

Digitale grensoverschrijdende
E-Jobbeurs
Stip 20 en 21 mei aan in je agenda!
Elk jaar organiseren EGTS Linieland en haar partners
een grensoverschrijdende jobbeurs in het Freethielstadion
in Beveren. In 2020 ging de fysieke jobbeurs door de
coronamaatregelen helaas niet door.
EGTS en haar partners zochten naar een alternatieve manier
om werkzoekenden en bedrijven in onze grensregio met
elkaar in contact te brengen en organiseerden in oktober
voor het eerst een digitale E-Jobbeurs. Met 47 deelnemende
bedrijven en bijna 5000 mensen die de beurs bezochten,
sloegen ze een nieuwe weg in.
Dit jaar wilde de organisatie de fysieke jobbeurs graag
combineren met een digitaal luik. De coronamaatregelen laten
dat helaas niet toe. Daarom zetten ze terug in op een volledig
digitale versie in samenwerking met VDAB, Maatschappij
Linkerscheldeoever, Eures Scheldemond en de partners. Het
beursplatform krijgt een nieuwe look, is klantvriendelijker en
biedt meer mogelijkheden, met een verbeterde chatfunctie en
nog meer aandacht voor de vacatures. De E-Jobbeurs vindt
plaats op 20 en 21 mei en wordt mee mogelijk gemaakt door
het EU-programma Employment and Social Innovation (EaSI).

Meer info
Ann Weyn (EGTS-secretariaat)
03 205 36 69
info@egtslinieland.eu

Global Fashion
Adres: Klingedorp 7, 9170 De Klinge
(verhuisd sinds 1 maart 2021)
Aard van bedrijf: Conceptstore voor hem en haar met een
tearoom en uitgebreid terras. Op 1 maart verhuisde Global
Fashion. Hierdoor breidde de collectie (mode, fashion-items,
cadeautjes ...) uit.
Openingsuren:
Maandag en donderdag: 14 – 18 uur
Dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag: 10 – 18 uur
Zaakvoerder: Benny Van Vracem
Uitbater: Khevin Gielen (foto)
www.facebook.com/GLOBALFASHION.be
Website: www.globalfashion.be
Contact: +32 456 247 698 / info@globalfashion.be

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.

8

#SGW
Beslist

Meer aandacht voor fietsveiligheid
in Meerdonk.
Sinds 1 februari is er een nieuwe, definitieve
verkeerscirculatie in het centrum van Meerdonk. Er geldt
eenrichtingsverkeer in de Plezantstraat, Schoolstraat en
het eerste deel van de Margrietstraat en het hele centrum
is zone 30.
Bij de bevraging eind 2020 wezen enkele bewoners op
de weinig overzichtelijke situatie van de fietsers in de
Schoolstraat en Margrietstraat. Om de fietsveiligheid nog
te verbeteren, besliste het college om:
• in de bocht aan de begraafplaats een fietspad te leggen
aan de buitenkant van de bocht, waardoor fietsers
in tegenrichting veilig van de Margrietstraat naar de
Schoolstraat kunnen fietsen;

• in de Schoolstraat een fietspad in tegenrichting aan te
leggen van de bocht aan de begraafplaats tot aan het
kruispunt met de Polderstraat;
• aan de binnenkant van de bocht een
fietssuggestiestrook aan te leggen om te vermijden dat
het gemotoriseerd verkeer fietsers wegdrumt of hen de
pas afsnijdt;
• ook voorrangsregeling in te voeren voor het verkeer
in de Schoolstraat-Margrietstraat t.o.v. het verkeer
komende van de begraafplaats.
Het resultaat is een compact, overzichtelijk en veilig
kruispunt, waar bovendien nog plaats is voor de
aanplanting van enkele bijkomende groenelementen.

Fietssnelweg F411 Sint-Niklaas - Hulst
Begin 2021 besliste de gemeente dat de kruispunten van de F411 – de fietssnelweg tussen Hulst en Sint-Niklaas – in
Sint-Gillis-Waas herbekeken worden. Concreet worden hiervoor de kruispunten met de Geinsteindestraat, Shondstraat,
Klokputweg, Heerweg, Aststraat, Stationstraat en Reepstraat heringericht. Hiervoor stellen we binnenkort een
studiebureau aan zodat de opmaak van een ontwerp kan starten.
Later volgt een heraanleg en verbreding van het volledige traject met subsidies van het Vlaams gewest en de provincie
Oost-Vlaanderen. Hierdoor wordt deze fietssnelweg een vlottere, veiligere en aantrekkelijkere verbinding tussen onze woon-,
school- en werkplekken en natuurgebieden. Het gedeelte ten noorden van de E34 pakt de provincie al eind dit jaar aan. Voor
het zuidelijk deel is het nog even wachten. Het studiewerk daarvoor doet de gemeente samen met de stad Sint-Niklaas.
Hiervoor keurde onze gemeenteraad de aanstelling van een studiebureau tot opmaak van een ontwerp goed.
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Vergunning
'inname openbaar domein' nodig?
Plan je een verhuis? Laat je een container of stelling
op het voetpad plaatsen? Komt er een vrachtwagen
materiaal leveren? Dan heb je een vergunning ‘inname
openbaar domein’ nodig. Aan de hand van deze
vergunning weet je meteen ook welke verkeersborden je
moet plaatsen.
Deze vergunning vraag je eenvoudig zelf aan
via de website:
www.sint-gillis-waas.be/wonen-en-leven/mobiliteit/
openbaar-domein-innemen
• Je komt op de pagina ‘Openbaar domein innemen’.
Klik daar op ‘Online aanvragen’.
• Dan kom je op het invulformulier. Eerst geef je
algemene info. Over welk type inname gaat het
precies? Dat gaat van de plaatsing van een stelling of
container, de aanvraag van een parkeerverbod tot de
organisatie van een rommelmarkt. Je geeft hier een
korte beschrijving van de inname.
• Op het volgende tabblad geef je de start- en einddatum
van de inname in.

• Daarna volgt de locatie. Hiervoor geef je het
dichtstbijzijnde adres van de inname op. De inname
teken je door de afmetingen in te vullen of de zone te
tekenen. De oppervlakte van de inname verschijnt dan
automatisch. Geef op dit tabblad ook extra details mee
over de hinder. Is er bijv. hinder voor voetgangers en/of
fietsers?
• Vervolgens vul je jouw contactgegevens in en bevestig
je je aanvraag.
• Wanneer je aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je een
bevestiging via mail.

Enkele zaken om rekening mee te houden
• Een aanvraag voor de plaatsing van een container/
verhuiswagen dien je ten laatste 3 dagen op voorhand in.
• Een aanvraag voor de plaatsing van een (werf)kraan,
een stelling of de aanvraag van signalisatie doe je ten
laatste 10 dagen op voorhand.
• Wat kost dit? Op een tijdelijke inname van het
openbaar domein is een gemeentebelasting van
toepassing en die bedraagt:
o voor werfinstallaties: 0,50 €/dag/m²
o voor containers: 15 €/container voor de eerste
3 dagen, vanaf de 4e dag is het 5 €/container/dag.
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#SGW
werken&
realisaties

Gerealiseerde werken
è

Spaanskwartier
Na het affrezen van de beschadigde
asfaltlaag in het Spaanskwartier,
werd duidelijk dat de betonweg
langs deze zijde te veel schade
vertoonde om ze te behouden tot
de uitvoering van het geplande
rioleringsproject. Daarom beslisten
we om een nieuwe asfaltlaag aan te
brengen.

è

è

Aanvullend plannen we bijkomende
mobiliteitsmaatregelen rond
de schoolomgeving om de
verkeersveiligheid te verhogen en
de doorstroming van het verkeer te
optimaliseren.

GaverSstraat
Vorig jaar freesden we al een eerste
deel van de betonplaten effen in de
Gaversstraat. Dit voorjaar volgde
een aanvullend deel tot aan de
Stationstraat.

è

Zavelstraat
In het kader van veilige
schoolomgevingen voerden we in
de Zavelstraat rond basisschool
De Eeckberger infrastructurele
wijzigingen uit. Het voetpad en
de berm tussen de school en de
Kluizendijkstraat werden verbreed.

Spoorwegpad
Vorig jaar lieten we sommige delen
van het spoorwegpad herstellen om
de wortelopdruk aan te pakken. Dit
voorjaar herstelden we opnieuw een
deel.

è

Kruisputwegel
We herstelden de halfverharding in
de Kruisputwegel met kleischelpen.

Geplande werken (mei-juni)
è

Molenhoekstraat Spaanskwartier
We beslisten om, in afwachting van
het rioleringsproject, snelheidsremmende maatregelen te voorzien
tussen het Spaanskwartier en
Kieldrecht. Zo willen we de hoge
snelheden en de geluidshinder door
verouderde betonplaten aanpakken.
Concreet plaatsen we een aantal
wegversmallingen op dit traject
waarbij een snelheid van 50 km/uur
wordt afgedwongen.

è

Shondstraat
In de Shondstraat, vanaf de
Bunderstraat tot aan het
spoorwegpad, vernieuwen we
binnenkort de asfaltlaag.

è

Warandewegel
Ook in de Warandewegel op de
kruising met de Blauwe Hoefwegel
voorzien we nieuwe asfalt.

è

Samelstraat
We voorzien een nieuwe asfaltlaag in
een deel van de Samelstraat, vanaf
de bocht tot aan de Zijpstraat, en in
een deel van de Zijpstraat tot aan de
Okkevoordestraat.

è

Klingedijkstraat Kluizendijkstraat
Vorig jaar stelden we een
studiebureau aan voor het
ontwerp van snelheidsremmende
maatregelen in de Klingedijkstraat
t.h.v. de Veldstraat.

Na een uitgebreide evaluatie van de
huidige toestand is een voorontwerp
opgemaakt waarin ook maatregelen zijn
toegevoegd t.h.v. de Kluizendijkstraat.
Concreet vertaalt dat zich in een
wegversmalling in de Kluizendijkstraat
waar de bebouwing start komende van
Sint-Gillis-Waas richting De Klinge,
een wegversmalling voor de Veldstraat
komende van De Klinge richting
Sint-Gillis-Waas en asverspringingen in
de Klingedijkstraat voor en na de bocht.
Als voorbereiding hierop freesden we
in de Klingedijkstraat de rammelstrook
af tussen het fietspad en de rijweg
vanaf de Sint-Pietersnieuwstraat tot de
Veldstraat.
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Fietsstraten in onze gemeente
De fietsstraten zijn een nieuw
fenomeen in het straatbeeld.
In onze gemeente kregen de
Nieuwstraat en de Schooldreef
het statuut van fietsstraat, net
als de parallelwegjes aan de
rotonde in de Klingedijkstraat.
Ook de straten in de
schoolomgeving van kleuter- en
lagere school De Eeckberger
(‘t Kalf) worden binnenkort bij
wijze van proef als fietsstraat
aangeduid.

Welke regels gelden in een fietsstraat?
✔ Verkeersborden duiden het begin en einde van
de fietsstraat aan. Het linkse bord duidt het begin aan,
het rechtse bord het einde.

✔ In fietsstraten waar gemotoriseerd
verkeer toegelaten is in een richting,
mogen fietsers de hele breedte van
de rijbaan gebruiken wanneer ze
deze rijrichting volgen. Fietsers in
tegenrichting mogen de helft van
de breedte van de rijbaan langs de
rechterzijde van de rijbaan gebruiken.
✔ Motorvoertuigen hebben toegang
tot de fietsstraat. Zij mogen fietsers
niet inhalen en hun snelheid mag
niet hoger liggen dan 30 km/uur.
Belangrijk is dat die snelheidsbeperking ook geldt voor (elektrische)
fietsers, wielertoeristen en
speedpedelecs.

✔ Wanneer er geen specifieke
voorrangsregeling is, dan geldt
ook in een fietsstraat de voorrang
van rechts.
We kunnen niet overal fietsstraten
inrichten. Het moet gaan om straten
die een belangrijke rol vervullen in het
fietsnetwerk, waar veel gefietst wordt en
waar het doorgaand autoverkeer beperkt
is. In zo’n straat biedt het fietsstraatstatuut het comfort en de veiligheid die
nodig zijn om mensen te overtuigen om
nog vaker de fiets te nemen.
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#SGW
GESPOT

Wereldvluchtelingendag: 20 juni
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Op deze dag staan we stil
bij miljoenen mensen die op de vlucht zijn. Ook in onze gemeente wonen
mensen die hun land moesten ontvluchten. Fatima en Hassan vluchtten
voor de oorlog in Syrië en leven nu al enkele jaren in onze gemeente.
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Dag Fatima en Hassan. Jullie zijn gevlucht
voor de oorlog. Hoe en waarom kwamen
jullie precies naar België?

We lazen al dat jullie hier goed begeleid
worden. Hoe en door wie worden jullie
begeleid?

Fatima: “De situatie in Syrië is verschrikkelijk. Het is om
te huilen. Er sterven heel veel onschuldige mensen en dat
maakt ons triest. Want eigenlijk zijn we allemaal familie, we
zijn allemaal mensen. Voor onze eigen veiligheid zijn we naar
België gevlucht.”

Fatima: “We krijgen veel hulp van de maatschappelijk werkers
van het Welzijnshuis. Zij begeleiden ons met veel zaken:
brieven lezen en schrijven, het huis, elektriciteit, school voor
de kinderen, onze taallessen … We zijn hen dan ook erg
dankbaar.”

Hassan: “Vooraf kenden we België eigenlijk niet. We hoorden
enkel dat het er goed zou zijn voor ons en dat klopt. We zijn
hier veilig en worden goed begeleid. De meeste mensen hier
zijn heel vriendelijk. De tocht naar België zelfs was zeer lastig,
met een dochtertje van nog geen jaar oud. Via Turkije en
Macedonië deden we er een maand over om in België aan te
komen. Dat deden we met de boot, te voet, met de auto en de
trein.”

Hassan, jij werkt in een supermarkt.
Hoe verloopt dat?

Hoe moeilijk was de keuze om naar hier te
komen?
Fatima: “Dat was zeer moeilijk. We verlieten onze thuis en
we wisten niet waar we terecht zouden komen, wat we hier
zouden doen en of de mensen ons zouden aanvaarden. Het
was een grote stap. Maar we moesten het doen voor de
toekomst van onze kinderen.”

Kwamen jullie onmiddellijk in onze
gemeente terecht?
Hassan: “Eerst leefden we nog enkele maanden in het
vluchtelingencentrum van Sint-Niklaas. In het Centrum
Algemeen Welzijnswerk (CAW) leerden we Katrijn kennen. Zij
begeleidde ons slechts een jaar, maar we zijn nu nog steeds
vrienden. Zij zocht o.a. mee naar een huis voor ons. Daardoor
kwamen we in De Klinge terecht. Daar is het aangenaam en
rustig wonen.”

Hassan: “Ik werk inderdaad in supermarkt Alvo in Kieldrecht.
Dat verloopt heel goed. Ik vind het leuk en alle mensen met
wie ik samenwerk, zijn vriendelijk. Het is wel helemaal anders
dan in Syrië waar ik 10 à 15 jaar met kraanmachines werkte.”
Fatima: “Ook ik zie dat hij hier echt gelukkig is. Voor Hassan
was het belangrijk om hier te werken. Hij wou niet thuiszitten.
Hij heeft ook veel aan zijn collega’s. Door constant Nederlands
met hen te praten, verbetert zijn Nederlands.”

Hoe ziet jullie toekomst er hier uit?
Fatima en Hassan: “Onze toekomst hier ziet er goed uit. We
leven hier veilig en kunnen werken. Ook onze kinderen zijn hier
gelukkig. Ze groeien hier op, leren Nederlands en gaan naar
school.”
Zoals je hierboven kon lezen, begeleidt en ondersteunt de
gemeente vluchtelingen. Zo heeft het Welzijnshuis (WZH)
een lokaal opvanginitiatief (LOI) voor drie gezinnen. Hier
vangen ze gezinnen kandidaat-politieke vluchtelingen op,
die aan ons werden toegewezen en enkel recht hebben op
materiële hulp. Tijdens een periode in hun asielprocedure
zijn ze verplicht in het LOI te verblijven. Daar krijgen ze
onderdak, voedsel en kledij.

Heb jij een uniek verhaal?

OPROEP

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!

14

#SGW
patrimonium

Nieuwe politiepost op locatie
oud gemeentehuis
Op de locatie waar nu het ‘oud’ gemeentehuis staat, realiseren
we samen met een ontwikkelaar een nieuwe politiepost. We
verwachten dat de werken in de tweede helft van dit jaar
starten. Tegelijk plaatst de ontwikkelaar op de site ter hoogte
van de Kerkstraat appartementen.
De gemeente en politiezone willen hiermee een volwaardige
politiepost realiseren in het centrum van de gemeente om
gemeenschapsgerichte politiezorg aan te bieden. Dit betekent
concreet dat de politie dicht bij de burger staat en haar
diensten organiseert volgens de noden en verwachtingen
van de burger. Door de nabijheid van het Administratief
en Bestuurscentrum wordt de samenwerking tussen de
gemeentediensten en politie verder geoptimaliseerd.

De politiepost dient als:
• permanente huisvesting van de wijkwerking
(7 wijkinspecteurs en 1 teamchef);
• uitvalbasis van de interventiediensten;
• uitvalbasis van andere diensten
(recherche, sociale recherche en verkeer).
De politiepost zal bestaan uit twee verdiepingen. Het
gelijkvloers, met het onthaal en de verhoorlokalen, is publiek
toegankelijk. Op de tweede verdieping bevinden zich de
kantoren, kleedkamers, refter … voor de medewerkers van
de politie.

Politie Waasland-Noord werkt op maat van een buurt
Dit jaar ging Politie Waasland-Noord van start met gebiedsgebonden politiezorg. Deelgemeenten, wijken en straten hebben zo
elk hun lokale problemen. Via gebiedsgebonden politiezorg biedt de politie een betere dienstverlening aan op maat van de buurt.

10 gebieden, 10 politieteams
Het grondgebied van de politiezone werd opgedeeld in 10 gebieden. Elk gebied krijgt een eigen politieteam.
Elk team bestaat uit een aantal mensen van de interventiedienst, de wijkdienst, de recherche,
de sociale recherche en de verkeerdienst.

Lokale problemen sneller aangepakt
Een politieteam bepaalt elke drie maanden drie lokale problemen waarop het zich focust.
Zo spelen ze korter op de bal en pakken ze problemen zoals overlast aan speelpleinen,
drugsoverlast, zwaar vervoer ... sneller en efficiënter aan.

Meer info
Politie Waasland-Noord - 03 376 21 00 - contact@politiewano.be
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De noodnummers op een rijtje
112, 101, 100, … Er zijn heel wat noodnummers. Om ervoor te zorgen dat jij een duidelijk
overzicht hebt van alle hulplijnen en noodnummers, zetten wij ze even op een rijtje.
â
â

112 nummer voor dringende hulp van ambulance of brandweer
101 nummer voor dringende politiehulp

1722 nummer voor niet-dringende brandweerinterventies,
waarbij niemand in levensgevaar is. Dit nummer wordt
geactiveerd bij risico op storm- of wateroverlast en is geen
permanent nummer.
â 105 Rode Kruis (ambulance voor niet-dringende situatie)
â 106 Tele-onthaal
â 1813 Zelfmoordlijn (gratis, 24/24, anoniem)
â

Andere (nood)nummers
voor specifieke problemen
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Antigifcentrum: 070 245 245
Awel (kinder- en jongerentelefoon): 102
Card Stop: 070 344 344
Child Focus: 116 000
Doc Stop: 00800 2123 2123
Druglijn: 078 15 10 20
Gasgeur of gaslek: 0800 65 0 65 (Fluvius)
Meldpunt geweld, misbruik en
kindermishandeling: 1712

Installeer
de app 112 BE
Heb je een smartphone?
Installeer dan zeker de
app 112 BE. Dat kan je leven
of levens van anderen redden!
Met de app moet je de noodnummers
niet onthouden en kan je ze ook niet
vergeten als je in paniek bent.
Je klikt gewoon op het icoontje van
brandweer, ambulance of politie
afhankelijk van welke hulp je nodig hebt.

Stormschade

Wateroverlast

Wanneer de weerberichten storm en felle rukwinden
voorspellen bereid je dan goed voor. Berg alles losse spullen
op of hang ze goed vast. Blijf tijdens het noodweer thuis.
Moet je toch de baan op? Wees dan extra voorzichtig en
vermijd parken en bomen.

Overvloedige regen geeft soms overstromingsgevaar. Maak
regelmatig je dakgoten vrij zodat het water vlot weg kan.
Woon je in een gebied dat gevoelig is voor overstroming,
voorzie dan laarzen, emmers en trekkers in huis. Zorg voor
batterijen en noodverlichting (geen kaarsen) en weet de
hoofdschakelaar staan.

Ben je in nood of is er een levensbedreigende situatie?
Bel dan 112.
Is er hinder of schade op de openbare weg?
Maak een melding via ons e-loket:
hvzwaasland.be/e-loket-stormschade/

Als je straat of kelder onder water loopt, meld je dat aan
de brandweer via het e-loket:
hvzwaasland.be/e-loket-wateroverlast/
In afwachting van de hulpdiensten neem je volgende
maatregelen:
✔ Sluit zo nodig de hoofdkranen voor gas,
elektriciteit en water af.
✔ Ben je onderweg en kom je in een straat
met wateroverlast, minder dan je snelheid.
Respecteer de signalisatie voor je vast
komt te staan met je wagen!
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Straatvinken, tel mee!
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Op 20 mei is het weer Straatvinken. Het ideale moment om de verkeerssamenstelling
te ontdekken van de straat waarin je woont, werkt, sport of naar school gaat. Tel tussen 17 en 18 uur
hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door je straat passeren.

Wat is de bedoeling?
Met dit grootschalig bevolkingsonderzoek wil men nagaan
of het verkeer duurzamer wordt. Het aandeel voetgangers en
fietsers in het verkeer moet groeien van 30 naar 50 procent.
Lukt dat in onze gemeente? Wetenschappers berekenen
jaar na jaar of onze straten op de goede weg zijn.

Hoe werkt het?
Schrijf je in via de ‘Ik doe mee’-knop op www.straatvinken.be
Kies een locatie waar je wil tellen. Op de site vind je alle informatie
om op 20 mei succesvol aan de slag te gaan. Dit kan met de
online tel-tool of gewoon met pen en papier. Nadat je je gegevens
registreert, gaan wetenschappers aan de slag. Iedereen in
Vlaanderen kan mee tellen. Veel succes!

Tips van de Groendienst

✔ Vroegbloeiende heesters als Forsythia, Spirea en Ribes
bloeiden al uit. Ideaal om ze te snoeien.

Mei en juni zijn ideale maanden om je tuin onder
handen te nemen. In de tuin werken, geeft je de
nodige rust en energie. Om je op de goede weg te
helpen, geeft onze dienst Groen je enkele tips om je
tuin tiptop in orde te houden.

✔ Niet alleen de schadelijke, maar ook de nuttige insecten zijn
nu actief in de tuin.

✔ Laat het loof van uitgebloeide bloembollen volledig
afsterven. Zo kan er voldoende reservevoedsel naar de bol.

✔ Honingbijen verzamelen volop nectar. Houd hiermee
rekening als je schadelijke insecten bestrijdt.

✔ De keuze aan eenjarigen is groot. Je kan ze in potten en
bloembakken aanplanten of in de volle grond. Opgelet: doe
dit na IJsheiligen, vanaf 15 mei.

✔ Maai een deel van je gras niet en laat de kruiden in de
grasmat tot bloei komen. De bijen en andere insecten
zullen je dankbaar zijn.

✔ 21 juni is de langste dag van het jaar. De periode daarrond
is het ideale moment om je haag te snoeien. Doe het bij
voorkeur op een bewolkte dag.
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De grote zaal

OC Parochiehuis
klaar om deuren te openen
Eind mei 2016 sloot vzw parochiale werken van De Klinge noodgedwongen de deuren van het parochiehuis.
Gezien het grote belang van deze zaal voor het dorps- en gemeenschapsleven in De Klinge overlegden we
snel met vzw parochiale werken en vertegenwoordigers van de gebruikers in De Klinge. Intussen onderging het
gebouw een grondige renovatie en werd Ontmoetingscentrum Parochiehuis vzw opgericht om het gebouw te
beheren. We kondigen trots aan dat OC Parochiehuis De Klinge opnieuw klaar is om de deuren te openen!

Lokalen in OC Parochiehuis
In het nieuwe ontmoetingscentrum worden
volgende lokalen ter beschikking gesteld
van verenigingen en particulieren voor
allerlei activiteiten:
• In de eerste plaats is er de grote zaal.
Deze zaal is 170 m² groot en beschikt
over een podium en een vestiaire. Het
binnentrekken van daglicht zorgt ervoor
dat het hier overdag ook aangenaam
vertoeven is. In deze zaal plaatsten
we een lange toog met daarachter
werkruimte en een aanpalende
keukenruimte en berging. Deze zaal is
voorzien van akoestische wandbekleding.
• Verder zijn er twee kleinere zalen. Op de
benedenverdieping blijft de ruimte van
het voormalige café beschikbaar. Deze
zaal is 70 m² groot en uitgerust met
een toog. Ook vanuit deze zaal heb je
toegang tot achterliggende bergruimtes.
Tenslotte blijft op de eerste verdieping de
voormalige zaal Brissard ter beschikking
met een aanpalende galerij, samen goed
voor ruim 100 m². Deze ruimte leent zich
uitstekend voor tentoonstellingen.

Beheer en uitbating door
vzw OC Parochiehuis
Sinds de start van het traject voor het
beheer van het parochiehuis is een lokale
groep van vrijwilligers betrokken. Zij
verenigden zich in Ontmoetingscentrum
Parochiehuis vzw. De vzw zorgt ervoor dat
verenigingen en particulieren activiteiten
kunnen organiseren in OC Parochiehuis
om het sociale weefsel in De Klinge te
behouden en zelfs te versterken.

kunnen organiseren, stelde de vzw hiervoor
een specifiek tarief op. Reservaties en
boekingen worden rechtstreeks door de
vzw behandeld en opgevolgd.
boekingen@ocparochiehuisdeklinge.be
www.ocparochiehuisdeklinge.be
De gemeente en vzw OC Parochiehuis
hopen zo snel mogelijk een feestelijke
opening van het parochiehuis te
organiseren!

Tarieven, reservaties &
boekingen
In de tarieven maakte de vzw een
onderscheid tussen de grote en kleine
zalen, tussen erkende verenigingen van
Sint-Gillis-Waas, andere verenigingen
en particulieren en tussen week- en
weekenddagen. Verenigingen die
regelmatig activiteiten willen organiseren,
genieten van een abonnementstarief.
Omdat er in De Klinge nood is aan extra
ruimte waar particulieren rouwtafels

De zaal boven

De kleine zaal met toog
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Vroeger en nu
De Klinge
In de Hulststraat in De Klinge, net achter vrije
basisschool De Hoge Geest, wandel je nu zonder
problemen de grens over voor een wandeling in het bos.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was dat heel anders.
De grens tussen het bezette België en het neutrale
Nederland werd afgesloten met een elektrische draad
onder hoogspanning, de zogenaamde ‘Dodendraad’.
Het huisje rechts bleef bewaard en is nog steeds goed
herkenbaar.

Meerdonk
Voor de fusie had Meerdonk haar eigen gemeentehuis.
De gemeentelijke jongensschool stond naast het
gemeentehuis. Enkel de naam van deze straat, de
Schoolstraat, verwijst vandaag nog naar dit verleden.
Het gemeentehuis werd in 1979 gesloopt en de school
verdween een tiental jaar later. Op de vrijgekomen zone
kwamen een appartementsblok en een parking. Het
huis op de hoek van de Schoolstraat en de Plezantstraat
met de witte lijnen in de bakstenen is wel nog goed
herkenbaar op beide foto’s.

Sint-Pauwels
De Dries in Sint-Pauwels is al vele jaren een bepalend
dorpsgezicht. De bomen en het wandelpad centraal op
de Dries verdwenen en op de rand van het dorpsplein
kwam er plaats voor wagens en een doorgaande
weg. Het mooie burgerhuis met de tekeningen op de
boogvelden bleef gelukkig wel bewaard.

Sint-Gillis-Waas
Lange tijd was het kasteel De Vaulogé of Hof Sanders
privébezit van rijke adellijke families. De oude postkaart
toont nog een omwalling en in de voortuin van het
kasteel stond een opvallende serre. Vandaag doet het
gebouw dienst als gemeentehuis (Administratief en
Bestuurscentrum). Het monumentale kasteel komt nu
veel beter tot zijn recht door de sloop van de omliggende
bebouwing.
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Laat je vaccineren!

Een interview met arts Kaat De Smet
Kaat De Smet is coördinerend en raadgevend arts in WZC Sint-Jozef in Sint-Pauwels,
WZC De Kroon in Sint-Gillis-Waas en WZC Huize Den Dries in Sinaai. Daarnaast is
ze momenteel medisch expert van het vaccinatiecentrum voor Sint-Gillis-Waas
en Stekene. Zij twijfelde geen seconde om zich te laten vaccineren en ze hoopt
dat jij dat ook doet. “Het is stilletjes genoeg geweest met corona.”
Dag Kaat, waarom liet jij je vaccineren
en waarom raad je het anderen aan?
Kaat De Smet: “Als arts in het
woonzorgcentrum kreeg ik al heel snel
mijn eerste vaccin en ik twijfelde geen
seconde. Ik liet het niet voor mezelf zetten,
maar voor mijn ouders, grootouders en
mensen die geen prikje kunnen krijgen
zoals mensen met allergieën, leukemie …
Om hen te beschermen, moeten we ons
met voldoende mensen laten vaccineren.
Daarom laat ik me ook elk jaar inenten
tegen de griep.”
“Daarnaast wil ik natuurlijk terug naar een
‘normaal’ leven, zoals voor corona. Het
coronavirus leerde ons bepaalde zaken en
bracht goede dingen, maar het is stilletjes
genoeg geweest met corona. We moeten
er terug fysiek zijn voor elkaar.”

“ NIET VOOR JEZELF,
MAAR VOOR
DE KWETSBAREN
IN DE SAMENLEVING. ”

van het coronavaccin. Normaal worden
de processen van goedkeuring voor een
vaccin heel veel vertraagd en ondergaan
die processen verschillende fases met
veel pauzes. Nu gingen ze sommige fases
gelijktijdig of overlappend aan en dat
spaarde veel tijd uit, maar elke stap werd
wel doorlopen. Bovendien hebben de
nieuwe vaccins (mRNA-vaccins) al een
lange geschiedenis in kankertherapie. De
onderzoekers begonnen niet van nul bij de
ontwikkeling van een vaccin.”

Wat doet zo een vaccin dan precies?
Kan je nog corona krijgen of
doorgeven na je prikje?
Kaat: “Een vaccin zorgt ervoor dat we ons
lichaam trainen om een virus te verslaan
op een snelle en efficiënte manier. Het
maakt antistoffen aan die we oproepen als
we met het virus in contact komen, zonder
dat we ernstig ziek worden. Na vaccinatie
kan je nog steeds corona krijgen, maar met
minder zware symptomen en veel minder
kans op ziekenhuisopname of sterfte.
Studies over de overdracht van het virus
na vaccinatie, zien er ook goed uit: er is
minder kans om corona door te geven na
vaccinatie, omdat je minder symptomen
hebt.”

Verschillende mensen hebben schrik
voor de vaccins. Volgens velen is het
te snel ontwikkeld. Snap je hen en is
deze angst gegrond?

Wat zijn de eventuele bijwerkingen
en kunnen er blijvende klachten
ontstaan?

Kaat: “Ik snap deze mensen, maar de
angst lijkt me ongegrond. Dit jaar ging al
het geld en alle tijd naar de ontwikkeling

Kaat: “Door de werking van het vaccin zijn
er enkele bijwerkingen. Je immuunsysteem
wordt aangesproken en je maakt

antistoffen aan. Daardoor kan je je ziek
voelen (koorts, spierpijn, grieperig) of op de
plaats van het vaccin roodheid of zwelling
krijgen. Wanneer iemand na vaccinatie
langer dan 72 uur klachten heeft, dan gaat
die best naar zijn/haar huisarts. Blijvende
klachten zijn geen gevolg van het vaccin.
Dan is er iets anders aan de hand.”

Bewijzen de cijfers de werking van het
vaccin?
Kaat: Zeker weten! De vaccinaties startten
in de woonzorgcentra en daar zien we nog
weinig uitbraken of doden. Hopelijk laat
meer dan 70 procent van de bevolking
zich vaccineren. Hiervoor reken ik echt op
de solidariteit onder de mensen. Laat je
vaccineren, niet voor jezelf maar voor de
kwetsbaren in je familie.”
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Speelpleinwerking Biezabijs
deze zomer vanop nieuwe locatie
Omdat GC De Route omgetoverd werd tot een vaccinatiecentrum voor
de inwoners van Sint-Gillis-Waas en Stekene, ging de gemeente op zoek naar
een nieuwe locatie voor de speelpleinwerking. Die nieuwe locatie is nu bekend:
de site rondom polyvalente zaal De Klingenaar in De Klinge.
Speelpleinwerking

Tienerwerking in het jeugdhuis

Tijdens de speelpleinwerking kunnen kinderen van
6 t.e.m. 12 jaar zich uitleven in en rond polyvalente zaal
De Klingenaar. De site rondom deze zaal biedt dan ook
heel wat mogelijkheden. Op wandelafstand vind je een leuk
speelterrein en een groot bos. Ook is er een fietsenstalling,
een ruime parking, voldoende sanitair en nog zoveel meer.

Voor de tienerwerking wijzigt er niets. We voorzien ook in
2021 een specifiek aanbod voor 12- tot 15-jarigen. Zij kunnen
in juli en augustus op dinsdag en donderdag terecht in het
gemeentelijk jeugdhuis (Kerkstraat 25, Sint-Gillis-Waas).

De speelpleinwerking vindt plaats van maandag 5 juli tot
en met vrijdag 27 augustus 2021. Op woensdag 21 juli is
er geen speelpleinwerking.

Hoe schrijf je in?
We wachten nog even op de richtlijnen van de overheid om de
inschrijvingen op te starten. Kijk op www.sint-gillis-waas.be/
vrije-tijd/jeugd/speelpleinwerking om op de hoogte te blijven
van de manier waarop we de inschrijvingen organiseren.
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NIEUW
Knuffel- en
Grabbelkampen
Dit jaar organiseren we
weekkampen i.p.v. losse activiteiten
in augustus.

Kleutersportkamp
‘Joe de Kangoeroe’
Voor de kleuters van de 1e t.e.m. de 3e
kleuterklas (geboortejaar 2015 – 2018)
voorzien we tijdens de zomervakantie
voor het derde jaar op rij een leuke
week vol knutsel- en sportplezier. Joe
is een kleine kangoeroe die klaar is om
de wereld te ontdekken. Samen leren
we zijn andere dierenvriendjes kennen
en spelen we leuke huppel-, hink- en
springspelletjes.
Het Kleutersportkamp wordt
georganiseerd van maandag 26 t.e.m.
vrijdag 30 juli, telkens van 9 en 16 uur.
We voorzien ook voor- en na-opvang.
De activiteiten vinden plaats in sporthal
De Gavers.
Sinds 20 april lopen de inschrijvingen.
De kans is groot dat het Kleutersportkamp bij de verdeling van het infoblad
al volzet is.

We gaan ervan uit dat we deze
zomer nog altijd in weekbubbels
moeten werken en dat het aantal
sociale contacten (op weekbasis)
best zo laag mogelijk is. Bijgevolg
organiseren we ook dit jaar geen
Knuffel- en Grabbelpasactiviteiten,
zoals we ze de jaren ervoor kenden.
De diensten Sport en Jeugd zetten
een alternatief aanbod op poten: de
Knuffel- en Grabbelkampen. Want
we willen er alles aan doen om de
jeugdige inwoners een rijkgevulde
zomervakantie aan te bieden. De
kampen vinden allemaal plaats in
sporthal De Gavers.
Het zomeraanbod in augustus 2021:
1. 9 t.e.m. 13 augustus:
Knuffelkamp voor de 2e en 3e
kleuterklas (geboortejaar 20152017), halve dag aanbod (elke
ochtend van 9 tot 12 uur, ‘open’
tussen 8.30 en 12.30 uur),
max. 20 kinderen
2. 16 t.e.m. 20 augustus:
Grabbelkamp voor kinderen uit
de lagere school, 4 volledige
dagen (woensdag niet),
max. 25 à 30 kinderen
3. 23 t.e.m. 27 augustus:
Knuffelkamp voor de 2e en 3e
kleuterklas (geboortejaar 20152017), halve dag aanbod (elke
ochtend van 9 tot 12 uur, ‘open’
tussen 8.30 en 12.30 uur),
max. 20 kinderen
De inschrijvingen starten op
dinsdag 11 mei om 9 uur via
www.sint-gillis-waas.be/webshop

Nieuwe speeltoestellen
en speelkaarten!
In onze gemeente zijn er meerdere speelterreintjes, verspreid over de verschillende
deelgemeenten. In het infoblad januarifebruari deden we een oproep. We wilden
jouw voorstellen horen om de speelterreinen
nog leuker te maken. Het is fijn dat we veel
reacties kregen. Bedankt!
Na analyse van alle vragen/voorstellen
bestelden we verschillende nieuwe
speeltoestellen. Zo vind je binnenkort
in Sint-Gillis-Waas (Vendelierstraat) een
telraam, locomotief en treinwagon. De
Klinge (Hoge Rode Moer) krijgt er een
peuterschommel en dubbele schommel
bij. Ook het natuurlijk speelterrein in de
Panorexstraat wordt openbaar domein.
In Meerdonk (Teerlingstraat) installeren we
een kleuterglijbaan en een veerwip.
In Sint-Pauwels (Bagonie) vormen we het
huidige kraaiennest om tot het achtersteven
van een vikingboot. Ook het voetbalveldje
krijgt er een natuurlijke afscheiding, aan de
straatkant.
Benieuwd waar je deze speelterreintjes
precies kan vinden? Neem dan zeker een
kijkje op onze nieuwe speelkaarten! Hier
vind je per deelgemeente de juiste locatie.
De speelkaarten vind je terug op
www.sint-gillis-waas.be/vrije-tijd/jeugd/
speelruimtes
Veel speelplezier!
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Steun het klimaat in het Waasland
en word peter van een boom
Wist je…
… dat bomen 80% van
alle biodiversiteit op het land
herbergen?
… dat bomen zorgen voor
vruchtbare bodems?
… dat bomen airconditioners zijn?

Pomona helpt het
Wase klimaat
Aan de Pannekeetstraat in Meerdonk
legt Pomona, een coöperatief
boslandbouwbedrijf, een voedselbos
aan: perelaars, hazelaars, notenbomen,
tamme kastanjes, bessenstruiken en hagen
vergezellen er de grazende schapen. In
Verrebroek toveren ze hun akker de komende
jaren om tot een boomgaard. Deze bomen en
struiken zorgen voor een gezonde bodem en
geven een boost aan de biodiversiteit: egels,
insecten en plaagbestrijdende vogels vinden
hier snel een plekje.

Iedereen in de bres
Samen met de provincie Oost-Vlaanderen,
gemeente Beveren, onze gemeente,
Solidagro en Refu Interim organiseert
Pomona – hopelijk snel - samenwerkdagen
voor buurtbewoners, schoolkinderen,

vrijwilligers en nieuwkomers in het
voedselbos in Meerdonk en de boomgaard in
Verrebroek.
Als gemeente en projectpartner vinden
wij het belangrijk om alle vrijwilligers,
knooppuntwandelaars en fietsers te vertellen
hoe we allemaal kunnen bijdragen aan een
beter klimaat in het Waasland. Wij steunen
het initiatief van Pomona om een nieuw
educatief boslandbouwpad in het voedselbos
in Meerdonk aan te leggen. Een nieuw
bankje en tuinhuis in het voedselbos zorgen
voor een nieuwe fijne plek om even uit te
rusten, te genieten of elkaar te ontmoeten.
Om dit te realiseren wil Pomona 5.000 euro
ophalen. Met de steun van de campagne
#Een hart voor Waas van Streekfonds OostVlaanderen kan dit bedrag (tot maximum
5000 euro) verdubbelen.

Help jij mee?
We doen een warme oproep aan onze
inwoners om mee te helpen. Zo vertel je mee
hoe Pomona en elke inwoner onze Wase
biodiversiteit een boost geven.
Met een kleine - of grote bijdrage - worden
de jonge boompjes in Meerdonk groot
en worden het boslandbouwpad en de

informatieborden gerealiseerd.

Word peter van een
Pomona boom
Alle hulp is belangrijk. Als je bijdrage 50 euro
of meer is, dan word je officieel meter of
peter van een Pomona-boom. Of je schenkt
het peterschap cadeau aan je (klein)kinderen,
je jarige zus, of je natuurliefhebbende
boezemvriend.
Doneer je meer dan 40 euro, dan ontvang
je een fiscaal attest van de Koning
Boudewijnstichting (KBS). Hiermee
krijg je 45% van je gift terug via de
personenbelasting in 2022.
Steun je dit project ook?
https://acties.streekfondsoostvlaanderen.be/
project/29911
Meer weten over Pomona?
www.pomonacoop.be
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Schrijf je in voor een MIWA-activiteit
Water is essentieel in de tuin. Gelukkig kan je je tuin goed
wapenen tegen de droogte. In deze sessie krijg je tips om
duurzaam om te gaan met water in jouw tuin. Zijn de planten in
je tuin aangepast aan de bodem? Bestaan er trucjes om water
vast te houden? Welke rol speel het gebruik van compost
hierbij? De Vlaco-lesgever geeft je heel wat kringlooptips om
je tuin weerbaar te maken in alle seizoenen. Inschrijven kan via
sensibilisering@miwa.be
Waterbeheer in
de kringlooptuin
Online infosessie,
gratis.

Antwoord op
enkele PMD-vragen
Mag een emmer in de
blauwe PMD-zak?
Neen. Plastic emmers (waar je bijv. mee poetst)
horen niet thuis in de PMD-zak, maar bij het
restafval. Je kan ze ook naar het recyclagepark
brengen. Daar horen ze bij de harde plastic (gratis
fractie).

Gooi ik een chipszak in de
blauwe PMD-zak?
Ja. Chipszakken zijn plastic verpakkingen, waarop
een aluminium kleurtje verdampt is. Deze
chipszakken mag je sorteren in de PMD-zak. Let
op: een chipskoker hoort bij het restafval. Deze
verpakking bestaat uit karton, aluminiumfolie en
metaal.

En een schuimschaaltje voor
vlees, vis of kip?
Ja. Veel vlees, kip en vis wordt verkocht in een zwart,
wit of geel schaaltje dat eruit ziet als piepschuim.
Het gaat hier om XPS kunststofschuim. Deze
verpakkingen sorteer je in de PMD-zak.
Is het een verpakking? Is het volledig plastic?
Dan gaat het in de blauwe PMD-zak. Twijfel je?
Op www.betersorteren.be vind je direct het
antwoord.

Donderdag 27 mei
van 20 tot 21.30 uur
MIWA samen met
Vlaco vzw

Hondenbaasje opgelet
Ben je de trotse eigenaar van een hond? Dan hoeven we je niet
te vertellen hoe fantastisch een hond is! Een leuke metgezel, een
prima maatje … Met een hond aan je zij ben je bovendien actiever
en maak je tijdens een wandeling ook snel sociale contacten.
Maar als hondeneigenaar heb je ook je verplichtingen.
• Hou de poep van de stoep: hondendrollen horen niet thuis op
het openbaar domein.
• Je hond aan de lijn, dat zal wel zijn: sommige mensen zijn
vreselijk bang voor honden. Hoe lief, hoe klein, hoe gehoorzaam
de hond ook is, er zijn mensen die in confrontatie met een
loslopende hond doodsangsten uitstaan. Hou daarom je hond
aan de lijn. Dat is een verplichting op heel het openbaar domein
van onze gemeente.
In onze gemeente zijn er 2 terreinen waar je hond wel los mag
lopen, op de hondenlosloopweides:
• bij sportcomplex Houtvoort, achter de hondenschool;
• in de Bagoniewijk, aan het petanqueterrein.
Deze losloopweides zijn een prima locatie om je hond te laten
ravotten. Je komt er vaak gelijkgestemde zielen tegen. Een
opsteker voor hond
en baasje. Zorg
ervoor dat niemand
zich hoeft te ergeren
aan je hond. Honden
en inwoners in
harmonie, je hond
zou het niet anders
willen.
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#SGW

vrije tijd

Zomerzoektocht
2021
Waar je vorige editie nog in de voetsporen
van sluwe Reynaert De Vos kon treden, neemt
Koning Nobel deze zomer wraak!

HET BLOESEMT
Geniet van digitaal theater
langs de Fruitroute
Sint-Gillis-Waas, een vredig klein dorpje in het Soete Land van Waes,
leeft helemaal in peis en vree. Helemaal? Nee! Een eeuwenoude vete
tussen twee families, De Pomville en Poirot, blijft hardnekkig woeden,
tot ontsteltenis van alle andere bewoners. Al generaties lang verdeelt
deze familieruzie het anders o zo liefelijke dorpje. Tot op een dag …
Wandel mee langs de prachtige Fruitroute en ontdek zo, stapje per
stapje, het wonderlijke verhaal van een dorp, verscheurd door twee
families. Het Bloesemt!

Praktisch
Via QR-codes die je kan scannen langs de Fruitroute ontdek je in
10 afleveringen ’Het Bloesemt’. Starten doe je aan GC De Route, de
tocht is 9 km lang. Voor iets kortere beentjes neem je best een fiets
of buggy mee.
Door: Theater Tieret
Productie: GC De Route & Theater Tieret
Camera en montage: Pilotframe
In opdracht van: Gemeente Sint-Gillis-Waas
Met de steun van: Provincie Oost-Vlaanderen
Met dank aan: Fruitbedrijf Berckelaer, Fruithof Tack,
Zomerterras de Zevenster en GBS Het Kompas

Fiets van 21 juni t.e.m. 21 september de
zomerzoektocht ‘De wraak van de koning’ en
ontdek op een speelse manier eigen streek.
Het deelnameformulier download je gratis via
de website van onze gemeente of je koopt
een gedrukt exemplaar in het infokantoor van
GC De Route voor 1 euro.

Doe mee!
Zo maak je kans op een van de vele prijzen!
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Thuis je persoonsdocumenten aanvragen?
Dat kan veilig en gemakkelijk via ons nieuw digitaal loket.
Onze inwoners kunnen sinds kort 24 uur op 24, 7 dagen op 7 heel wat akten, attesten
en uittreksels online aanvragen, op een veilige en rechtsgeldige manier.
De documenten worden ondertekend afgeleverd, zonder tussenkomst van een ambtenaar.
Enkele voorbeelden: attest van gezinssamenstelling, geboorteakte, huwelijksakte,
een uittreksel strafregister, enz. Heb je een reistoelating voor minderjarigen nodig?
Wil je een adreswijziging doorgeven? Ook dat is mogelijk via het digitaal loket.

Hoe gaat het in zijn werk?
• Attesten: de software haalt attesten
rechtstreeks op uit het Rijksregister,
ondertekent ze en levert ze af bij
de aanvrager. Zo kunnen een 10-tal
‘bevolkingsattesten’ automatisch
afgeleverd worden. De inhoud van
de documenten, de formuleringen en
wie welk document kan ontvangen,
worden geautomatiseerd in lijn met de
richtlijnen van het Rijksregister.
• Akten: het systeem haalt de akten
op uit de registers van de burgerlijke
stand, ondertekent ze en levert ze
af bij de aanvrager. Niet-digitaal
beschikbare akten zoeken we eerst op
in de boeken of vragen we op bij een
andere gemeente.
• Uittreksel strafregister: de software
vraagt het uittreksel strafregister
rechtstreeks aan bij het Centraal
Strafregister en zorgt ervoor dat het
document automatisch ondertekend
wordt en afgeleverd bij de aanvrager.
De aanvraag wordt dus volledig

automatisch afgehandeld. Enkel voor
model 2 (minderjarigen) is er nog een
tussenkomst nodig.

Hoe werkt dit voor mij?
• Surf naar www.sint-gillis-waas.be/
producten
• Kies het benodigde product (attest,
akte of uittreksel).
• Meld je direct veilig aan met je eID
en een kaartlezer of via itsme®. Enkel
zo ontvang je het attest snel en
gemakkelijk in je mailbox!
• Heb je geen kaartlezer? Dan kan
je het document sowieso van thuis
uit aanvragen door ‘verder te gaan
zonder digitale sleutel’. Je vult je
gegevens dan manueel in. Bij zo’n
aanvraag is de tussenkomst van een
medewerker van het Klantenteam
of de dienst Burgerzaken nodig. Er
is geen identiteitscontrole. Bijgevolg
wordt het gevraagde document
enkel via de post bezorgd, op het
domicilieadres.

Uittreksel strafregister
nodig? Opgelet!
Bekijk goed welk model je nodig hebt!
Er zijn 3 uittreksels online verkrijgbaar:
• Model 1 - art. 595: andere doeleinden
dan deze van de hierna vermelde
modellen
• Model 1 - art. 596.1: voor
o.a. jachtverlof, bewaking,
wapenvergunning, schietclub,
erkenning aannemer
• Model 2 - art. 596.2: voor werken
met minderjarigen (opvoeding,
hulpverlening, advies, begeleiding,
bescherming, animatie, …), voor
activiteiten of werk in het onderwijs,
bij Kind & Gezin, voor adoptie of
pleegouderschap

Meer info of vragen?
Burgerzaken, 03 727 17 00,
burgerzaken@sint-gillis-waas.be
Klantenteam - 03 727 17 00
klantenteam@sint-gillis-waas.be
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Achter de gevel van...

Ezelopvangcentrum
Anegria vzw
Sinds 2011 vangt Anegria vzw verwaarloosde, mishandelde of thuisloze ezels op.
De vereniging blaast dit jaar dus tien kaarsjes uit. In het prille begin bevond Anegria
zich in Stekene. Omdat er zoveel nood aan opvang was, verhuisden ze naar een
boerderij in de Trieststraat.
“Momenteel bevinden er zich meer dan 60 ezels op het
domein van Anegria”, vertelt Kristel Cromheeke, oprichtster en
bezieler van het ezelopvangcentrum. “De dieren worden in ons
centrum verzorgd en gesocialiseerd. Voor de jonge en gezonde
dieren zoeken we een nieuwe thuis via een doorplaatssysteem.
Oudere en zieke dieren brengen hun oude dag verder door op
Anegria en daarvoor zoeken we een financiële meter of peter.”
Vrijwilligers verzorgen de dieren: zij delen hooi, stro en
korrels uit. Verder staan ze samen in voor het onderhoud
van de stallen: mest scheppen hoort hier uiteraard ook bij!
Gelukkig blijft er meestal nog wel wat tijd over om te knuffelen,
borstelen of te gaan wandelen met de ezels.
Sinds 2019 werkt Anegria samen met OC KATR!NAHOF.
Zij begeleiden kinderen, jongeren en mensen met een
beperking en hun gezin. In het Waasland zochten zij een
dierenproject als zinvolle dagbesteding en zo vonden de twee
organisaties elkaar. Dankzij de steun vanuit het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (LEADER)
startte er een inclusieve vrijwilligerswerking op. Mensen met
en zonder beperking steken samen de handen uit de mouwen
met eenzelfde doel: de ezels een vreugdevolle tijd bezorgen
bij Anegria. Deze naam is namelijk een samentrekking van

‘alegría’ wat vreugde betekent in het Spaans en ‘âne’, het
Franse woord voor ezel.
Wekelijks werken er ongeveer 50 verschillende vrijwilligers
mee. De meeste van hen wonen in Sint-Gillis-Waas en
omstreken. Door corona is het aantal helpers momenteel wat
minder. De helpers komen verspreid over de ochtend- en
avondshift. Na corona staan we opnieuw open voor kandidaatvrijwilligers die mee willen helpen aan dit project.
Wil je graag eens een bezoekje brengen aan de ezels? Houd
dan zeker de website van Anegria in de gaten: wanneer ze
opnieuw opendeurmomenten mogen organiseren, vind je
dit hierop terug. Je kan de dieren en werking bewonderen
en ondertussen iets drinken of eens snuisteren in het
ezelwinkeltje. Van harte welkom!

Meer info
Ezelopvangcentrum Anegria vzw: www.anegria.be,
info@anegria.be, vrijwilliger@anegria.be
OC KATR!NAHOF: www.katrinahof.be
anegria@katrinahof.be
(vrijwilligers met een beperking)
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Samen onder een luifel:
inclusie troef!
Streekfonds Oost-Vlaanderen
Anegria wil een grote luifel plaatsen zodat alle vrijwilligers het hoofd
droog en koel kunnen houden. Zo kunnen ze bij felle zon of motregen
blijven genieten van het platteland. Ook tijdens opendeurmomenten of
bezoeken van verenigingen en scholen, verhoogt een luifel het comfort.
Dankzij een actie van Streekfonds Oost-Vlaanderen kan die droom
werkelijkheid worden: als Anegria 1.415 euro inzamelt via crowdfunding,
verdubbelt het Streekfonds dit bedrag en komt er een handige luifel aan
hun gevel! Jij kan dus helpen hun grote droom te realiseren!
Onze gemeente steunt het project. Ook jij kan Anegria steunen en hun
droom helpen realiseren! Aarzel niet en doe een gift. Dankzij de Koning
Boudewijnstichting is elke gift vanaf 40 euro ook nog eens fiscaal
aftrekbaar. Voor een gift van 40 euro krijg je een belastingvermindering
van 45%. Je gift ‘kost’ je uiteindelijk maar 22 euro en dankzij de
verdubbeling via #Een Hart voor Waas (Streekfonds Oost-Vlaanderen)
maken zij hier 80 euro van!
Surf naar: https://acties.streekfondsoostvlaanderen.be/project/29847
en bekijk hun leuke filmpje. Klik daar op ‘steun dit project’ en doe je gift:
alvast veel dank!

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.

IN BEELD

Sportmixkamp
Van 15 tot 19 februari genoten kinderen van de lagere
school van het Sportmixkamp in sporthal De Gavers.
Dagelijks stonden er een 5-tal sporten op het programma.
Zo maakten de kinderen kennis met meerdere, soms
onbekende, sporten. Het Sportmixkamp was een succes!

Unieke huldiging voor de sportlaureaten
Om de sportlaureaten coronaproof in de bloemetjes te zetten, bracht de gemeente eind februari een uniek sportmagazine en
goodiebag aan huis bij de laureaten. In het sportmagazine staan alle uitzonderlijke sportprestaties tussen januari 2019
en december 2020, inclusief drie interviews met sportlaureaten.
Wil je het sportmagazine bekijken? www.sint-gillis-waas.be/sportmagazine-sportlaureaten

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!

