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Beste inwoner,
Sinds januari heb ik het genoegen om het schepenmandaat
op te nemen in onze prachtige gemeente. Mijn bevoegdheden
zijn grotendeels op te splitsen in drie domeinen: Jeugd,
Openbare Werken en Gebouwen én ICT.
Voor onze jongste inwoners organiseert de gemeente dit jaar weer
aangename zomeractiviteiten. Zo kunnen kleuters genieten van het
kleutersportkamp ‘Beestenboel’ en/of twee halftijdse knuffelkampen.
Kinderen van de lagere school kunnen hun hart ophalen tijdens een
5-tal grabbelpasuitstappen en/of de fenomenale speelpleinwerking
van Biezabijs. Ook de tieners (12- tot 15-jarigen) komen in onze
gemeente aan hun trekken. In juli en augustus kunnen zij op dinsdag
en donderdag terecht in het jeugdhuis voor de tienerwerking. Tot slot
vertrekken verschillende jeugdverenigingen op kamp. Kortom, voor
ieder wat wils.
Check zeker de UiTkalender voor de activiteiten waarvoor je je nog
kan inschrijven.
Zoals iedereen wel ziet, werken we aan het openbaar domein.
De voorbereidende nutswerken in de Sint-Niklaasstraat zijn
bijna afgerond en de voorbereidingen van de wegenis- en
rioleringswerken zijn lopende. Als gemeente houden we ons eraan
om, in dialoog met de bewoners en handelaars, de hinder zo beperkt
mogelijk te houden.
Onlangs startte ook de bouw van de nieuwe politiepost. Als
gemeente vinden we het belangrijk om de politie in de nabijheid te
hebben. Daarom maakten we de keuze om deze investering te doen.
Ook op de digitale toegankelijkheid zetten we verder in. Zo zijn we
ingestapt in een Europees project waarbij we wifi aanbieden op
bepaalde openbare plaatsen. Je vindt deze onder de naam WiFi4EU.
Geniet in en van onze prachtige gemeente!
Matthias Van Zele
schepen
© Nathalie Meul
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Bermen maaien
Binnenkort maaien we de bermen. Alle regels rond het maaien
van de bermen, vind je terug in het Bermbesluit. Dat besluit vind
je online terug via natuurenbos.vlaanderen.be (typ in de zoekbalk
‘bermbeheer’). Het doel van het Bermbesluit is ervoor zorgen dat
de bermen op een natuurvriendelijke manier beheerd worden.
Een ecologisch bermbeheer zorgt voor goed natuurbehoud en de
instandhouding van wilde planten en dieren.
Een eerste maaibeurt kan na 15 juni en een
tweede beurt na 15 september. Voor de veiligheid
maaien we een aantal kruispunten vroeger.

Week van de Korte Keten
Van 14 tot 22 mei is het de Week van de Korte
Keten met als thema ‘proeven’. De korte keten
is een manier van verkopen waarbij er een
rechtstreekse band is tussen producent en
consument. Zo kan de landbouwer de prijs,
de productiemethode en het aanbod zelf
bepalen. Als consument krijg je in ruil verse en
kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer.
Bovendien steun je zo de lokale economie.
Wil je zelf de korte keten in onze gemeente
steunen? Wil je zelf topproducten kopen van bij
de lokale boer? Ontdek dan waar je dat kan via
www.sint-gillis-waas.be/flyer-korte-keten

OPENINGSUREN
EN SLUITINGSDAGEN

Dag van de Brandweer
Op 4 mei is het Dag van de Brandweer.
Op deze dag zetten we alle brandweermannen
en -vrouwen in de bloemetjes. Zij zetten elke
dag hun leven op het spel om andere mensen
en eigendommen te redden. Het minste wat
we kunnen doen, zijn deze helden even in de
schijnwerpers zetten en bedanken voor al hun
dappere werk!

mei - juni 2022
Openingsuren en
sluitingsdagen mei-juni 2022
Het Administratief en Bestuurscentrum
en Welzijnshuis zijn open maar op afspraak.
Zo maak je een afspraak:
• online via www.sint-gillis-waas.be (klik op ‘maak een
afspraak’ bij het product dat je nodig hebt)
• telefonisch via 03 727 17 00 (Administratief en
Bestuurscentrum) en 03 202 80 00 (Welzijnshuis)
Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
• donderdag 26 mei
• vrijdag 27 mei
• maandag 6 juni
De bibliotheek en de uitleenposten zijn gesloten
op 28 mei.

Het recyclagepark is gesloten op:
• donderdag 26 mei
Het politiekantoor van Sint-Gillis-Waas is gesloten op:
• donderdag 26 mei
• vrijdag 27 mei
• maandag 6 juni
Voor niet-dringende aangiftes en klachten kan je
op afspraak terecht in het politiekantoor in Beveren
(Gravenplein 7). Boek je afspraak via www.politiewano.be
of bel 03 376 21 00.
Heb je dringende politiehulp nodig?
Of zag je iets verdachts?
Bel dan meteen het noodnummer 101!
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Kom naar de Wase vrijwilligersbeurzen en vind jouw ideale
vrijwilligerswerk!

Wereldbloeddonordag:
geef jij ook bloed?
Op 14 juni is het Wereldbloeddonordag. Op deze
dag zetten we heel wat bijzondere helden in de
bloemetjes. Door bloed, plasma of bloedplaatjes
te doneren redden zij al heel wat mensenlevens.
Wil je zelf ook bloed doneren? Dat kan in je eigen
gemeente. Ontdek hieronder wanneer deze
bloedinzamelingen plaatsvinden.
Sint-Pauwels - Woonzorgcentrum Sint-Jozef
• Woensdag 29 juni van 17 tot 20.30 uur
• Woensdag 5 oktober van 17 tot 20.30 uur
De Klinge - OC Parochiehuis
• Maandag 11 juli van 17 tot 20.30 uur
• Maandag 10 oktober van 17 tot 20.30 uur
Sint-Gillis-Waas - Bibzaal
• Maandag 25 juli van 18 tot 20.30 uur
Sint-Gillis-Waas - GC De Route
• Maandag 31 oktober van 18 tot 20.30 uur

Vorig jaar stak het coronavirus nog stokken in de wielen,
maar dit jaar zijn de vrijwilligersbeurzen weer helemaal
terug. Wil je je inzetten als vrijwilliger, maar weet je niet
waar je met je talent terechtkan? Schrijf je dan zeker in voor
de vrijwilligersbeurs! Er zijn twee verschillende momenten
om kennis te maken met het aanbod in jouw buurt:
▶ Voor ELZ Waasland Noord-Oost (Beveren –
Kruibeke – Zwijndrecht – Stekene - Sint-Gillis-Waas)
op 18 mei van 19 tot 21 uur in Dienstcentrum
De Beuken, Zandstraat 103 in Beveren
▶ Voor ELZ Waasland Zuid-West (Lokeren –
Moerbeke – Waasmunster – Sint-Niklaas -Temse)
op 24 mei van 19 tot 21 uur in de Paterskerk,
Truweelstraat 210 in Sint-Niklaas
Heel wat initiatieven in de buurt zijn op zoek naar
vrijwilligers. Twijfel dus niet om langs te komen! Iedereen
die geïnteresseerd is, is welkom.
Voor meer informatie en inschrijven:
www.eerstelijnszone.be/vrijwilligersbeurs-in-het-waasland

Nieuwe textielcontainers
van MIWA in onze gemeente
Afvalintercommunale MIWA nam begin februari de textielinzameling
in onze gemeente volledig over. Het plaatste ook nieuwe witte
MIWA-containers op enkele plaatsen in onze gemeente.
De containers vind je terug in:
• Hulststraat, De Klinge (ter hoogte van de kerk)
• Meerdonkdorp, Meerdonk (ter hoogte van de kerk)
• Pastorijwegel, Sint-Pauwels (ter hoogte van de kerk)
• Kerkstraat, Sint-Gillis-Waas (ter hoogte van de kerk)
• Blokstraat, Sint-Gillis-Waas (op de parking voor de Colruyt)
Meer info vind je op www.sint-gillis-waas.be/nieuwe-textielcontainers-van-miwa-in-onze-gemeente
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#SGW
GESPOT

Judoka
Thibo Van Buynder:
een talent uit
onze gemeente

Thibo Van Buynder (14) uit De Klinge heeft een grote passie: judo. De jongeman uit
De Klinge is niet zomaar een gewone judoka. Met een aantal uitzonderlijke prestaties
is hij een van de opkomende Belgische talenten. Dat verdient een interview.
Dag Thibo, hoe begon je met judo?
Thibo: “Op 7-jarige leeftijd wist ik al dat ik
judo wou doen. Op de dag van mijn eerste
communie kreeg ik mijn eerste judogi
( judokledij) cadeau en mijn judoavontuur
begon.”

Wat is er zo leuk aan judo?
Thibo: “Tijdens judo ben ik gezellig samen
met mijn vele vrienden op de tatami
( judomat). Het is een sociale sport waar
het groepsgevoel in de club sterk aanwezig
is en waar je veel vrienden maakt. De sport
is heel compleet en leert me ook enkele
leuke technieken op een speelse wijze aan.
Judo helpt me om me te ontwikkelen, zowel
op sportief als persoonlijk vlak. Na het
vallen, leren we om weer op te staan. Dat is
een visie die in het gewone leven zeker van
belang is. Tot slot is het natuurlijk leuk om
mee te doen aan wedstrijden en medailles
te winnen.”

Over medailles gesproken,
Wat is jouw mooiste prestatie of
overwinning tot nu toe?
Waar ben je het meest trots op?
Thibo: “Ik won inderdaad al heel wat
wedstrijden, maar er steken toch een
paar prestaties bovenuit:
3e plaats op het Belgisch
kampioenschap in december 2021
provinciaal kampioen van OostVlaanderen bij U15 in november 2021
bronzen medaille op het Vlaams
Kampioenschap in november 2021
Vicedistrictskampioen van
Zuid-Nederland bij U12
Onlangs won ik ook nog het toernooi van
de Fruitstreek als eerstejaars bij de U18.
Dit was speciaal, omdat er ook
internationaal gezelschap aanwezig
was uit België, Nederland en Duitsland.”

Dat zijn fantastische prestaties.
Wat zijn jouw ambities in het judo?
Thibo: “Ik heb de ambitie om Belgisch
kampioen te worden en een zwarte gordel
te halen. Als dat lukt, zie ik mij volmaakt als
judoka.”

Tot slot: wat zijn jouw
grote doelen dit jaar?
Thibo: “Ik wil nu vooral als eerstejaars
bij de U18 opboksen tegen tweede- en
derdejaarsjudoka’s die al veel meer
ervaring hebben. Het is echt een
grote uitdaging, maar ook een goede
voorbereiding voor de toekomst. Dit jaar wil
ik vooral wedstrijdritme opdoen en verder
opbouwen, zodat ik volgend jaar opnieuw
kan aansluiten bij de Belgische top.”
Bedankt voor dit gesprek, Thibo.

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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De vaccinatiecampagne in cijfers

#SGW
CIJFER

De vaccinatiecampagne in onze gemeente was een groot succes. Veel inwoners van
Sint-Gillis-Waas en Stekene lieten zich eerst vaccineren in GC De Route en nadien in
’t Paviljoen in WZC De Kroon. De vaccinatiecampagne leverde heel wat mooi cijfermateriaal op.
Hieronder zetten we de belangrijkste, soms duizelingwekkende, cijfers op een rij.
Sinds de start van de
vaccinatiecampagne waren er

136

In totaal liet ongeveer

85%

van de volwassenen
zich volledig vaccineren.
Dat betekent dat zij ook
een boosterprik ontvingen.

In totaal waren er maar liefst

5472

Tijdens al die vaccinatiedagen
zetten we maar liefst

86 807

vaccinatiedagen.

shifts.

prikken.

Tussen februari en
november 2021 alleen al
werden er

58 000
spuitjes gezet.

486

medewerkers
draaiden minstens 1 shift om de vaccinatiecampagne in goede banen te leiden.

De vaccinatiecampagne was een werk van lange adem, soms onder moeilijke en
veranderende omstandigheden. Maar de goede sfeer, leuke momenten en dankbare
inwoners zorgden ervoor dat de vaccinatiecampagne in onze gemeente een succes was.

Tot slot is het tijd om
iedereen te bedanken.

Bedankt

aan alle vrijwilligers die er keer op keer stonden in het vaccinatiecentrum!
aan alle verpleegkundigen, dokters en personeelsleden om zich in te zetten!
aan alle inwoners van Sint-Gillis-Waas en Stekene die zich lieten vaccineren!

Andy was de laatste persoon
die zijn boosterprik kreeg
in ons vaccinatiecentrum.
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#SGW
werkt

Kapsalon Hairtastic By Anaïs
Reepstraat 16, 9170 Sint-Gillis-Waas
Aard van bedrijf: Kapsalon voor dames, heren en kinderen
Openingsuren: Op afspraak
Zaakvoerder: Anaïs De Decker
Facebook: Hairtastic By Anaïs
Contact: 0471 99 78 44 / anaisdedecker01@telenet.be

Heb je plannen om een handelszaak in Sint-Gillis-Waas te (her)openen?
Wil je deze informatie delen? Contacteer dan Ondernemen, 03 727 17 00, ondernemen @sint-gillis-waas.be
of surf naar www.sint-gillis-waas.be/formulieren en vul het online formulier ‘Publicatie infoblad-rubriek SGWerkt’ in.

Sint-Gillis-Waas
ondersteunt de
lokale economie
en geeft lokale ondernemers
meer kans op overheidsopdrachten
Jaarlijks doet onze gemeente een beroep op ondernemers en leveranciers om talrijke opdrachten in te
vullen. Denk aan geschenkmanden, catering, grafisch
werk of een van de vele andere klussen.
Om deze opdrachten zo lokaal mogelijk in te vullen,
sluit onze gemeente zich aan bij regioleverancier.be.
Op dit gloednieuw platform publiceren
Oost-Vlaamse steden, gemeenten en andere
(semi)publieke organisaties overheidsopdrachten
met een beperkte offertevraag (tot 139.000 euro
excl. btw). Dit geeft lokale kmo’s de kans zich
met enkele muisklikken kandidaat te stellen voor
overheidsopdrachten. Laagdrempelig, eenvoudig
en snel!
Ben je een ondernemer en wil je in opdracht van
Sint-Gillis-Waas werken? Registreer je dan gratis op
www.regioleverancier.be.

OPROEP

Jobbeurs EGTS:
vind hier jouw nieuwe job!
Ben je op zoek naar een job? Stip dan
17 mei aan in je agenda! Op deze dag heb
je de kans om bedrijven uit de grensregio
te ontmoeten op de jobbeurs in Beveren.
De jobbeurs is inmiddels een vaste waarde
voor veel werkgevers in de grensregio. Dit is
voor hen de ideale gelegenheid om nieuwe
werknemers te zoeken. Aarzel dus niet
om langs te komen en wie weet kom je in
contact met je potentiële werkgever.

Waar en wanneer?
De jobbeurs vindt plaats op 17 mei van 12 tot 16.30 uur in het
Freethielstadion, Stadionplein 1 in Beveren.

Geïnteresseerd?
Wil je de jobbeurs bezoeken? Surf naar www.egtslinieland.eu
voor meer informatie.
Wil jouw bedrijf een stand op de jobbeurs?
Neem dan contact op met EGTS Linieland via info@egtslinieland.eu
of het nummer 03 205 36 69.
Tot dan!
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#SGW
zoekt

Gezocht: jobstudenten
We zoeken enthousiaste jobstudenten om onze diensten tijdens de zomervakantie te versterken.
Opgelet: de minimumleeftijd is 18 jaar.
Voor de zomerwerking van dienst Jeugd zoeken we:
• 1 voltijds speelpleinverantwoordelijke voor juli én 1 voor augustus
• 1 halftijds verantwoordelijke tienerwerking juli én 1 voor augustus
Voor de zomerwerking van dienst Sport zoeken we:
• 1 halftijds monitor knuffelkamp van 8 t.e.m. 12 augustus
• 1 halftijds monitor knuffelkamp van 22 t.e.m. 26 augustus
• 1 monitor voor de Grabbelpasuitstappen in week 1, 3 en 5 van augustus (ongeveer 2 uitstappen per week)
Het Klantenteam zoekt voor het onthaal van het Administratief en Bestuurscentrum (gemeentehuis):
• 1 voltijds jobstudent voor juli én 1 voor augustus
De dienst Groen zoekt een jobstudent met groene vingers:
• 1 voltijds jobstudent voor juli én 1 voor augustus
Alle vacatures vind je op www.sint-gillis-waas.be/jobstudenten en op de Facebookpagina van de gemeente.

Kom jij werken bij de gemeente
of in de gemeentelijke scholen?
Werken bij de gemeente en de gemeentelijke scholen is werken
in een leuke werkomgeving vol toffe collega’s.

Werken bij de gemeente
Binnen de gemeente zijn bepaalde
vacatures moeilijker in te vullen dan
andere. Om onze wervingsreserve aan
te vullen zoeken we altijd:
• schoonmaaksters
• arbeiders met rijbewijs CE en
eventueel vakbekwaamheid

Solliciteren kan via www.sint-gillis-waas.be/vacatures/spontanesollicitatie-gemeente, personeel@sint-gillis-waas.be, 03 727 17 00.

Werken in de scholen
Ook binnen de scholen zijn bepaalde vacatures moeilijker
in te vullen dan andere. We zijn altijd op zoek naar:
• Middagtoezichters (4 uur in de week)
• Gemachtigd opzichters voor de Hulststraat in De Klinge, de
Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas en de Zandstraat in
Sint-Pauwels (10 uur in de week)
Heb je interesse, neem dan contact op met de dienst Onderwijs,
onderwijs@sint-gillis-waas.be, 03 727 17 00.
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#SGW
beslist

Wegenis- en rioleringswerken
Houtvoortstraat en Molenhoekstraat
Naast de werken in de Sint-Niklaasstraat,
startten we ook met de voorbereidingen
van de rioleringswerken in de
Houtvoortstraat en Molenhoekstraat.

Houtvoortstraat
De gemengde riolering in de
Houtvoortstraat bevindt zich in slechte
staat. Daarom beslisten we samen met
Riopact om dit te vernieuwen en een
gescheiden systeem aan te leggen.
Hierbij koppelen we het regenwater af
van de riolering en leiden we enkel het
afvalwater (droogweerafvoer) richting
een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat
resulteert in een efficiëntere zuivering.
Het regenwater wordt afgeleid via wadi’s
langs de rijweg, grachten richting de

Houtvoortsite of regenweerafvoerriolen.
Deze rioleringswerken vormen het ideale
moment om ook de wegenis aan te
pakken en ze veiliger in te richten voor
alle weggebruikers.

waterkwaliteit in de omringende beken
opnieuw beter. Ook hier maken we van
de gelegenheid gebruik om de wegenis
heraan te leggen met aandacht voor
verkeersveiligheid en ontharding.

Molenhoekstraat

Geschatte timing

Bijkomend staan de rioleringswerken in
de omgeving van de Molenhoekstraat
op de planning. De reden hiervoor is dat
het afvalwater in het Spaanskwartier,
de Polderstraat en een deel van de
Molenhoekstraat niet aangesloten is op
een rioolwaterzuiveringsinstallatie en
dus naar de omringende waterlopen
stroomt. Samen met Aquafin en Riopact
leggen we in dit deel een gescheiden
rioleringsstelsel aan. Zo wordt de

Voor beide projecten keurde de
gemeenteraad recent de samenwerkingsovereenkomst met Riopact
en Aquafin goed. Volgens de huidige
inschattingen staat de uitvoering van de
werken in de Houtvoortstraat gepland
in 2023 en de uitvoering van de werken
t.h.v. de Molenhoekstraat in 2026.

Gemeente ondersteunt erkende verenigingen met kleine standpijp
Heb je als erkende vereniging water nodig bij de organisatie van een evenement of een tijdelijke activiteit?
Maar beschik je niet over gewone waterkranen? Dan kan je als erkende vereniging sinds 1 april opnieuw
een kleine standpijp huren via de gemeente. Die kleine standpijp sluit je dan aan op een brandkraan
(hydrant) in de straat. De kleine standpijp heeft een capaciteit van maximaal 4m³ per uur.
Heb je een grotere waterlevering nodig? Dan verwijzen we je door naar De Watergroep voor de
huur van een grote standpijp. De aanvraagprocedure en het gebruiksreglement vind je terug via
www.sint-gillis-waas.be/vrije-tijd/zelf-iets-organiseren-en-reserveren/reservatie-materiaal-en-zaal
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#SGW
werken en
realisaties

Wegenwerken

Gerealiseerde werken (maart-april)
Binnendijkstraat
De bermen tussen het fietspad en de rijweg in de Binnendijkstraat
verkeerden in slechte staat. Langs de ene zijde werden ze verhard
met grasbetontegels en langs de andere zijde beplant met hagen.

Kluizendijkstraat, Kemzekestraat
en Gaversstraat
Ter hoogte van enkele nieuwe bouwprojecten werd het voeten/of fietspad verlaagd en heraangelegd.

Klingedijkstraat
Aansluitend op het eerder vernieuwde deel van het fietspad in
de Klingedijkstraat pakten we ook het resterende gedeelte aan.

Shondstraat
Eerder vernieuwden we het asfalt in de Beekstraat en de
Shondstraat, vanaf de Bunderstraat tot aan het spoorwegpad.
Recent herasfalteerden we ook het resterende deel hiertussen.

Geplande werken (mei-juni)
Gentstraat
De Gentstraat verkeert in slechte staat. De gemeente herasfalteert
binnenkort het deel tot aan de grens met Sint-Niklaas.

Spoorwegpad
De gemeente liet al enkele delen van het spoorwegpad herstellen
om de wortelopdruk aan te pakken. Dit voorjaar herstellen we
opnieuw een deel t.h.v. de Aststraat en de Reepstraat.

Einde nutswerken Sint-Niklaasstraat in juni
Samen met Aquafin en Riopact wil de gemeente alle riolen in
de Parkstraat, Sint-Niklaasstraat, Molenstraat, Schuilhoekstraat,
Dagsterrestraat en Nieuwkerkenstraat vernieuwen. Zo kan het
afvalwater niet langer in de omringende beken geloosd worden.
De gemeente wil hierbij ook de wegenis heraanleggen met
aandacht voor verkeersveiligheid en ontharding.

Eerst nutswerken
Voor de effectieve wegen- en rioleringswerken gingen in augustus
2021 voorbereidende nutswerken van start in verschillende fases.
• Fase 1: aanleg van nutsvoorzieningen in de Sint-Niklaasstraat
tussen huisnr. 203 en het rondpunt Sint-Niklaasstraat/
Dagsterrestraat + Dagsterrestraat/Nieuwkerkenstraat.
• Fase 2: aanleg nutsvoorzieningen in de Sint-Niklaasstraat
tussen rondpunt en de Baarstraat/Laarstraat.
• Fase 3: aanleg nutsvoorzieningen in de Sint-Niklaasstraat
t.h.v. het kruispunt met Laarstraat/Baarstraat en de Doornstraat.
• Fase 4: aanleg nutsvoorzieningen in de Sint-Niklaasstraat
tussen het kruispunt Laarstraat/Baarstraat en de Doornstraat.
• Fase 5a en 5b: aanleg nutsvoorzieningen in de
Sint-Niklaasstraat tussen Doornstraat en Parkstraat
+ Molenstraat.
Momenteel zitten we in fase 5 van de nutswerken. Als alles volgens
plan verloopt, lopen de nutswerken af in juni 2022.

Wat na de nutswerken?
Na de nutswerken stelt de gemeente de Sint-Niklaasstraat opnieuw
volledig open. De voorbereidingen van de effectieve wegenis- en
rioleringswerken zijn al gestart. Dit najaar plannen we de aanstelling
van een aannemer. De werken zelf staan gepland voor 2023.

Meer info?
Voor alle updates kan je terecht op www.sint-gillis-waas.be/
wegenwerken/sanering-sint-gillis-waas-zuid. Hier vind je de
meest actuele info over de werken en kan je je inschrijven op de
nieuwsbrief.
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#SGW
wonen
en leven

Straatvinken,
tel mee!

Op donderdag 19 mei is het alweer de vijfde editie van 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 van Straatvinken?
Straatvinken is een grootschalig bevolkingsonderzoek waarin
men nagaat hoe gezond het verkeer in onze straten is.
Wetenschappers willen achterhalen of het verkeer duurzamer

wordt. Het streefcijfer voor heel Vlaanderen is 40% duurzame
vervoersmiddelen: te voet, met de fiets of het openbaar
vervoer. Lukt dat in Sint-Gillis-Waas? Wetenschappers
berekenen jaar na jaar of onze straten op de goede weg zijn.

Hoe kan je meedoen?
Schrijf je in via de ‘Ik tel mee’-knop op de website
www.straatvinken.be.
Kies een locatie waar je wil tellen. Op de site vind je alle
informatie om op 19 mei succesvol aan de slag te gaan. Dit kan
met de online teltool of gewoon met pen en papier. Nadat je
je gegevens registreerde, gaan wetenschappers aan de slag.
Iedereen in Vlaanderen kan mee tellen.
Veel succes!

Bestrijd bacterievuur en
help onze lokale fruittelers!
Sint-Gillis-Waas heeft een groot aantal
fruitboomgaarden. Daar zijn we als
gemeente heel trots op. De fruitboomgaarden geven een uniek karakter aan
onze gemeente. Maar wist je dat deze
fruitboomgaarden kwetsbaar zijn?

Crataegus (meidoorn), Sorbus (lijsterbes)
Amelancier (krentenboom), appel- en
perenboom, enz.

Bacterievuur of perenvuur is een
plantenziekte die vooral fruittelers erg
vrezen. Als we het niet in bedwang
houden, kan de ziekte negatieve gevolgen
hebben voor de fruitsector. Besmette
bomen en struiken worden snel ziek
en kunnen afsterven. Het kan ook niet
bestreden worden met chemische
gewasbeschermingsmiddelen.
Bacterievuur komt niet alleen voor in
fruitplantages, maar ook in ons landschap,
openbaar groen en in onze tuinen. Heel wat
alledaagse planten zijn er gevoelig voor. Als
we de ziekte ook hier niet bestrijden, wordt
de inperking ervan erg moeilijk.

Welke planten zijn gevoelig
voor bacterievuur?
Cotoneaster (dwergmispel), Pyracantha
(vuurdoorn), Chaenomeles (Japanse
sierkwee), Photinia (Glansmispel)

Het is best mogelijk dat je een boom of
struik uit dit lijstje in je tuin hebt, want het
zijn populaire plant- en boomsoorten. Op
vraag van de lokale fruittelers doen we
dan ook een oproep aan alle inwoners:
controleer je planten en struiken die
gevoelig zijn voor bacterievuur.

Waaraan herken je
bacterievuur?
Voorjaar: het verwelken, verschrompelen
en verdorren van bloesems. Ziek twijg-

weefsel is eerst waterachtig en voelt
kleverig aan. Jonge vruchtjes verkleuren
zwart en verdrogen. Nadien verwelken
de bladeren. Ze worden vaalgroen en
verkleuren later naar roodbruin tot zwart.
De bladeren hangen ook slap aan de
twijgen. De top van de zieke twijg krult om
en verdort. Er kunnen witte tot geelwitte
slijmdruppels verschijnen op de zieke delen.
Najaar: het zieke schorsweefsel van de
grotere takken en de stam verkleuren tot
donkerpaars. Het onderliggend weefsel
verkleurt naar roodbruin tot oranje. Nadien
hangen verdroogde bladeren en vruchtjes
aan de verdorde twijgen. Op de grotere
takken en stam zijn overwinteringskankers
zichtbaar.

Twijfel je of je plant, boom
of struik aangetast is door
bacterievuur?
Neem contact op met de dienst Groen
(groen@sint-gillis-waas.be, 03 727 17 00)
of spreek een fruitteler aan.
Hij/zij zal je graag helpen.
Meer info over wat je kan doen:
www.sint-gillis-waas.be/bacterievuur
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Werken nieuwe politiepost begin maart gestart
Op 7 maart gingen de werken voor de realisatie van de politiepost
op de site naast het Administratief en Bestuurscentrum (gemeentehuis) officieel van start. Als alles volgens plan verloopt, is de politiepost klaar in januari 2024.
De realisatie van het nieuwe politiekantoor maakt deel uit van de
herontwikkeling van de projectsite gelegen langs de Kerkstraat
en de Lage Kerkwegel. Het doel van de gemeente en politiezone
Waasland-Noord is om een gemeenschapsgerichte politiezorg aan
te bieden. Dit betekent dat de politie dicht bij de burgers moet staan.
Door de politiepost in het centrum van de gemeente te plaatsen,
kunnen we deze doelstelling realiseren.
De politiediensten zijn momenteel gehuisvest in de containers in het
gemeentepark. Na de bouw van het nieuwe kantoor, nemen zij hun
intrek in het gloednieuwe gebouw. De gemeente voorziet hiervoor
1,7 miljoen euro in het meerjarenplan.

Wees alert voor nepkopers!
Wil je iets verkopen via een tweedehandsplatform zoals
2dehands.be of Marketplace? Wees dan op je hoede voor
oplichters. Ga niet zomaar in op een interessant aanbod.
Een koper die je een hoger bedrag biedt dan je vraagt, is
altijd verdacht.

• Wil je de goederen versturen via
een koeriersbedrijf? Kies dan voor
een bekend bedrijf en regel de verzending op hun beveiligde website.
• Geef nooit je bankgegevens door.

Veilig verkopen, doe je zo
• Kijk altijd het profiel van de koper na en meld verdachte
kopers aan het platform.
• Handel de afspraken en de verkoop altijd volledig af binnen
het verkoopplatform.
• Laat de goederen bij jou thuis ophalen en vraag cash geld.
Aanvaard nooit betalingen via een koerierdienst zoals
DHL, DPD, enz. Let ook op voor betalingen met een valse
bankapp.

Toch slachtoffer?
Bel onmiddellijk Cardstop via 078 170 170
en verwittig je bank. Doe aangifte bij de politie.
Meer informatie
Politiezone Waasland-Noord, www.politiewano.be,
03 376 21 00

Opgelet: controleacties
op papier en karton
In maart startte MIWA een sensibiliseringscampagne
voor papier en karton. De komende maanden zijn
er extra controles op het aangeboden papier &
karton, zowel bij huis-aan-huisophaling als op het
recyclagepark. Dit gebeurt in samenspraak met
FostPlus om de kwaliteit van het ingezamelde afval te
verbeteren.

Reden?
Bij te veel afval tussen het papier & karton, wordt de
hele vracht afgekeurd en verwerkt als restafval. Zonde
van alle sorteerinspanning.
Fout gesorteerd papier wordt geweigerd of niet
opgehaald. Bij niet-ophaling ontvang je een flyer
in jouw brievenbus.

Twijfel je?
www.miwa.be/nl/inzameling-aan-huis/papier-karton
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Samen maken we
een mobiliteitsswitch
Vlaanderen is opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Vervoerregio Waasland bestaat uit 9 gemeenten
die samenwerken aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie (a.d.h.v. het decreet basisbereikbaarheid)
voor alle vervoermiddelen. Ook onze gemeente maakt hier deel van uit.

Busaanbod

Het ‘decreet basisbereikbaarheid’
vertaalt zich volgens de huidige timing
vanaf 1 juli 2023 in een grondige
aanpassing van het busaanbod.
Dat heeft ook voor onze gemeente
belangrijke gevolgen.
Zo wordt de oost-west busverbinding
tussen Moerbeke, Stekene,
Sint-Gillis-Waas en Beveren versterkt
en is er ieder uur busvervoer.
De sterke busverbindingen tussen
Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas en
tussen Sint-Pauwels en Sint-Niklaas
blijven bestaan. Als gemeente pleiten we
voor extra verbindingen op latere uren,
zodat werknemers met late dienst of
mensen die een avondje
uitgaan met het openbaar
vervoer thuis geraken.
De verbinding naar
Hulst en de bediening
van Meerdonk blijft
voorlopig een knelpunt.
Als gemeente dringen
we sterk aan op het
behoud van een
grensoverschrijdende
verbinding met Nederland
(gemeente Hulst).
Voor de deelgemeente
Meerdonk, waar alleen
nog spitsverbindingen
functioneel zullen rijden,
wil de Vervoerregio
Waasland dit
compenseren door
vervoer op maat (bijv. een
belbus) en deelmobiliteit.

Inzetten op Hoppins

In 2022 en 2023 zetten we, samen
met Interwaas, in op de inrichting
van de zogenaamde ‘Hoppins’.
Dat zijn belangrijke knooppunten/
overstappunten van openbaar
vervoer. Op basis van het belang van
het overstappunt onderscheidt de
Vlaamse overheid regionale, lokale en
buurthoppins. Samen kozen we voor het
bustransferium Sint-Helena als regionale
Hoppin.
Lokale Hoppins zouden we
inrichten aan het Administratief en
Bestuurscentrum (gemeentehuis) van
Sint-Gillis-Waas, aan de kerk van De
Klinge, op de Dries in Sint-Pauwels en

aan het kruispunt van de Reepstraat en
de Kluizendijkstraat. Daar passeren ook
de twee fietssnelwegen in de nabijheid.
Aan de kerk van Meerdonk komt er
een buurthoppin. De gemeente voert
gesprekken om bij deze Hoppins vanaf
de nazomer van 2022 ook elektrische
deelfietsen beschikbaar te stellen.
Ook maken we werk van een betere
toegankelijkheid van de belangrijkste
bushaltes in de gemeente.
Samen met de Vlaamse overheid,
De Lijn en de andere Wase gemeenten
streven we naar een sterk en
aantrekkelijk openbaar vervoer. Dat
is een cruciale schakel als we ons
duurzamer willen verplaatsen.
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Wat kan je doen tegen de stijgende
kosten van je energiefactuur?
De hoge energiefacturen zijn alomtegenwoordig. Het is de laatste tijd een belangrijk onderwerp in het nieuws.
Maar hoe ziet je energiefactuur eruit
en welke tussenkomsten zijn er?
Je jaarlijkse gas- en elektriciteitsafrekening bestaat uit drie grote
delen: de energiekost, de nettarieven
en de heffingen. Je kan enkel op de
energiekost besparen. De nettarieven
en heffingen zijn bij elke leverancier
hetzelfde. Heb je het steeds moeilijker
om je energiefactuur te betalen? Dan
zijn er heel wat tussenkomsten om je
te helpen. Je kan bijv. langsgaan bij de
sociale dienst van het Welzijnshuis om
tijdelijk hulp in te roepen.
Wat kan je zelf doen om je
energiefactuur te laten dalen?
Energie besparen = geld besparen
1. Vergelijken is de boodschap. Dat
kan snel en eenvoudig via een online
vergelijkingssite: de V-test van de
VREG, www.mijnenergie.be of
www.prijsvergelijker.be met het
CREG kwaliteitslabel.
2. Via een energiemeter kan je per
toestel je stroomverbruik opmeten.
Zo heb je zicht op de ‘grootverbruikers’ en kan je hier eventueel
actie ondernemen. Deze meters koop
je in een doe-het-zelfzaak.
3. Stel je thermostaat slim in: verwarm
enkel als het nodig is. Anderzijds
verdien je elke euro die je investeert
in energiebesparing terug dankzij

een lager energieverbruik. Via een
energiescan bekijkt men samen met
jou hoe je zuiniger met energie kan
omspringen.
4. Je huis moet minimaal een goeie
dakisolatie, hoogrendementsglas
en een zuinige verwarming hebben.
Ook gevel- en vloerisolatie hebben
onmiddellijk effect op je energiefactuur. Dit zijn investeringen die wat
meer kosten, maar zich op langere
termijn terugbetalen. Vraag nu gratis
renovatieadvies aan huis aan om
zicht te krijgen op de belangrijkste
ingrepen voor je woning, een raming
van de kostprijs en terugverdientijd
(www.bouwwijs.be/renovatieadvies).
De provincie en de gemeente financieren dit advies.
Check www.premiezoeker.be om je
te informeren over de verschillende
premies waarop je recht hebt. Ga
ook eens na of je niet in aanmerking
komt voor een renteloze Vlaamse
energielening (www.interwaas.be/
renteloze-vlaamse-energielening). Je
kan max. 15.000 euro ontlenen met
een max. terugbetalingstermijn van
10 jaar.
5. Ga voor hernieuwbaar: is je huis
al goed geïsoleerd? Dan vul je je
resterende energiebehoefte zoveel
mogelijk in met hernieuwbare
energie. Investeren in zonnepanelen

of warmtepomp(boiler) hebben
onmiddellijk effect op je energiefactuur.
6. Bovendien kan je via een groepsaankoop nu zonnepanelen aankopen
tegen een scherpe prijs.

Meer info en begeleiding
nodig?

▶ Wil je meer info over wonen en
energie of heb je interesse in een
energiescan of een renovatieadvies
aan huis? Neem dan contact op met
het woonloket van de gemeente.
▶ Heb je nood aan meer begeleiding
en advies over premies, wonen,
de Vlaamse energielening of
energiebesparing? Maak een
afspraak bij Woonwijzer Waasland.
Elke 4e maandag van de maand zijn
zij in de voormiddag aanwezig in het
Welzijnshuis (enkel op afspraak).
Contactgegevens:
Welzijnshuis 				
Zwanenhoekstraat 1A			
9170 Sint-Gillis-Waas		
welzijnshuis@sint-gillis-waas.be
03 202 80 00				
Woonwijzer Waasland
Lamstraat 113
9100 Sint-Niklaas
woonwijzerwaasland@interwaas.be
03 500 47 40
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Groepsaankoop

zonnepanelen en thuisbatterij
Voor de 6e keer organiseert de provincie Oost-Vlaanderen de groepsaankoop
zonnepanelen en thuisbatterij. Zo helpt de provincie inwoners en bedrijven op een voordelige
en gemakkelijke manier over te stappen naar hernieuwbare energie.
De groepsaankoop in 5 simpele stappen:
1. Inschrijven: inschrijven via oost-vlaanderen.be/solar is
volledig vrijblijvend en gratis.
2. Persoonlijk voorstel: je ontvangt meteen een persoonlijk
voorstel op basis van jouw inschrijvingsgegevens en met
een indicatie van jouw rendement.
3. Jij kiest! Vind je het aanbod interessant? Accepteer dan
je persoonlijk voorstel voor 6 juni. Intussen kan je met al je
vragen terecht op de online infosessie van de provincie. Je
ontvangt hiervoor een uitnodiging zodra je je inschreef.
4. Inspectie: nadat je het voorstel accepteert, inspecteert de
winnende leverancier je dak.
5. Installatie: ga je akkoord met de definitieve offerte, dan
wordt je zonnepanelensysteem op jouw dak geplaatst.

Wie kan deelnemen?
Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die eigenaar zijn van
het dak of huurders die expliciete toestemming hebben
van de eigenaar, kunnen deelnemen. Ook als zelfstandige,
kleine of middelgrote onderneming (KMO) of vereniging
van mede-eigenaars (VME) kan je je inschrijven.

Waarom kiezen voor de groepsaankoop
zonnepanelen & thuisbatterij van de provincie?
• Je krijgt een scherpe prijs en bespaart op je energierekening
door de groepsaankoop.
• Je krijgt heldere, objectieve informatie en begeleiding van
offerte tot werkende installatie.
• Je draagt bij aan een beter milieu.
• We zorgen voor kwaliteit en controle van zonnepanelen en
leveranciers.

Meer info
Surf naar www.oost-vlaanderen.be/solar, bel naar het
gratis nummer 0800 26 803 (werkdagen van 9 tot 17 uur)
of e-mail naar zonnepanelen@oost-vlaanderen.be.
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FAIRTRADE:

een moeilijke uitdaging?
In het gemeentelijk infoblad van maart-april las je dat onze gemeente de uitdaging van
de provincie Oost-Vlaanderen niet uit de weg gaat en gedurende één jaar 10 mondiale uitdagingen wil
realiseren. Fairtrade is een belangrijk element van die 10 mondiale uitdagingen. Onze gemeente draagt
Fairtrade een warm hart toe. Sinds oktober 2011 zijn we een FairTradeGemeente.

De wereldwinkel in onze gemeente

Je bent welkom op volgende dagen:
In alle grootwarenhuizen vind je
enkele of meerdere fairtradeproducten. • maandag van 10 tot 12.30 uur
• vrijdag van 15 tot 17 uur
Dat is een goede zaak. Maar wil je
• zaterdag van 10 tot 17 uur
kunnen
kiezen
uit
een
uitgebreid
Fairtrade is een internationaal label voor
assortiment
fairtradeproducten
eerlijke handel met het Globale
Enthousiaste vrijwilligers baten de
dan kan je steeds terecht in Oxfam
Zuiden, opgericht onder de naam
winkel uit. Wil je ook meewerken?
Wereldwinkel.
De
winkel
in
onze
‘Max Havelaar’ in 1988. Het staat voor
Laat het weten, er is altijd nood aan
gemeente
heeft
al
jaren
een
vaste
duurzame productie en ontwikkeling.
geëngageerde medewerkers!
stek
op
het
Kerkplein.
Milieuvriendelijke teelt, goede arbeidsomstandigheden, respect voor
arbeidsrechten en een transparante,
democratische werkwijze in de
Wereld Fairtrade Dag:
boerencoöperaties vormen de basis van
zaterdag 14 mei 2022
Fairtrade. Het label biedt (financiële)
ondersteuning aan de landbouwer
en zijn gemeenschap d.m.v. een
minimumprijs en een premie.
Op zaterdag 14 mei zwaaien de deuren van onze Oxfam Wereldwinkel
nog wijder open.

Wat houdt Fairtrade
eigenlijk in?

Opendeurdag in onze Oxfam Wereldwinkel
We vieren feest!
Overal ter wereld staat Fairtrade dan in de schijnwerpers!
Breng op 14 mei zeker een bezoek aan onze winkel op het Kerkplein,
want er staan je aangename verrassingen te wachten!
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Onze gemeente:
warm en leeftijdsvriendelijk
Vorig jaar zochten we uit hoe 65-plussers tegen het leven aankijken en hoe ze
kijken naar de toekomst. Wat zijn hun wensen, ervaringen, verwachtingen en behoeften?
Hoe willen zij sociale contacten organiseren? Hoe willen zij wonen en – als het nodig is –
verzorgd worden in de laatste fase van hun leven?

Om de leefwereld van de 65-plussers
in onze gemeente beter te leren
kennen, deden wij een beroep op
professor Christel Geerts van het
departement gerontologie (VUB).
Samen organiseerden we een
bevolkingsbevraging bij alle 65-plussers
in onze gemeente aan de hand van
een wetenschappelijk onderbouwde
vragenlijst. Deze vragenlijst bevat
thema’s zoals fysieke en sociale
omgeving, gezondheid en welbevinden.
Het onderzoek kadert in het model van
‘Leeftijdsvriendelijke gemeente’ van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Enthousiaste 65-plussers
doen mee
Het was leuk om te zien dat heel
wat 65-plussers de tijd namen om
de vragenlijst in te vullen. Door hun
enthousiasme gaven ze ons een
inkijk in hun leven en verwachtingen.
Alle resultaten van het onderzoek
opsommen, zou ons te ver leiden. We
geven jullie wel graag enkele krachtlijnen
die de 65-plussers belangrijk vinden.

Warme en sociale plaats

Samen vrijwilligen

In de eerste plaats waren we enorm
nieuwsgierig naar hun sociale contacten
en netwerk. Hoe maakt onze 65-plusser
deel uit van zijn sociale omgeving?
Heel veel van de respondenten hebben
op wekelijkse of bijna dagelijkse basis
contact met hun kinderen, kleinkinderen,
buren, vrienden en kennissen. Ongeveer
70% geeft aan dat ze hun kinderen even
vaak zien als voor corona.

De 65-plussers waarderen de inzet van
de vrijwilligers enorm. Ongeveer 80%
van de respondenten geeft aan dat
vrijwilligerswerk belangrijk of zelfs heel
belangrijk is voor hen. Zelfs de pandemie
kreeg het vrijwilligerswerk niet klein.
Meer dan 40% geeft aan om zeker te
blijven vrijwilligen als de coronacrisis
voorbij is.

Dit stelden we ook vast tijdens de
belrondes naar de 80-plussers in
onze gemeente. Zij waardeerden het
telefoontje vanuit het Welzijnshuis, maar
de meerderheid gaf aan dat ze konden
rekenen op hun (klein)kinderen en/of
hun buren.
Het ons-kent-ons is zeker een meerwaarde in een kleinere landelijke
gemeente. Daarnaast voelt ongeveer
45% van de 65-plussers zich een
volwaardig lid van de samenleving.
Als lokaal bestuur zijn we er ons van
bewust dat we niet blind mogen zijn
voor eenzaamheid. Niet alle 65-plussers
kunnen rekenen op hun familie en/of
buren. Het is zeker een uitdaging om
daar aandacht aan te besteden.

Sterk verenigingsleven
Het coronavirus zette het
verenigingsleven even op een laag pitje,
maar nu herleeft het verenigingsleven
opnieuw. Veel 65-plussers kijken ernaar
uit om terug deel te nemen aan de
activiteiten van hun vereniging. Zij
kijken vooral uit naar buitenactiviteiten
(78%) zoals wandelen en fietsen. Een
bezoekje aan de horeca (67%) wordt
ook gesmaakt. Tot slot kijkt 51% ernaar
uit om deel te nemen aan de activiteiten
zoals een voorstelling in GC De Route of
een fietszoektocht.
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Kangoeroedinges?
Delen van kennis
We toetsten bij onze 65-plussers af
in welke mate zij vertrouwen hebben
in de gemeentelijke
informatie over bijv. de
coronamaatregelen.
Daarnaast wilden we
graag weten of 65-plussers
voldoende geïnformeerd
zijn over maatschappelijke
kwesties rond wonen
(kangoeroewoning/
co-housing), orgaandonatie,
vroegtijdige zorgplanning, enz.

93% vindt dat de gemeente
voldoende informatie geeft o.a. over de
coronamaatregelen. De begrippen zoals
kangoeroewoning, orgaandonatie …
zijn gekend maar één op drie geeft wel
aan dat ze meer willen weten over deze
thema’s.
Als gemeente zullen we hieraan de
nodige aandacht besteden. We vinden
het heel belangrijk om al onze inwoners
correct te informeren en de kennis rond
bepaald thema’s te delen.

Participeren aan het
gemeentelijk beleid
De mening van onze 65-plussers over
participatie aan het gemeentelijk beleid
is voor ons ook zeer belangrijk. Hier
kregen we een gemengd antwoord
van de bevraagden. Slechts 12% voelt
zich betrokken bij lokale beslissingen
rond politiek, economische en sociale
problemen van hun gemeente.

Toch is nog niet iedereen op die digitale
trein gesprongen. De digitale wereld
blijft voor 25% van de doelgroep nog
onbekend terrein. Om deze digitale
kloof te verkleinen engageert de
gemeente zich in het project e-inclusie.
Onze bibliotheek rolt dit project verder
uit.
Toch geeft een
meerderheid (61%)
aan dat ze het niet
zo of helemaal niet
belangrijk vinden
om deel te nemen
aan deze lokale
beslissingen.
We blijven als
gemeente inzetten
op participatie, want
we vinden de inbreng van onze
inwoners essentieel. Denk maar aan de
toekomstige projecten/realisaties van de
Houtvoortsite of de herinrichting van het
gemeentepark.

Onze 65-plussers en de
wereld van de digitalisering
Stilaan verkennen de 65-plussers de
wereld van de digitalisering. Twee op
drie van de respondenten (67%) geeft
aan bijna dagelijks het internet te
gebruiken. Ze gebruiken het internet
vooral om te mailen (97%), informatie
op te zoeken (96%) en contacten te
leggen (63%). Maar liefst 81% van de
bevraagden is actief op sociale media.
De coronacrisis versterkte de
digitalisering bij 65-plussers. De
bevraagden geven aan dat ze sinds de
coronacrisis meer gebruik maken van
beeldbellen, digitaal vergaderen en
internetbankieren.

Tevreden 65-plussers
Ongeveer 95% van ondervraagden
geeft aan momenteel tevreden tot zeer
tevreden te zijn over de kwaliteit van
het leven. We vroegen hen om dit te
vergelijken met de periode voor corona.
76% vond dat dit ongeveer hetzelfde was.

En wat nu …
We gebruiken deze bron van
informatie zeker verder. Samen met
de gemeentelijke ouderenadviesraad
halen we inspiratie uit de bevraging om
zo onze gemeente nog net dat tikkeltje
meer leeftijdsvriendelijk te maken.
Bedankt aan alle 65-plussers die de
bevraging invulden!
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Achter de gevel van...

vzw Holdamhoeve
De Holdamhoeve is een
beleefboerderij in een rustige
omgeving waar mensen met hun
beperkingen en mogelijkheden
een zinvolle dagtaak of vrijetijdsbesteding uitvoeren door allerlei
leuke activiteiten. In de hoeve
wonen Hilde Corijnen en Koen
Vanhaver samen met hun twee
kinderen Imke en Benne.

Hoe ontstond de Holdamhoeve?
Hilde: “Mijn man en ik hebben een
dochter van 17 jaar met een beperking.
We zijn zeer trots op haar en willen dan
ook dat ze zich ten volle kan ontplooien
en een leven kan leiden zoals zij het wil. In
de nabije omgeving en de maatschappij
zien we dat er weinig mogelijkheden
zijn voor haar. Ze is bijv. zeer graag in
de natuur en omgeven door dieren,
maar in de buurt is er niet direct iets dat
haar deze ervaring kan geven. Daarom
begonnen we te denken aan een project
met dagbesteding voor haar maar ook
voor anderen op onze boerderij.”

Hoelang is de Holdamhoeve
al actief?
Hilde: “We startten onze vzw op eind
augustus 2021. Sinds januari dit jaar
staan er op maandag en vrijdag plaatsen
open voor mensen met een beperking.
Begin maart gingen we ook van start met
vrijetijdsbesteding voor kinderen met een
beperking vanaf 6 jaar.”

Welke activiteiten
organiseert de Holdamhoeve?
Hilde: “We organiseren een heleboel

activiteiten. Die activiteiten kunnen we
onderverdelen in drie categorieën:
▶ Dagbesteding voor volwassenen
met een beperking: hiermee willen
we volwassenen met een zorgvraag
één of meerdere dagen per week
begeleiden in een dagtaak op maat
van de zorggast. Voorbeelden van
taken zijn dieren verzorgen, zaaien en
oogsten van de moestuin, fruit plukken,
knutsel- en kookatelier en nog veel
meer.
▶ Vrijetijdsbesteding kinderen met
een beperking: dit organiseren we
telkens op zaterdag. De kinderen doen
dan activiteiten in het knutsel- en
kookatelier. We verdelen de kinderen in
groepjes van max. 10 personen, zodat
ieder kind de nodige begeleiding krijgt.
De vrijetijdsbesteding is een groot
succes. Alle activiteiten zijn momenteel
volzet.
▶ Workshops en atelierwerking: deze
workshops organiseren we zelf of
samen met andere personen. Wat voor
workshops zijn dit? Bijv. een keramiste
die kleisessies geeft, een kok die komt
koken, enz.”
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Wat is jullie grootste motivatie
voor dit project?
Hilde: “Een aantal elementen drijven ons sterk,
maar we willen vooral benadrukken dat iedereen
in de maatschappij gelijke kansen verdient. We
gaan uit van de mogelijkheden van ieder mens in
plaats van de beperkingen. We willen een project
zijn dat kansen op maat schept voor mensen, een
project waar mensen met al hun mogelijkheden
en beperkingen elkaar inspireren en versterken.”

Wat hopen jullie te bereiken
met de Holdamhoeve?
Hilde: “Nu zijn we nog in de opstartende
fase, maar we hopen uit te groeien tot een
volwaardige dagbesteding voor volwassenen
met een beperking. Verder willen we onze
vrijetijdsbesteding in stand houden en misschien
op termijn organiseren samen met andere
instanties. Natuurlijk hopen we dat er vrijwilligers
zijn die mee willen werken aan dit project.
Momenteel staan een 8-tal gemotiveerde
vrijwilligers ons bij. We streven naar één
begeleider per twee zorggasten. Iedereen die
geïnteresseerd is, is meer dan welkom!”
Bedankt voor het interview, Hilde.

Momenteel loopt er voor de vzw Holdamhoeve een crowdfunding in
samenwerking met streekfonds Oost-Vlaanderen. Hiervoor moeten
ze een bedrag ophalen van minstens 5.000 euro. Elke bijdrage telt en
donaties vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Het opgehaalde bedrag
van de crowdfunding wordt door #Een hart voor Waas verdubbeld met
een maximum van 5.000 euro per project.
Meer info over de donatie aan hun project op volgende link:
https://acties.streekfondsoostvlaanderen.be/project/35889

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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#SGW
Vrije tijd

Bouwkundig erfgoed:

het beschermen waard!
De Roomanmolen, het kasteel op het Burgemeester Omer
De Meyplein, de kerken en de kerkorgels, de gemeentepomp
en enkele goed bewaarde hoeves: de meest markante
bouwsels in onze gemeente zijn geklasseerd en beschermd als
monument.

schoonheid en de eigenheid van onze gemeente. De inventaris
wordt vaak geactualiseerd. Dat gaat gepaard met een
openbaar onderzoek waarbij eigenaars en belangstellenden
hun kans krijgen om zich uit te spreken over de feitelijkheid
van de inventaris.

Naast deze beschermde monumenten telt onze gemeente een
100-tal andere gebouwen die architecturaal een grote waarde
hebben en die mee het gezicht
van Sint-Gillis-Waas bepalen.
Die gebouwen zijn opgenomen
en worden beschreven in de
Inventaris van het Bouwkundig
Erfgoed.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 31 mei. Het volledig
overzicht van het bouwkundig erfgoed is raadpleegbaar op
onderstaande webpagina:

Als de eigenaars van deze panden
willen bouwen of verbouwen, gaat
de gemeente na of deze werken
de erfgoedkwaliteiten respecteren
en, indien mogelijk, versterken.
Zo dragen we zorg voor het
waardevol patrimonium, voor de

Make-over voor kleine zaal
in GC De Route
De kleine ontspanningszaal in GC De Route krijgt een
make-over tot fluisterbar*. Een plek waar je na een
voorstelling gezellig kan napraten. Er zijn al een aantal
vaste nieuwe meubels: nestel je in een clubzetel, in goed
gezelschap op de bank of op een barkruk. Het kan allemaal.
In de zaal plaatsten we ook een vast klein podium, een
beamer met scherm en een geluidsinstallatie die je eenvoudig
zelf kan bedienen. Ideaal voor lezingen, presentaties en
kleinschaligere optredens! De komende tijd maken we verder
werk van de inrichting.
Het multifunctioneel gebruik van de zaal blijft. Wanneer we
de tribune inschuiven en op het podium plaatsen, kan de
cultuurzaal nog altijd als 1 grote ruimte gebruikt worden.
Het is wel aan de organisatoren om de meubels daarna
terug te plaatsen.
*De kleine ontspanningszaal wordt van de tribunezaal gescheiden door een tribune die niet geluidsdicht is.
Wanneer er een activiteit is op het podium moet je dus heel stil zijn in de bar.

https://openbareonderzoeken.
onroerenderfgoed.be/
vaststelling-oost-vlaanderen
Daar vind je ook informatie over
hoe je een bezwaar kan indienen.
Beschik je zelf niet over internet?
Maak dan een afspraak om het
dossier te raadplegen op een
computer in het Administratief en
Bestuurscentrum (gemeentehuis).
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#SGW
vraag &
antwoord

Op reis naar het buitenland?

Vraag op tijd je
reisdocumenten aan.

Met de zomer in het vooruitzicht begint bij veel mensen het vakantiegevoel te kriebelen. Vele mensen
trekken naar het buitenland voor een zorgeloze vakantie. Jij misschien ook? Ga je naar het buitenland,
zorg er dan zeker voor dat je je reisdocumenten op tijd aanvraagt.
Welke documenten heb je nodig voor een reis
naar het buitenland?
Voor een aantal landen en regio’s volstaat de Belgische
identiteitskaart. Andere landen eisen een paspoort, eventueel een
visum of een inentingsbewijs.
Voor welke landen volstaat de elektronische identiteitskaart (eID)?
Reis je binnen de Europese Unie en ben je 12 jaar of ouder,
dan volstaat de Belgische identiteitskaart. Let wel op: voor
verschillende landen moet je identiteitskaart nog een bepaalde tijd
geldig zijn. De geldigheid van een eID is 10 jaar, uitgezonderd die
van 12- tot 18-jarigen (6 jaar geldig) en die van personen vanaf 75
jaar (30 jaar geldig).
Meer info over de eID vind je op www.sint-gillis-waas.be/
burgerzaken-en-bevolking/identiteit/identiteitskaart
Wanneer heb je dan een reispas/Belgisch paspoort nodig?
Het Belgisch paspoort is een document om je identiteit te
bewijzen in landen waarvoor je eID of Kids-ID niet volstaat.
Met zo’n paspoort kan je naar alle landen ter wereld reizen,
desnoods aangevuld met de vereiste visa. Een reispas is 7 jaar
geldig voor volwassenen. Voor minderjarigen is de reispas
5 jaar geldig. Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van
een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is.
Belangrijk: een verlopen paspoort wordt niet verlengd, dus je
moet dan een nieuw exemplaar aanvragen.
Meer info over de reispas/Belgisch paspoort vind je op
www.sint-gillis-waas.be/burgerzaken-en-bevolking/reizen/paspoort
Wanneer heb je nood aan een visum?
Dat hangt af van je reisbestemming. Sommige landen eisen dat je
ook een visum hebt. Het geeft je toestemming om gedurende een
bepaalde, beperkte periode in een land te verblijven of erdoor te
reizen. Je moet het aanvragen in de ambassade of het consulaat
van het land waar je als Belg naartoe reist.
Je neemt je kinderen mee op reis. Is een Kids-ID dan verplicht?
De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor een reis naar
het buitenland. Ze is geldig in de meeste Europese landen en in
sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld
is door een ouder met een geldige identiteitskaart. De Kids-ID
is altijd 3 jaar geldig. Je kind kan een geldige Kids-ID gebruiken
zolang de vervaldatum niet verstreken is, zelfs al is je kind
ondertussen ouder dan 12 jaar.

Meer info over de Kids-ID vind je op www.sint-gillis-waas.be/
burgerzaken-en-bevolking/identiteit/kids-id
Gaat je minderjarig kind zonder jou of je partner op reis?
Dan moet je zoon/dochter in het bezit zijn van een reistoelating
voor minderjarigen of ‘ouderlijke machtiging’. Met dit document
geef je als ouder toelating aan je minderjarig kind om naar het
buitenland te trekken.
Meer info over de reislating voor minderjarigen vind je op
www.sint-gillis-waas.be/burgerzaken-en-bevolking/reizen/
reistoelating-voor-minderjarigen

Meer info?

Burgerzaken, 03 727 17 00, burgerzaken@sint-gillis-waas.be
Voor elk vertrek naar het buitenland informeer je je best over de
vereiste reisdocumenten. Deze informatie vind je in je reisbureau of op
de website van Buitenlandse Zaken (www.diplomatie.belgium.be)

Paspoort nodig voor
het Verenigd Koninkrijk
Sinds 1 oktober 2021 heb je als Belg een (internationaal) paspoort
nodig om naar het Verenigd Koninkrijk (VK) te reizen. Een
identiteitskaart volstaat niet meer. Je kan zonder visum naar het
VK reizen voor een maximumperiode van 6 maanden. Je European
Health Insurance Card blijft wel geldig in het Verenigd Koninkrijk,
net zoals je Belgisch rijbewijs.

IN BEELD
Inwoners genoten
van verlichte avondstoet
Op 5 maart vond de verlichte avondstoet in onze gemeente
plaats. Normaal is er elk jaar een verlichte avondstoet, maar
door de coronamaatregelen ging de editie van vorig jaar niet
door. Dit jaar zette carnavalsvereniging De Minikielen een
alternatief programma op poten. De stoet was minder lang dan
gewoonlijk, maar dat kon de pret niet drukken. De inwoners
waren massaal aanwezig en maakten er een mooi feestje van!

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!

