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Beste inwoner,
Wat een zomer was het alweer. Na de
extreme zomerdroogte van de voorbije
jaren kregen we dit jaar af te rekenen
met wateroverlast. Vooral de Ardennen
en de Eifel werden zwaar getroffen door
ongeziene zomeronweders. Ook bij ons
stonden enkele straten blank na het
extreme weer afgelopen zomer.
Klimaatverandering, ook onze gemeente
ontsnapt er niet aan.
Daarom willen we je dit najaar grondig
informeren over wat de gemeente
al deed om de wateroverlast aan te pakken,
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maar vooral om je te informeren over
wat er de komende jaren nog op de
planning staat. Hiervoor organiseren
we twee informatiemomenten in
GC De Route: maandag 29 november
om 20 uur en woensdag 8 december
om 20 uur. Ook op donderdag 9
december ben je van harte welkom
voor een infoavond over alternatieve
woonvormen. Opgelet: voor alle
infosessies moet je inschrijven.
In dit infoblad lees je er meer over.
Intussen stemde de gemeenteraad
ermee in om in te tekenen op het
Lokaal Energie- en Klimaatpact van
de Vlaamse overheid. Dat betekent
concreet dat er Vlaamse subsidies
beschikbaar worden gesteld voor lokale
inspanningen op vier werkdomeinen
(groen, energie, mobiliteit en water). Zo
kunnen we de Vlaamse doelstellingen
helpen realiseren tussen 2021 en 2030.
Onder meer door voor elke inwoner
1 extra boom aan te planten, 1 meter
extra fietspad aan te leggen, 1 m² asfalt
en betonverharding te ontharden,

1 m³ extra opvang van hemelwater te
voorzien... Inderdaad, per inwoner!
Je begrijpt het. De gemeente kan het
niet alleen. Wij hebben onze inwoners,
bedrijven, verenigingen en vooral
jou nodig! Goede voorbeelden zijn
welkom. Laat het niet na om verharding
in je eigen tuin op te breken en extra
bomen aan te planten. Wij geven
alvast het goede voorbeeld. Tijdens
de herinrichting van de omgeving
Sint-Niklaasstraat breken wij 1800 m²
verharding op.
Deze herfst starten we ook met de
aanplanting van extra bomen. Zo
planten we op 20 november, samen
met veel families, opnieuw veel
geboortebomen aan de Warandewegel
in De Klinge. Ook het Tweehagenplein
maken we, samen met de bewoners,
veel groener op 4 december. Daarnaast
plant onze dienst Groen deze winter
weer honderden nieuwe bomen aan op
verschillende plaatsen in de gemeente.
Intussen krijgt ook het ontwerp

van het mobiliteitsplan en het
tragewegenplan vorm. Je kreeg in
oktober de kans om beide ontwerpen
bij te sturen tijdens digitale en fysieke
participatiemomenten, zodat we de
ontwerpen in de komende maanden aan
de gemeenteraad kunnen voorleggen.
Je kan ook jouw stem laten horen bij de
opmaak van de Vlaamse digitale atlas
van de gerangschikte onbevaarbare
waterlopen en de publieke grachten.
Meer informatie hierover vind je in dit
infoblad.
Ik wil eindigen met nog meer goed
nieuws. Het ziet er vandaag naar uit
dat we de eindejaarsperiode weer in
vertrouwde familie- en vriendenkring
kunnen doorbrengen. We lieten ons
massaal vaccineren. Dank je wel!
Geniet van veilige en gezellige
feestdagen.

Erik Rombaut
schepen
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Aanplanting geboortebos
op 20 november
Op zaterdag 20 november vindt de aanplanting van
het geboortebos plaats. Heb je een kind of kinderen,
geboren in 2019 en 2020? Plan deze datum dan al in je
agenda. De uitnodiging valt binnenkort in je brievenbus.
Door corona ging de geboorteboomplanting vorig jaar
niet door. Daarom vieren we nu de geboortes van de
jaren 2019 en 2020.

OPENINGSUREN
EN SLUITINGSDAGEN
GC De Route en het gemeentemagazijn zijn ook gesloten
van maandag 27 t.e.m. vrijdag 31 december 2021.

Het Administratief en Bestuurscentrum en Welzijnshuis zijn
open maar enkel op afspraak.
Zo maak je een afspraak:
• online via www.sint-gillis-waas.be (klik op ‘maak een
afspraak’ bij het product dat je nodig hebt)
• telefonisch via 03 727 17 00 (Administratief en Bestuurscentrum) en 03 202 80 00 (Welzijnshuis)
Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op:
• maandag 1 november 2021
• dinsdag 2 november 2021
• donderdag 11 november 2021
• zaterdag 1 januari 2022
De bibliotheken zijn ook gesloten op:
• vrijdag 24 december 2021
• vrijdag 31 december 2021

Het recyclagepark is gesloten op:
• maandag 1 november 2021
• dinsdag 2 november 2021
• donderdag 11 november 2021
• zaterdag 25 december 2021
• zaterdag 1 januari 2022
Het politiekantoor van Sint-Gillis-Waas is gesloten op:
• maandag 1 november 2021
• dinsdag 2 november 2021
• donderdag 11 november 2021
• vrijdag 12 november 2021
• maandag 15 november 2021
• zaterdag 25 december 2021
• zaterdag 1 januari 2022
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 heb je iets
verdachts gezien? Bel dan meteen het noodnummer 101!
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TIP

Ontdek alle
sportkampen 2022
in de gratis brochure

Zorg mee voor
kleur in je tuin

Sport jouw kind graag? Dan zijn de sportkampen
tijdens de schoolvakanties van 2022 een echte
aanrader. Eind november vind je de brochure met een
overzicht van de kampen op www.sint-gillis-waas.be/
sportactiviteiten-en-kampen of kan je een gedrukt
exemplaar krijgen bij de onthaalbalie. De brochure
bundelt alle sportkampen van Sint-Gillis-Waas
voor 2022.

Vanaf half november kan je opnieuw een zakje
bloembollen afhalen aan de onthaalbalie van het
Administratief en Bestuurscentrum. We kozen
voor de blauwe druifjes.
Deze zijn niet alleen geschikt om je tuin op te
fleuren, maar je kan ze ook gebruiken als potplant. Met een beetje fantasie en in combinatie
met andere voorjaarsbloeiers leidt dit tot een
spectaculair en kleurrijk lentespektakel!

Werken je jodiumtabletten nog?
Op de verpakking van jodiumtabletten staat enkel de
productiedatum aangegeven. Jodiumtabletten zijn minstens
10 jaar houdbaar. Heb je nog tabletten in huis met de
fabricatiedatum oktober 2010 – juni 2011? Dan moet je geen
nieuwe in huis halen.
Sciensano deed in 2021 een grondige analyse van deze
tabletten. Uit de testen blijkt dat de tabletten nog minstens
houdbaar zijn tot en met 28 mei 2022.
De houdbaarheid wordt ieder jaar opnieuw getest.

Tip: bewaar de tabletten ergens waar
je ze snel kan terugvinden, bijv. in je
geneesmiddelenkastje. Haal ze niet uit de
verpakking en hou ze weg van vocht en licht.
Neem de tabletten nooit in op eigen initiatief.
Wacht tot de overheid dat aanbeveelt.

Meer info vind je op www.nucleairrisico.be/jodiumtabletten-afhalen-bij-de-apotheek

Marc Van Britsom
nieuw gemeenteraadslid
Op 2 september legde
Marc Van Britsom (CD&V)
de eed af als gemeenteraadslid.
Hij vervangt ere-burgemeester
Remi Audenaert.

Chantal Vergauwen
vervangt Wilbert Dhondt
als voorzitter feestcomité Sint-Gillis-Waas
Na 25 mooie jaren geeft Wilbert Dhondt
het voorzitterschap van het feestcomité
Sint-Gillis-Waas door aan schepen
Chantal Vergauwen. Hij blijft wel
schepen tot en met 31 december 2021.
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#SGW
GESPOT

Sint-Gillis-Waas solidair met
junglekids en dorpelingen
van Dhanwar (India)
In 2021 werd het project SOS Junglekids Dhanwar officieel erkend door de overheid in India.
Het project voorziet o.a. onderwijs voor een duizendtal jongeren in Dhanwar.
De drijvende kracht achter SOS Junglekids is Geert Maes uit Sint-Gillis-Waas.
Door de groei van SOS Junglekids in
Vlaanderen bouwde Sidon Dhanwar in
een sneltreinvaart uit. Het resultaat was
fenomenaal: een lagere en middelbare
school, een medisch consultatiebureau
en een opvang voor ongeletterde
dorpsmeisjes voor een tijdelijke vorming.
Bij zijn overlijden in 2001 getuigden
de Vlaamse paters jezuïeten dat dit
echt een verbazingwekkende periode
was, uniek in de geschiedenis van de
jezuïeten.”

Dag Geert, hoe ontstond
SOS Junglekids en hoe
evolueert het?
Geert: “Mijn oom, wijlen pater Sidon
Maes SJ, startte in 1994 de missieDhanwar. Hij was op de hoogte van het
bestaan van de lokale Koraku-stam,
de armste onder de gemarginaliseerde
stammen. Daarom trok hij, meestal te
paard, de jungle in. Dat deed hij om
bij de mensen te zijn en te luisteren
naar hun noden. Daarnaast wou
hij de missie-Dhanwar realiseren.

Sidon Maes, de nonkel van Geert,
startte de missie in Dhanwar’
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Wat doet SOS Junglekids
Dhanwar precies?
Geert: “Het project voorziet de
nodige fondsen voor onderwijs,
gezondheidszorg, dorpsontwikkeling,
belangenbehartiging en coördineert
de werking. De dagelijkse leiding is
in handen van lokale paters jezuïeten
en zusters (congregatie ‘St. Anns of
Calcutta’). Via de school, van kleuteronderwijs tot humaniora, voorzien
we onderwijs voor een duizendtal
kinderen/jongeren uit de omliggende
jungledorpen. Voor de afgestudeerden
leggen we de nodige contacten om een
plaats te verkrijgen aan een hogeschool.”
Geert: “De meeste jongeren die
vroegtijdig afhaken of na hun middelbaar niet verder studeren, betrekken we
actief in de opgestarte dorpsprojecten.
Zo werken we aan de oprichting van
lokale zelfbesturen met de bedoeling
om via deze raden rechten voor hun
gemeenschap afdwingbaar te maken.
Ook is er binnen de Dhanwar-campus
een opleidingscentrum voor ongeletterde dorpsmeisjes en een ziekenboeg.
Mijn echtgenote Renuka Suprabha
Kerketta is als arts betrokken bij de
verdere uitbouw van de gezondheidszorg in Dhanwar en de organisatie van
medische campagnes in de dorpen.”

voor de officiële erkenning van onze
werking door de Indiase overheid. Met
resultaat, want in 2021 werd de werking
officieel erkend. Dit ging gepaard
met een groot cultureel festival met
tienduizenden aanwezigen. Zelfs de
eerste minister kwam per helikopter
vanuit de hoofdstad aangevlogen.
Hij uitte zijn respect voor alle Dhanwarsympathisanten in Vlaanderen. Deze
erkenning is van belang voor bijv.
verder lobbywerk om rechten van lokale
stammen afdwingbaar te maken en
voor de goedkeuring van ingediende
projecten door lokale zelfbesturen in
de dorpen.”

Geert Maes en zijn
echtgenote Renuka.

Het project is ook geliefd in
onze gemeente?
Geert: “Absoluut. Zo is de jaarlijkse
steun van de gemeente voor onze
werking een stevig duwtje in de rug.
Dat geldt ook voor de steun van vele
inwoners, die als (financieel) pleegouder
van één of meerdere Dhanwarstudenten betrokken zijn. Ook werden
in onze gemeente voor de junglekids al
heel wat steunacties georganiseerd, bijv.
‘De grote Skoebidoe-acties’ (o.l.v. Patrick
Cerpentier), de ’joggings voor Dhanwar’
en de jaarlijkse Oxfam geschenkenbeurs
(beiden o.l.v. de zussen Myriam en Annie
Saman).”

Wanneer werd SOS Junglekids dan officieel erkend?

Welke invloed heeft/had
corona op jullie werking?

Geert: “Door mijn huwelijk met Renuka,
die zelf tot de tribale gemeenschap
(Oeraon-stam) behoort, verkreeg ik
de Indiase nationaliteit. Dit opende
perspectieven, zoals de kans tot lobbyen

Geert: “Onze school was twee
schooljaren verplicht gesloten.
Afstandsonderwijs was uiteraard
niet mogelijk en onderwijs in de
dorpen zelf was het enige alternatief.

Momenteel is de school, al dan niet
tijdelijk, terug geopend. Verder startten
we sinds de corona-uitbraak met de
bedeling van overlevingspakketten voor
de dorpelingen. Recent ging de overheid
ook in op ons verzoek om medische
teams naar de best bereikbare dorpen
te sturen voor hut-aan-hutvaccinatie.
Sommige dorpen sloegen bij aankomst
van het team op de vlucht en verstopten
zich in de jungle. Ook rond het
coronavirus heerst veel bijgeloof en
angst in de dorpen, ook hier met allerlei
rituelen tot gevolg. India blijft verbazen,
maar werken met en voor tribale
stammen blijft een boeiende uitdaging.”
				

Meer info:

BEZORG EEN FOTO!

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!

sos_junglekids@yahoo.com
www.junglekids.be
www.facebook.com/sosjunglekids
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#SGW
CIJFER

328.697 azalea's
2.315.045 euro

Het plantjesweekend, zoveel meer
dan alleen plantjes verkopen!
Het plantjesweekend zit er alweer op! Over heel Vlaanderen verkochten we samen maar
liefst 328.697 azalea’s. Dat is goed voor een opbrengst van 2.315.045 euro! Daarmee kan
Kom op tegen Kanker steun- en zorgprojecten realiseren voor kinderen, jongeren en
volwassenen met kanker en hun naasten. Elk plantje helpt zo een handje.
Bedankt aan alle inwoners, die een plantje kochten!
En vooral een ongelofelijke dankjewel aan alle vrijwilligers in
onze gemeente die in actie kwamen voor het plantjesweekend.
De fantastische plantjesteams van De Klinge, Meerdonk,
Sint-Gillis-Waas en Sint-Pauwels verkochten meer dan
2000 plantjes en zamelden minstens 14.725 euro in ten
voordele van Kom op tegen Kanker.
Dank je wel Christine, Lucia, Carina, Jeanine, Pieter, Maarten,

Marie-Louise, Nadia, Erna, Monique, Marianne, Carola, Liene,
Viviane, Ingrid, Annick, Marie-Louise, Free, Maria, Herman,
Marie-Louise, Eva, Marleen, Lea, Marleen, Chantal, Ingrid,
Vivianne, Karina, Nadya, Geertruid, Ethel, Lut, Gino, Jeaninne,
Ann, Wilfried, Marita, Pierre, Marlene, Edgard, Els, Maria, Sarah,
Greta, Maarten, Jules …
Meer weten over de projecten van Kom op tegen Kanker?
Neem een kijkje op de website www.komoptegenkanker.be
waar je een overzicht vindt van alle initiatieven.

9

#SGW
werkt

Word ook vrijwilliger tijdens
het plantjesweekend in 2022
Ingrid uit Sint-Pauwels, is al een paar jaar
verantwoordelijke voor het team Sint-Pauwels. We
mochten deze enthousiaste vrijwilliger een paar vragen
stellen.

Hoe lang ben je al vrijwilliger
voor het plantjesweekend?
Ingrid: “Ik help al zeker 15 jaar mee als vrijwilliger. Samen
met mijn vriendin, die ondertussen overleden is aan
kanker, begon ik plantjes te verkopen.”

Wat is de reden dat je als vrijwilliger
meedoet aan het plantjesweekend?
Ingrid: “Mijn mama is overleden aan borstkanker.
Ook om mijn beste vriendin te herdenken, zet ik me
in voor het plantjesweekend. De opbrengst van het
plantjesweekend gaat naar onderzoek en ondersteuning
van kankerpatiënten. Dat is enorm belangrijk.”

We zoeken nog steeds enthousiaste
vrijwilligers. Heb jij een gouden tip om
kandidaat-vrijwilligers aan te moedigen om
deel te nemen aan het plantjesweekend?
Ingrid: “Iedereen, die goesting heeft en een paar uurtjes
tijd wil vrijmaken, kan zich engageren als vrijwilliger. Hoe
meer vrijwilligers, hoe meer plantjes we kunnen verkopen.”
Voel je het kriebelen en wil je graag deel uitmaken
van deze fijne vrijwilligersgroep? Neem dan contact
op met het Welzijnshuis, 03 202 80 00,
welzijnshuis@sint-gillis-waas.be

De Polkenhoeve 2.0
Heidestraat 55, 9170 De Klinge
Aard van bedrijf: zelfbedieningswinkel met groenten en fruit
Openingsuren: Maandag t.e.m. zondag: 7 – 22 uur
Zaakvoerder: Joke Claeys
Website: www.depolkenhoeve.be
Contact: 0485 510 726 / info@depolkenhoeve.be

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

OPROEP

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

Goedkeuring voor aanstelling
ontwerper Houtvoortsite
De gemeenteraad keurde op 2 september het bestek, de raming en de gunningswijze goed
voor de aanstelling van een ontwerper voor de uitwerking en invulling van sport- en spelcomplex
Houtvoort. Hiermee komt er een vervolg aan het traject dat meer dan 4 jaar geleden startte.

Masterplan en nieuwe gronden achter de
Pottersdreef
Na een projectoproep van de Vlaamse overheid was de
Houtvoortsite in 2017-2018 een van de vijf geselecteerde
projecten voor de begeleiding en realisatie van sport- en
beweegvriendelijke publieke ruimte. De aanleiding om deel
te nemen was de nood aan uitbreiding en betere, eigentijdse
invulling van sport- en spelcomplex Houtvoort.
Na het doorlopen van een participatietraject onder leiding van
Kind en Samenleving, kwam een masterplan tot stand. Dat
werd opgemaakt door het ontwerpbureau Metapolis, samen
met Studio Thomas Willemse. Tussen 2017 en 2020 kocht de
gemeente een reeks gronden aan, achter de Pottersdreef. De
komende jaren voorziet de gemeente budget om deze nieuw
aangekochte gronden goed en eigentijds in te richten. De
aanstelling van een ontwerper is een van de te nemen stappen
in het traject.

Houtvoort

Opdracht en timing
De opdracht van de ontwerper omvat de opmaak van een
inrichtingsplan en aanbestedingsbestek, met het al opgemaakte
masterplan als leidraad, en de opvolging van de werken voor de
realisatie van een sport- en beweegvriendelijke invulling van de
Houtvoortsite. De opdracht omvat diverse luiken zoals openbare
ruimte en landschap, speelnatuur, groenbuffering, sport- en
skate-infrastructuur …
Als alles goed gaat, wordt de ontwerper eind november 2021
aangesteld. De goedkeuring van het definitief ontwerp is voorzien
voor de gemeenteraad van juni 2022. Rond die periode vindt ook
een infomoment plaats voor buurtbewoners en gebruikers. De
werken zijn voorzien voor 2023. De geraamde kostprijs voor het
totaalproject (ontwerpkosten, uitvoering en alle inbegrepen kosten) bedraagt 585.000 euro.
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Werken en
realisaties

Onderhoud wegenis,
fiets- en voetpaden
Om het onderhoud van onze wegenis, fiets- en voetpaden snel en
efficiënt in te plannen, doen we een beroep op een aannemer die
gegund wordt via een raamcontract. Dit onderhoud omvat vooral
herstellingswerken van de verschillende types verhardingen, maar
ook plaatselijke herstellingen van de riolen.
Vanaf januari 2022 stellen we opnieuw een of meerdere aannemers
aan gedurende een periode van 2 jaar afhankelijk van het type
verharding. Zo zijn we op zoek naar een aannemer voor asfalteringsen bestrijkingswerken en voor beton- en bestratingswerken.

Gerealiseerde werken
(september – oktober)

Lokaal Energieen Klimaatpact

Loeverstraat
De Loeverstraat, tussen de Kemzekestraat en de Aststraat,
verkeerde in slechte staat. Daarom herasfalteerden we er de
rijweg.

In 2019 en 2020 kenden we twee erg droge zomers. Dit jaar was het
een uitgesproken natte zomer, met lokale wateroverlast als gevolg.
De klimaatverandering wordt meer en meer voelbaar, ook in onze
gemeente. Sint-Gillis-Waas engageerde zich eerder al om tegen
2030 de uitstoot van broeikasgassen met 40% te verminderen. Met
het Lokaal Energie- en Klimaatpact reikt de Vlaamse overheid de
gemeenten de hand om deze ambitieuze doelstelling te realiseren.
Het pact gaat over vier werven: de aanplanting van bomen en
groen, energiebesparing in woningen, duurzame mobiliteit en de
opvang en infiltratie van hemelwater. Voor elke werf schuift men
concrete, tastbare ambities naar voren. Zo moeten we per inwoner
tegen 2030 een boom extra aanplanten en moet er per inwoner
minstens 1 m² verharding verdwijnen.

Geplande werken

Daarnaast engageert de gemeente zich om in de eigen gebouwen
elk jaar minstens 2% energie te besparen en om de openbare
verlichting volledig te ver-led-den. Op 30 september besliste
de gemeenteraad om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te
ondertekenen en deze uitdaging aan te gaan. In het najaar bekijken
we op welke werven we focussen en hoe we de doelstellingen van
het pact vertalen naar onze gemeente. Zo wil Sint-Gillis-Waas haar
steentje bijdragen om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

(november – december)
Kloosterstraat
In het kader van veilige schoolomgevingen voeren we
in de Kloosterstraat rond vrije basisschool De Wegwijzer
infrastructurele wijzigingen uit. Hierbij verbreden we het
voetpad ter hoogte van de ingang en scheiden we het
met hekken af. Zo creëren we een wegversmalling met
voorrangsregeling voor gemotoriseerd verkeer. Hierdoor kan
men de straat veiliger oversteken.
Fietssnelweg F411
Eind dit jaar start de provincie Oost-Vlaanderen met
voorbereidende werken voor de heraanleg en verbreding
van het noordelijk deel van de F411 tussen de E34 en de
Nederlandse grens. Hierdoor wordt een vlottere, veiligere en
aantrekkelijkere verbinding tussen onze woon-, school- en
werkplekken gecreëerd.
Door onvoorziene (weers)omstandigheden kan het dat
bepaalde werken niet uitgevoerd zijn en/of uitgesteld worden.
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#SGW
wonen
en leven

Wateroverlast
in onze gemeente
In tegenstelling tot vorige jaren, was het een natte zomer. Zo viel er in 2021 van juni t.e.m. augustus
maar liefst 308 mm neerslag, in 2018 was dat slechts 93 mm. Bijna de helft van alle neerslag viel
deze zomer op amper drie uur tijd. Ook in onze gemeente ondervinden we de gevolgen van de
klimaatveranderingen: aanhoudende droogte en intense zomerbuien. Zo rekenden we in een maand
tijd af met 3 regenbuien, die zich volgens de statistieken slechts een keer in vijftig jaar voordoen.

Aangescherpte normen
sinds 2011

In Vlaanderen ontwerpen we riolen op
basis van vastgestelde normen. Normen
die een evenwicht zoeken tussen kosten
en risico op wateroverlast met schade
als gevolg. Je kunt het vergelijken met
de afsluiting van een brandverzekering.
Je kunt jezelf voor 100% verzekeren
maar dat tegen een bepaalde prijs. We
kunnen riolen oneindig groot maken
maar tegen welke prijs en voor welke
neerslaghoeveelheden? Wat willen we
daarvoor betalen als belastingbetaler?
Zo kost het vernieuwen van 1 meter
riool in de straat al snel 1.500 euro.

Bij de in de tabel vermelde neerslaghoeveelheden mag er geen water op
straat staan. Valt er in een bepaald
tijdsbestek meer neerslag, dan zijn
de riolen te klein om alle neerslag te
verwerken. Op die momenten is er een
grote kans dat water tijdelijk op straat
staat. De normen werden op basis van

verwachte klimaatveranderingen in 2011
aangescherpt.
Op zondag 27 juni 2021 vielen er twee
buien van telkens een half uur. In
totaal viel er ruim 54 mm neerslag per
vierkante meter. Dat betekent dat je
op een vierkant van 1 meter bij 1 meter

ONTWERPNORMEN RIOLEN:
Neerslag

Riolen voor 2011

Riolen na 2011

in 10 minuten

max. 11 mm neerslag

max. 18 mm neerslag

in 30 minuten

max. 18 mm neerslag

max. 25 mm neerslag

in 60 minuten

max. 22 mm neerslag

max. 30 mm neerslag

Piekintensiteit

max. 65 mm/uur

max. 112 mm/uur
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meer dan vijf volle emmers waters
leeggiet. Tijdens de eerste bui viel er
19 mm neerslag met een maximale piek
van 92,9 mm per uur. De riolen van voor
2011 zijn te klein om een dergelijke bui
op te vangen. Tijdens de tweede bui viel
er 35,1 mm neerslag met een maximale
piek van 116,9 mm/uur. Voor deze bui
zijn alle riolen te klein en op grote schaal
stroomde er water op straat.

overbodige en onnodige verhardingen
uit te breken, verkleinen we de hoeveelheid af te voeren water. Vervolgens
is er de uitdaging om zoveel mogelijk
hemelwater vast te houden op de
plaats waar het valt, het te gebruiken
of in de bodem te laten sijpelen.
Hemelwaterputten en infiltratiebekkens
(wadi’s) zijn zowel op privaat als
openbaar terrein pasklare oplossingen.

Welke hoeveelheden
water kan ons rioolstelsel
verwerken?

Tenslotte dwingt de realiteit ons creatief
en anders na te denken over hoe we
met ons water moeten omgaan. Het
tijdens zware regenbuien gecontroleerd
laten onderstromen van parkeerterreinen is daarvan een voorbeeld. In
eerste instantie een vreemde gedachte
maar wat als het voorkomt dat water
ongecontroleerd in huizen stroomt en
schade aanbrengt?

Veel van onze riolen zijn gemengd.
De rioolbuizen voeren het afvalwater
van toiletten en douches af, samen
met het hemelwater dat op daken en
verhardingen valt. Al dit water wordt
naar een rioolzuiveringsinstallatie
gepompt om schoon gemaakt te
worden. Maximaal 0,7 mm hemelwater
kan in een uur tijd naar een zuivering
worden afgevoerd. Valt er meer
neerslag, dan vullen de buizen zich.
In totaal kan zo 8 mm neerslag in de
buizen worden opgevangen. Valt er
nog meer regen, dan zoekt het water
een uitweg. Op verschillende plaatsen
zijn er riooloverstorten waar tot 22 mm
neerslag per uur naar waterlopen kan
wegstromen. Ook dit kan nog altijd
onvoldoende zijn. In die situaties
stroomt onvermijdelijk water op de
laagste plaatsen op straat.

Zelf praktisch aan de slag
Ook kan je zelf de handen uit de
mouwen steken. Met vaak eenvoudige,
praktische maatregelen kan je al snel
jouw woning tegen wateroverlast
beschermen. Op de website van
de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) vind je inspirerende ideeën.
Verschillende inwoners gingen al met
succes aan de slag.

Schrijf je in voor
onze infosessies
over wateroverlast
Om onze inwoners goed te informeren
over de waterproblematiek in onze
gemeente en de mogelijke oplossingen,
organiseert de gemeente op maandag
29 november en woensdag 8 december
om 20 uur informatiemomenten in
GC De Route.
Als inwoner kan je je inschrijven
via 03 727 17 00,
omgeving@sint-gillis-waas.be of
www.sint-gillis-waas.be/inschrijvinginfosessies-wateroverlast
Hopelijk tot dan!

Wat kunnen we doen?
De riolen simpelweg snel vergroten,
is geen oplossing. Los van de
voorbereidingstijd kost het gewoon
erg veel geld. Een belangrijke sleutel
in de zoektocht naar oplossingen,
ligt in de beperking van het verhard
grondoppervlak. Dit wordt duidelijk
wanneer we de aanwezige bebouwing
in de woonkernen in 1975 vergelijken
met de situatie nu. De snelle toename
van het verhard oppervlak leidde in
veertig jaar tot een sterke stijging van
de versnelde waterafvoer naar riolen en
waterlopen.
De eerste vraag die we onszelf
moeten stellen is of alle aangebrachte
verhardingen wel nodig zijn. Door

Een private wadi
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Openbaar onderzoek
digitale atlas waterlopen
Tot en met 28 februari 2022 kan je het ontwerp van
de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare
waterlopen en de publieke grachten inkijken en
becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be
De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare
waterlopen worden vervangen door een digitale atlas
van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de
publieke grachten.
De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas
is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de
Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende
opmetingen van waterlopen of grachten door de
waterloopbeheerders ... Waterloopbeheerders leverden
grote inspanningen om de informatie zo volledig en
correct mogelijk op te nemen. Het is mogelijk dat de
informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet
volledig overeenkomt met de situatie op het terrein.
Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een
openbaar onderzoek.
Wanneer je vaststelt dat de loop, breedte of diepte van
een waterloop of publieke gracht in jouw buurt niet
overeenkomt met de weergave in de digitale atlas,
geef dan gerust een seintje. Op die manier kunnen wij
samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Opmerkingen indienen
Je kan opmerkingen indienen via:
- het inspraakformulier op
www.sint-gillis-waas.be/openbaar-onderzoek-digitale-atlas-waterlopen
- een brief aan het college van burgemeester en schepenen
met als onderwerp ‘openbaar onderzoek digitale atlas’
- een mail aan wegen.water@sint-gillis-waas.be
met als onderwerp ‘openbaar onderzoek digitale atlas’.
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Red de
Waaslandse bossen

#SGW

wonen
en leven

In het Waasland sterven naaldbomen massaal af. Met het hefboomproject ‘Klimaatgezonde
en weerbare bossen voor het Waasland’ wil de Bosgroep de aangetaste bossen omvormen
tot gezonde bossen. Dit met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, Interwaas en de
getroffen Wase gemeenten. De meeste van de getroffen bossen zijn in privéhanden.
Boseigenaars kunnen de komende twee jaar terecht bij het meldpunt ‘Zieke bossen’.

Impact van de
klimaatveranderingen
De jongste vier jaar heeft de
klimaatverandering een zichtbare
impact op onze bossen. Droogte
verzwakt de bomen. Hierdoor worden
ze vatbaarder voor plagen zoals
de letterzetter. De bomen kleuren
bruin, krijgen kale kruinen en sterven
uiteindelijk af.
In het Waasland hebben vooral
de naaldbossen het lastig door de
zandgrond die geen vocht
vasthoudt. Het zijn ook
bossen met slechts
een boomsoort, een
overblijfsel uit de tijd
dat men

naaldbomen plantte om mijnschachten
te stutten en men volop inzette op
kerstboomplantages. Het zijn bossen
waar biodiversiteit en natuurlijke
verjonging ontbreken. Dat geeft vrij
spel aan woekerende exoten, de zieke
bomen zijn ook de eerste die tijdens een
storm omvallen.

Zieke bomen kappen en
vervangen door inheemse
loofboomsoorten
Via het hefboomproject wil de Bosgroep
zieke bomen kappen en vervangen door
diverse, inheemse loofboomsoorten. Die
zorgen voor een gezond bosecosysteem
dat beter is opgewassen tegen de
klimaatverandering.

Experts bekijken de situatie ter plaatse
en werken met de eigenaars een plan
uit. Het is de bedoeling om enkel
dode bomen te verwijderen en te
zorgen voor een zo divers mogelijke
nieuwe aanplant. Door de werken op
verschillende locaties te bundelen,
kan de Bosgroep de kostprijs in toom
houden.
Heb je ook een ziek bos? Meld het via
bosgroepnoord@oostvlaanderen.be of
09 287 78 60
Meer info: www.bosgroepen.be/
klimaatgezondebossen
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Anders wonen in
Sint-Gillis-Waas

De gemeente werkt aan de invulling
van het ambitieus Masterplan
Groenblauwe Woonas Blokstraatbeek.
Daarin is er plaats voor vele nieuwe
woongelegenheden. Er is uiteraard
ruimte voor eengezinswoningen. Maar
durven we ook toekomstgerichter

Samenhuizen vzw geeft eerst een
overzicht van nieuwe samenwoonmogelijkheden en schetst vervolgens
mogelijke ontwikkelingstrajecten.
Afsluitend deelt Cohousing Waasland
hun eigen praktijkverhaal uit
Sint-Niklaas met ons en vertelt over
goede en minder goede ervaringen.

Heb je na deze infoavond meer
interesse? Stip dan donderdag
10 februari 2022 ook al aan in je agenda.
Dan verwachten we je voor verdiepende
sessie met als thema ‘Specifieke kansen,
behoeften/noden en uitdagingen in
Sint-Gillis-Waas’.

kijken naar sociaal-ecologische kansen
voor andere woonvormen? Misschien
is er wel behoefte aan een vorm van
cohousing voor senioren, jonge starters
en andere doelgroepen? Ontdek op
donderdag 9 december in GC De Route
de verschillende manieren om (samen)
te wonen. Een boeiende avond waarin je
te weten komt wat cohousing is en welke
woonvormen er bestaan.

Programma op 9 december
19.30 uur

Welkomstwoord door schepen Erik Rombaut
en/of schepen Wilbert Dhondt
19.45 uur ABC van Samenhuizen - Roland Kums, medewerker Samenhuizen vzw
Wat is cohousing? Welke vormen en mogelijkheden bestaan er?
20.15 uur Hoe begin je er aan? - Roland Kums, medewerker Samenhuizen vzw
Mogelijke ontwikkelingstrajecten. Wat heb je nodig?
20.45 uur Korte pauze
21 uur
Cohousing Waasland – Wim De Saegher – bewoner Cohousing
Waasland - Praktijkverhaal uit Sint-Niklaas.
21.30 uur Einde - Mogelijkheid tot napraten

PRAKTISCHE INFO EN INSCHRIJVEN
Datum:
Locatie:
Prijs:

donderdag 9 december 2021, 19.30 uur
GC De Route, Stationsstraat 201, 9170 Sint-Gillis-Waas
gratis, maar vooraf reserveren is noodzakelijk via https://avansa-wd.be/r/7561
Of reserveren via het Welzijnshuis, dienst Wonen, wonen@sint-gillis-waas.be of 03 202 80 00
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Zonnig Waasland:
veel meer dan een groepsaankoop zonnepanelen!
Zonnig Waasland is een initiatief van MegaWattPuur cv, een Waas burgerinitiatief
dat volgens het coöperatieve principe investeert in hernieuwbare energie in het Waasland.
Zo dragen ze bij aan de energietransitie en het klimaatneutraal maken van onze regio. Met de
actie Zonnig Waasland werden ze door de provincie erkend als energieambassadeur 2021.

Zonnepanelen,
een zinvolle investering?
Zonnepanelen zijn nog steeds een
interessante investering, maar voor je
overgaat tot plaatsing bekijk je best
eerst of je woning goed geïsoleerd is en
zeker je dak. Een stabiel en geïsoleerd
dak is belangrijk. Daarnaast is het
logisch om eerst je energieverbruik te
verminderen voor je zelf groene stroom
gaat opwekken.

Is je woning nog
niet geïsoleerd?
Dan kan je via bouwwijs.be gratis
renovatieadvies aan huis vragen. Een
expert aangesteld door het Steunpunt
duurzaam bouwen van de provincie
Oost-Vlaanderen komt dan langs voor
gratis advies. Je krijgt een stappenplan
om jouw woning klaar te maken voor
de normen van 2050. De kost van dit

advies wordt deels gedragen door de
provincie en deels door jouw gemeente.
Ook in Sint-Gillis-Waas startte het lokale
renovatieproject op, samen met het
Steunpunt duurzaam bouwen.
Meer info: www.sint-gillis-waas.be/
sint-gillis-waas-renoveert

Mijn woning is geïsoleerd,
zijn zonnepanelen dan een
interessante investering?

vergelijkbaar met een groepsaankoop
- door met velen samen aan te kopen
wordt de prijs gedrukt - maar
MegaWattPuur doet met ‘Zonnig
Waasland’ heel wat meer dan dat.
Het zorgt voor:
• een kwaliteitsvolle installatie,
incl. keuring
• een scherpe prijs
• een correcte service
• een duurzaam & sociaal
verantwoord project

Dit hangt vooral af van je verbruiksprofiel en de ligging van je dak. Zonnig
Waasland bekijkt samen met jou welk
voordeel jij kan doen. Interesse? Lees
dan zeker verder.

Het aanbod van
Zonnig Waasland
Met de campagne ‘Zonnig Waasland’
streeft MegaWattPuur naar meer zonnepanelen op Wase daken. Het principe is

Interesse?
Schrijf je dan nu vrijblijvend
in via zonnigwaasland.be
Nog vragen?
zonnigwaasland@megawattpuur.be
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Samen maken we werk van
ons nieuwe mobiliteitsplan
Mobiliteit, we hebben er allemaal mee te maken: als voetganger, fietser,
gebruiker van het openbaar vervoer, automobilist, enz. We hebben er ook
allemaal een mening over. Laat al die meningen nu net belangrijk zijn voor ons
gemeentelijk mobiliteitsplan. In dat beleidsplan schenken we aandacht aan
verschillende thema’s zoals wegencategorisering, fietsroutenetwerk,
snelheidsbeleid en openbaar vervoer.
Momenteel actualiseren we het plan. Met een kritisch oog
bekijken we de mobiliteit in onze gemeente en behandelen
we verschillende vragen, zoals:
â

Hoe bouwen we een sterk fietsnetwerk uit?

â

Hoe laten we meer mensen gebruikmaken van het
openbaar vervoer?

â

Welke rol heeft elke straat in het wegennet? En welke
richting en welk snelheidsregime is daaraan gekoppeld?

Op 30 augustus stelden we het voor op de gemeenteraadscommissie. Op 4 oktober boog de gemeentelijke
mobiliteitsraad zich over het plan. Maar ook de mening en
vragen van onze inwoners zijn heel belangrijk.
Daarom organiseerden we infomomenten op donderdag
7 en donderdag 14 oktober. Daar konden mensen vragen
stellen of debatteren over de inhoud van het plan.
Op www.sint-gillis-waas.be/mobiliteitsplan vind je meer
info over het beleidsplan. Op de webpagina kan je tot
8 november ook je opmerkingen kwijt over het ontwerp
van het mobiliteitsplan.
Samen maken we werk van een betere mobiliteit!
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Maak kennis met de
wijkinspecteur van Sint-Pauwels
Sinds deze zomer is Tamara Van Dooren de wijkinspecteur voor het wijkgebied
Sint-Pauwels. Ze werkt vanuit het politiekantoor aan het Burgemeester
Omer De Meyplein. Je kan haar bereiken op het nummer 03 376 23 60.

Wil je weten wie jouw wijkinspecteur is?
Surf dan naar www.politiewano.be en voer je
straatnaam en huisnummer in.
Je krijgt automatisch de gegevens van
je wijkinspecteur te zien.

Zie of hoor je iets verdachts? Bel onmiddellijk de politie!
Tijdens de donkere wintermaanden
slaan inbrekers vaker toe. Ze winnen
een uur duisternis. De duisternis vertelt
hen wie al thuis is van zijn werk en wie
niet. Dit helpt hen om ongezien hun
slag te slaan in de vooravond.
Help de politie en meld een verdachte
situatie meteen. Sociale controle is
een belangrijk middel in de strijd tegen
diefstallen en inbraken.
Merk je een auto op die niet in jouw
wijk hoort te zijn? Heb je het gevoel
dat de situatie niet klopt? Aarzel dan
niet en meld dit onmiddellijk via het

noodnummer 101 of via 03 376 21 00
(24/7 bereikbaar).
Probeer de verdachte(n) en voertuigen
goed te beschrijven. Je kan alles
noteren op de handige meldingsfiche
van de politie. Een politieploeg komt
ter plaatse en controleert de situatie.
Denk eraan: je belt nooit een keer
te veel.
De meldingsfiche vind je terug via
www.politiewano.be.
Meer info
www.politiewano.be
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De brandweer:
van alle markten thuis
Als brandweerman weet je nooit wat de dag brengt: een brand blussen, een ongeval met geknelde personen,
een weg reinigen, stormweer of wateroverlast trotseren… De brandweer is van alle markten thuis.
Tom Van Passel is parttime brandweerman-ambulancier in de brandweerkazerne van onze gemeente.

Waarom ben je parttime
brandweerman-ambulancier geworden?
Tom: “De brandweer is van jongs af aan een passie. Daarom
besliste ik in 2011 om het avontuur aan te gaan. Toen was
de combinatie parttime brandweerman-ambulancier een
verplichting. Ik volgde beide opleidingen. Momenteel ben ik
11 jaar brandweerman en 10 jaar ambulancier. Elk jaar volg ik
nog verplicht 24 uur bijscholing voor zowel brandweerman als
ambulancier.”

Je combineert je vrijwilligerswerk
met een fulltime job. Hoe verloopt dat?
Tom: “Bij de firma Dematic in Zwijndrecht werk ik de hele
dag aan mijn bureau. De actie bij de brandweer zorgt dus
voor de nodige afwisseling. Toch is de combinatie parttime
brandweerman, fulltime job en privéleven niet altijd even
eenvoudig. Het is soms een puzzelwerk. Ik kan verschillende
zaken plannen, maar als het alarm afgaat, dan verandert alles.”

Hoe verloopt de werking met parttime
brandweermannen?
Tom: “Elke parttime brandweerman moet minimaal 15 procent
van de tijd beschikbaar zijn. Als je op beschikbaar staat, krijg
je oproepen binnen via het alarm. Op de pager die je altijd bij
je draagt, zie je de locatie en wat er juist aan de hand is. Je
begeeft je dan zo snel mogelijk naar de kazerne om daarna
naar de interventieplaats te vertrekken. Daarnaast werken
we volgens een bepaalde hiërarchie. Dat is noodzakelijk bij
interventies. Iedereen weet perfect wat zijn taak is of naar wie
hij moet luisteren.”

Je bent parttime brandweer?
Is dat iets anders dan vrijwillige brandweer?
Tom: “Nee hoor. We zijn nog steeds vrijwillige
brandweermannen en -vrouwen. Tegenwoordig gebruiken we
de term parttime om aan te duiden dat dit echt een parttime
job is. Het engagement is groot. Daarnaast is het ook een
betaalde job.”

Werken er ook beroepsbrandweermannen
in onze gemeentelijke kazerne?
Tom: “In Hulpverleningszone Waasland zijn er twee kazernes
waar beroepsbrandweermannen werken: Sint-Niklaas en

Melsele. In onze gemeente werken we enkel met vrijwillige
brandweer. Als parttime brandweerman krijg je een verloning
per uur. Dat is vooral omdat de combinatie met je werk en de
diverse opleidingen heel zwaar is. We hebben overdag wel
twee beroepsambulanciers in Sint-Gillis-Waas. ‘s Nachts rijden
vrijwilligers met de ambulance.”

Wat is het spectaculairste dat je hebt meegemaakt
als brandweerman-ambulancier?
Tom: “In het voorjaar van 2020 was er een groot accident in
de Beverentunnel waarbij 2 volle bussen betrokken waren.
Daarbij kwamen twee mensen om het leven en waren er
tientallen gewonden. Dit is een interventie die me bij zal
blijven, maar gelukkig maak je zoiets niet elke dag mee. Als
brandweerman moet je dit een plaats geven en beseffen dat je
alles deed wat je kon.”

Waarom zou je mensen aanraden om parttime
brandweerman te worden?
Tom: “Als je er voldoening uithaalt om mensen te helpen, dan
ben je bij de brandweer aan het juiste adres. Het onverwachte
is ook leuk. Je weet nooit wat er gebeurt: iets banaals of iets
spectaculairs. Het is gewoon fijn om samen met je collega’s
door het vuur te gaan en achteraf samen na te praten.”
Bedankt, Tom!
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Feest veilig
deze eindejaarsperiode
De feestperiode komt eraan. Dan maken we het erg gezellig in en rond het huis: lichtjes,
kaarsjes voor de sfeer en tafelversiering in alle vormen. We lopen vaak al weken rond met lijstjes
om alles in orde te brengen. In alle voorbereidingsdrukte vergeten we soms te denken aan onze veiligheid
en die van de gasten. Hulpverleningszone Waasland geeft je enkele belangrijke brandveilige feesttips mee,
zodat je zorgeloos samen kan zijn met familie en vrienden. Fijne feestdagen!

Kook veilig
Wist je dat de keuken de meest voorkomende plaats is waar huisbranden
ontstaan? Wees dan ook voorzichtig
tussen je potten en pannen.
Enkele tips:
• Draai de steel van je pan steeds over
het aanrecht.
• Leg geen brandbaar materiaal in de
buurt van je kookvuur.
• Hou je hoofd erbij als je kookt. Kleine
kinderen horen niet aan het fornuis.

Opgelet met kaarsen en gsm’s

Rookmelder als cadeau

• Kaarsen zet je in een houder en
uit de buurt van brandbare spullen.
• Hou je kinderen in de gaten.
Een tafellaken hangt niet vast.
• Zorg dat je niet kan struikelen over
een wirwar van snoeren.
• Fondue, gourmet … op de menu?
Zorg dat je pot veilig en stabiel op
tafel staat.
• Laat je opladende gsm, accu niet
alleen achter.

Meer info

Sinds januari 2020 zijn rookmelders
verplicht op elke verdieping in elk
huis. Nog niet in orde? Geef het leven
cadeau en schenk een rookmelder.

Hulpverleningszone Waasland,
hvzwaasland.be
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CO of Koolstofmonoxide
CO of Koolstofmonoxide is een dodelijk gas. Je
kan het niet ruiken, proeven, zien of voelen. Heb
je verbrandingstoestellen in huis die werken op
gas, hout, pellets, mazout of petroleum? Hou dan
rekening met volgende brandveilige tips.
• Zorg voor goed geventileerde ruimtes.

In het verleden kon je bij de gemeente een toelating vragen om
vuurwerk af te steken op oudjaar of feestkanonnen te gebruiken
in de aanloop naar een huwelijk. Onze gemeente levert deze
toelatingen al enkele jaren niet meer af.
Enkel professioneel vuurwerk bij speciale gelegenheden kan
onder bepaalde voorwaarden (bijv. een keer per jaar en geluidsarm)
toegelaten worden. Voor deze aanvragen kan de burgemeester bij
afzonderlijk besluit een machtiging verlenen.

• Onderhoud de afvoerkanalen.
• Wees alert voor lichamelijke klachten zoals
hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid en
flauwvallen.
• Een vermoeden van CO-vergiftiging? Open
dan ramen en deuren, ga naar buiten en bel de
hulpdiensten.
• En uiteraard: hang een CO-melder. Een
CO-melder kan je tijdig verwittigen. Let op de
richtlijnen om te bepalen waar je de melder het
beste hangt.
Meer info: hvzwaasland.be

Verbod op vuurwerk
en feestkanonnen

Er geldt een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren, ook
voor geluidsarm vuurwerk. Ook feestkanonnen (carbuurkanonnen),
automatische knalkanonnen of gelijkaardige tuigen zijn verboden.
Feestvuurwerk is gevaarlijk: brand, brandwonden, enz. De luide
knallen van vuurwerk en feestkanonnen hebben ook een negatief
effect op het dierenwelzijn. Overtredingen van het verbod worden
bestraft met GAS-boetes.
Wij zijn ervan overtuigd dat je als inwoner ook fijn kan feesten
zonder vuurwerk of feestkanonnen!

Doe de deur dicht
Wist je dat je levens kan redden door alle binnendeuren in huis dicht te
doen? Als er brand uitbreekt, blijven het vuur en de verstikkende rook – de
grootste bedreiging – langer opgesloten. Zo heb je meer tijd om je gezin en
jezelf in veiligheid te brengen wanneer een rookmelder alarm slaat.
Doe de deur dicht en je bent een held!
Meer info: doededeurdicht.be
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Week van het Afvalteam: 15 t.e.m. 21 november
Aan de afvalophaler, recyclagepark-wachter,
onthaalmedewerker, afvalcoach en alle andere
medewerkers van het afvalteam: bedankt! Dankzij jullie
houden we onze gemeente proper en gaan we bewust om
met afval. Toon jij ook je respect voor jouw afvalteam? Dat
mag natuurlijk elke dag, maar zeker tijdens de actieweek

van 15 tot 21 november. Gooi met extra veel complimenten
en draag je steentje bij door extra goed te sorteren.
Wil je je boodschap graag delen? Maak een foto
en post hem op Facebook met de vermelding
#HouHetNet #MIWA.

Tips van de dienst Groen
✔ De bladval is momenteel volop
bezig. De bladeren van je gazon
ruimen is zeker nodig. Toch
vragen we je om de bladeren
in de borders te laten liggen.
Die bladeren zorgen voor de
bescherming van de planten en
diertjes in de tuin.

✔ Plant de bladverliezende heesters
en bomen vanaf 15 november aan.
Dan kunnen de wortels zich goed
vastzetten.

✔ Heb je planten met holle stelen?
Dan knip je ze beter niet af. Ze
lopen dan vol water en de plant
kan gaan rotten.

✔ Heb je kuipplanten? Zet ze dan in
een lichte, vorstvrije winterstalling.

✔ Na de bladval kan je met de
wintersnoei beginnen.
Snoei niet tijdens vorstperiodes.

✔ Leg een net over je vijver om
bladval in de vijver te voorkomen.
Bladeren rotten in de vijver en
ontnemen zo vissen de broodnodige zuurstof.

Afvalkalender

2022

Tijdens de kerstvakantie ontvang
je de papieren afvalkalender van
2022 in de bus. Geen exemplaar
ontvangen? Geef dan een seintje
aan de gemeente of MIWA.
Gebruik je liever een online kalender?
Bekijk de ophaaldata voor 2022 dan
via de website van MIWA, de MIWA
My Waste app of Recycle app.
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Het vaccinatiecentrum
in GC De Route:
een succesverhaal
Na een bijzonder succesvolle vaccinatiecampagne sloot het vaccinatiecentrum in
GC De Route op zaterdag 9 oktober de deuren. Het vaccinatiecentrum, dat de deuren opende op
maandag 22 februari, groeide uit tot een succesverhaal. Een verhaal waar we terecht trots op zijn.

Vaccinatiecentrum De Route in enkele cijfers

✔ Op 10 oktober hadden we een vaccinatiegraad van 83,76% in de gemeente.
Maar liefst 16.409 inwoners kregen hun vaccinatie tegen het coronavirus.

✔ 97,33% van de 65+’ers werd gevaccineerd.
✔ Bij de 12+’ers zien we een vaccinatiegraad van 94,50%.
✔ In totaal vaccineerden we 83 dagen en bereidden we

ongeveer 58.000 vaccinaties in het vaccinatiecentrum.

✔ We willen ook onze 490 helpers bedanken.

Een superteam dat zich al maanden inzet voor het welzijn
van de inwoners van Sint-Gillis-Waas en Stekene.

Hoe gaat het nu verder?
Vanaf 29 november zijn 65+’ers en mensen die nog een prik moeten krijgen (o.a. de nieuwe 12-jarigen, nieuwe burgers,
tweede kansers …) welkom in het Paviljoen van WZC De Kroon, Zwanenhoekstraat 3 in Sint-Gillis-Waas.
Zij krijgen hiervoor nog een uitnodiging. Deze worden
vanaf de tweede helft van november verstuurd.
Hou zeker www.sint-gillis-waas.be/vaccineren
in de gaten voor alle info (rond bijv. mobiliteit).
Het callcenter van het vaccinatiecentrum is gesloten
sinds 18 oktober. We starten terug op vanaf 8 november.
Je kan ons vanaf dan opbellen via 03 202 80 80.
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Zoekt

Gezocht: vrijwilligers
voor het seniorenrestaurant
Wij zoeken mensen met een warm hart voor ouderen, die graag eten opdienen.
Ben je beschikbaar op een weekdag of meerdere weekdagen van 11.15 tot 13 uur?
Ben je gastvrij, klantvriendelijk, respectvol en discreet? En heb je een gezonde dosis inlevingsvermogen? Dan ben jij de geknipte persoon om vrijwilliger te worden in ons seniorenrestaurant.

Word net als Charlotte vrijwilliger in het seniorenrestaurant.
Charlotte is sinds kort vrijwilliger in het seniorenrestaurant. Voor haar is vrijwilligen in het seniorenrestaurant een echte aanrader.
“Het is een zeer dankbaar werk. Je krijgt heel veel positieve reacties van de mensen, echt fijn!”

Dag Charlotte, waarom besloot
je om vrijwilligerswerk te doen?

Hoe ziet een vrijwilligersdag
van jou eruit?

Charlotte: “Ik wou altijd al
vrijwilligerswerk doen om mijn steentje
bij te dragen, maar mijn drukke job
zorgde ervoor dat ik daar nooit echt
tijd aan kon besteden. Daar kwam
recent verandering in. Na het nodige
opzoekwerk vond ik vrijwilligerswerk bij
het Welzijnshuis. Ik twijfelde niet en nam
de nodige stappen om als vrijwilliger in
het seniorenrestaurant te werken.”

Charlotte: “Rond 11.30 uur begint mijn
vrijwilligersdag. Dan kom ik aan in
cafetaria ‘De Plaza’ en daar dek ik de
tafels. Iedere bezoeker heeft een vaste
plek. Dat maakt het makkelijker om als
nieuwkomer namen te onthouden. Om
12 uur dien ik dan het eten aan tafel op.
Tussendoor ruim ik het een en ander op,
zet ik koffie als de mensen het vragen en
sla ik een babbeltje met de bezoekers.
Rond 13 uur verlaten zij de cafetaria en
dan zit mijn vrijwilligerstaak erop.”

Wat maakt het vrijwilligerswerk voor jou zo waardevol?
Charlotte: “Het seniorenrestaurant
heeft een heel divers publiek, allemaal
verschillende mensen met hun eigen
verhaal. Behalve eten opdienen en
tafels opruimen, was het sociale aspect
voor mij de grootste drijfveer om dit
werk te doen. De tijd nemen om eens
te luisteren naar de mensen en ze te
helpen waar nodig. Naast een bezige
bij ben ik echt een sociaal persoon. De
interactie is dan ook iets voor mij.”

Raad je anderen aan om
hetzelfde te doen?
Charlotte: “Zeker wel! Het is een
zeer dankbaar werk. Je krijgt veel
positieve reacties van de bezoekers.
Als je jezelf graag sociaal engageert,
is dit vrijwilligerswerk perfect voor jou!
Schrik moet je ook niet hebben, als
je geen ervaring hebt met opdienen.
Een echte aanrader dus, echt fijn! Ik
wil de vrijwilligerscoördinator en het

team bedanken dat ze me deze kans
geven. Het is een zeer fijne ervaring als
vrijwilliger in het seniorenrestaurant.”
Bedankt, Charlotte!
Interesse? Meer info vind je op
www.sint-gillis-waas.be/vacatures/
vrijwilligerswerk
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Hoera!
De Minder Mobielen Centrale (MMC)
blaast twintig kaarsjes uit.
Al 20 jaar organiseert het OCMW personenvervoer voor inwoners van de gemeente
met verplaatsingsproblemen. Hiervoor doet het een beroep op vrijwillige chauffeurs
die met hun eigen wagen rijden. Zij ontvangen een kilometervergoeding van 0,35 euro
per gereden kilometer. Daarnaast zijn er vrijwilligers die rolstoelgebruikers met de
Handicar vervoeren. De ritten die aangevraagd worden, zijn vaak voor een familiebezoek,
boodschappen, een kappersbezoek, een doktersconsultatie, enz.
In 2001 ging de Minder Mobielen
Centrale (MMC) van start met
2 vrijwillige chauffeurs. Slechts
3 leden maakten gebruik van
de MMC. Toen hadden de leden
bijna een privéchauffeur.
20 jaar later is de MMC flink gegroeid.
Het vervoersteam bestaat uit 24
gedreven MMC-chauffeurs en 9
Handicar-chauffeurs. Ook het aantal
gebruikers is immens gestegen. Maar
liefst 240 minder mobiele inwoners
maken gebruik van de vervoersdiensten.

De opmerkelijke stijging van het aantal
ritten, is het mooiste bewijs dat er nood
is aan dit vervoer op maat.
20 jaar MMC, dat moest gevierd worden.
Samen met alle chauffeurs maakten
we een wandeling in onze prachtige
gemeente. De parate kennis van de
aanwezigen werd getest met een miniquiz. Amusement verzekerd!
Om de dag goed af te sluiten konden de
vrijwilligers genieten van een frisse slok
aan het einde van de rit.
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Word medeinvesteerder van
een betere wereld:
word #1 van 11
Van 1 tot 14 november haalt de
Mondiale Solidariteitsraad alles uit de kast
om de boodschap van internationale solidariteit
krachtig te laten weerklinken.
Of je nu tijd, geld of energie ‘investeert’ in
internationale solidariteit, dat maakt niet uit.
Zolang je het maar doet!

Wie is
Warme William?
Wil je graag Warme William ontmoeten
en met hem kennismaken? Deze vriendelijke,
stille beer staat symbool voor iedereen die
zich wil inzetten voor het welbevinden
van de kinderen, jongeren en ouderen
in onze gemeente.

• Doneer geld op het rekeningnummer
(BE30 0000 0000 1111) van 11.11.11.
• Steun de warenhuisverkoopactie op
zaterdag 13 november.
• Geniet van een eerlijk ontbijt met film op
zondag 14 november om 9 uur in de bibzaal.
Voor meer info kan je terecht bij het Welzijnshuis,
Zwanenhoekstraat 1A, 9170 Sint-Gillis-Waas,
03 202 80 00, welzijnshuis@sint-gillis-waas.be

Om Warme William meer in het straatbeeld te brengen,
kocht de gemeente twee Warme Williambanken aan.
De bank nodigt jong en oud uit om met elkaar te praten
over leuke, maar ook over moeilijke onderwerpen. Zo kan
iedereen die het wil een Warme William zijn voor iemand
anders door te luisteren naar zijn of haar problemen.
Je vindt de Warme Williambanken aan het Welzijnshuis/
Huis van het Kind en de ingang van de Welzijnsvereniging/
AZ Nikolaas. Neem plaats op de bank en maak kennis met
Warme William.
Wil je meer te weten komen over Warme William?
www.warmewilliam.be

28

#SGW
vraag &
antwoord

Volg de vergaderingen
van de gemeente- en
OCMW-raad vanuit je zetel!

Door corona vonden de vergaderingen van de gemeente- en OCMW-raad tot en met
begin september digitaal plaats. Je kon ze als inwoner volgen op het gemeentelijk YouTubekanaal.
Nu installeerde de gemeente microfoons en camera’s in de raadzaal zodat ook de fysieke
vergaderingen gestreamd kunnen worden. Ben je benieuwd naar wat de raadsleden
beslissen over jouw buurt, dan hoef je jouw zetel niet meer uit om alles te volgen.
Waarom vinden we het belangrijk om de fysieke
zittingen ook te streamen?

Kan je ook ergens de besluiten, agenda’s en
toelichtende nota’s lezen?

In kader van de transparantie installeerden we micro’s
en camera’s in de raadzaal van het Administratief en
Bestuurscentrum (gemeentehuis). Zo kan jij, net als andere
inwoners, de fysieke vergaderingen ook van thuis uit volgen.

Conform het decreet lokaal bestuur, worden sinds 2018
alle besluiten van de gemeente- en OCMW-raad en de
besluitenlijsten van het schepencollege, het vast bureau en
de burgemeester, gepubliceerd op de gemeentelijke website.
Met het project ‘Lokale Besluiten als geLinkte Open Data
(LBLOD)’ wil de Vlaamse overheid nog een stapje verder gaan
en informatie zo structureren en publiceren, dat mensen en
(zoek)machines het makkelijker terugvinden op internet.

Kan je ook agendapunten herbekijken?
Heb je geen tijd om de vergaderingen live te bekijken?
Dan is dat geen probleem. Je kan de zittingen niet alleen live
volgen, maar je kan na afloop de zittingen ook volledig per
agendapunt of per spreker herbekijken.

Hoe kan je de zittingen volgen?
Ben je benieuwd wanneer de volgende vergadering
plaatsvindt? Hou dan zeker www.sint-gillis-waas.be of
www.facebook.com/gemeentesintgilliswaas in de gaten. Op
beide kanalen communiceren we op tijd alle info, zodat je
zonder zorgen de commissiezitting of gemeente- en OCMWraad kan volgen. De streams kan je live of na afloop bekijken
via www.sint-gillis-waas.be/videostreaming.

Daarom publiceren we sinds eind juni 2021 de agenda’s en
besluiten op onze website als doorzoekbare pdf-documenten.
Als je bijv. in Google of een andere zoekmachine jouw straat
intypt, kan de zoekmachine ook de raadsbesluiten die op onze
website gepubliceerd werden doorzoeken.
Zo vind je alles terug wat er over jouw straat in de
gemeenteraad beslist werd. Nieuwsgierig hoe zo een gelinkt
besluit eruit ziet? Neem dan een kijkje op
www.sint-gillis-waas.be/agenda-s-besluiten-en-notulen
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Beweegbanken
in onze gemeente
Vorig jaar kochten we twee mobiele beweegbanken aan.
Dat zijn zitbanken waar je ook laagdrempelige bewegingsoefeningen aan kan doen. Elke bank is voorzien van een
infopaneel met oefeningen en een gratis beweeg-app.

Wil je zelf laagdrempelig sporten aan onze beweegbanken?
Dat kan! Momenteel staan de beweegbanken opgesteld in
De Klinge aan sporthal Molenberg en in Sint-Gillis-Waas aan
Sint-Helena. Af en toe plaatsen we de banken op een andere
locatie. Dat communiceren we via onze Facebookpagina.

Suggesties voor geschikte locaties zijn altijd welkom!
Stuur gerust een mailtje naar sport@sint-gillis-waas.be.
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Achter de gevel van...

Omnisport De Klinge
Dit jaar viert Omnisport De Klinge haar 50-jarig bestaan. Een jubileumjaar voor de
sportvereniging die in december 1971 het levenslicht zag. Voorzitter Erik Maes kijkt
met trots terug op de geschiedenis van de sportvereniging.
Hoe ontstond Omnisport
De Klinge?
Erik Maes: “Eigenlijk begon Omnisport
De Klinge met volleybal. Dat was
de eerste zaalbalsport in De Klinge.
Door een gebrek aan infrastructuur
moesten we toen wel nog even
volleyballen in zaal Malpertuus (Clinge).
We speelden al vrij vlug competitie
onder de naam CACTUS. Ook de
ouders en sympathisanten wilden
wel eens een balletje opgooien. Zo
ontstond onder impuls van Erik Maes,
stichter en toenmalig voorzitter van de
volleybalclub, een ‘Sport+club’ voor
de ouders. Die club sloot aan bij de
Bond van Grote en Jonge Gezinnen,
de voorloper van de Gezinsbond.
Toen bleek dat volleybal nog niet zo
eenvoudig was, werd er overgeschakeld
naar meer eenvoudige spel- en
sportvormen.”

Momenteel telt de club 620
leden (450 jeugdleden). Hoe is
de club in de loop der jaren zo
groot geworden?
Erik: “We deden aan klantenwinning
door gezinssportdagen, wandelingen
en sportieve weekends, maar vanaf
september 1978 ging het snel. Dan
kwam er een eigen sporthal in
De Klinge. Rond de bestaande kern
ontwikkelden zich datzelfde jaar
badminton, jeugdturnen en turnen
voor de 3de leeftijd. Er kwam een
naamsverandering van Sport+ B.G.J.G.
naar Omnisport B.G.J.G.”
Erik: “Het volgende sportseizoen liep
het helemaal los. In De Klinge was men
fan van de omnisportclub. Niemand
aarzelde nog, iedereen bracht vrienden
mee. De afdeling jeugdturnen werd
uitgebouwd en recreatievolleybal en
minivoetbal vergrootten het aanbod.

Tussendoor hield een overkoepelend
bestuur alles in goede banen en
ook daaruit ontstonden allerlei
initiatieven: naast instuiven,
wandelingen, sportweekends kregen
we ook avondwandelzoektochten, een
volleybaltornooi voor Klingse ploegen en
een omnisportdag.”

In 50 jaar Omnisport zijn er
waarschijnlijk wel heel veel
mijlpalen?
Erik: “Dat klopt. Er zijn heel wat
mijlpalen, vaak gekoppeld aan jubileums
maar ook losse mijlpalen. Zo brachten
we in 1983 de eerste uitgave uit van
ons clubblad ‘De Klungelaar’. Datzelfde
jaar waagden we ons ook aan een
experiment: de Klungelkermis, een
sportief binnengebeuren, gecombineerd
met allerlei buitenattracties.
Ook voor het 25-jarig bestaan deden
we iets speciaals. We bouwden
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een feestprogramma uit met
verschillende hoogtepunten o.a.
een sportief gezinsweekend in
Oostmalle (91 deelnemers) en een
topvolleybalmanifestatie met (inter)
nationale ploegen, zoals Asterix
Kieldrecht, het Russische Belogori, enz.”

Jullie doen ook mee aan de
organisatie van de bekende
Klingse Boscross?
Erik: “Dat klopt. Samen met de
gemeente, de scholen en Moev
organiseren we jaarlijks de Klingse
Boscross. In 2009 was de eerste
editie en in oktober vond de 13de
editie van het veldloopevent plaats.
Met de boscross willen we mensen
stimuleren om te sporten. Bovendien
gaat de opbrengst van de boscross naar
hulpprojecten in de derde wereld.

Kan je 50 jaar Omnisport
De Klinge beschrijven in
enkele cijfers?
Erik: “Er zijn heel wat interessante
cijfers. Zo kunnen mensen al 37 jaar
zwemmen met Omnisport De Klinge,
waarvan de laatste 11 in Kieldrecht.
Daarnaast organiseerden we al 40
herfst- en sportkampen tijdens de
krokusvakantie, 43 paaskampen en 10
internationale volleybaltornooien.

Tot slot: welke sporten kunnen mensen bij jullie beoefenen?
Erik: “Behalve de sportkampen, die we organiseren tijdens de vakanties, hebben we
nog een heel mooi aanbod. Het huidige wekelijkse aanbod vind je hieronder. Zoals je
ziet, is er voor elk wat wils.”
✔ Zwemmen (zwembad Kriekeputte Kieldrecht), vanaf peuters zonder ouders.
✔ Badminton ( jeugd en volwassenen)
✔ Dans: kleuters (zaterdag) en vanaf 4de leerjaar op woensdag
✔ Countrydans (vrijdag in het O.C Parochiehuis)
✔ Onderhoudsgym en curvebowls op maandag.
✔ Floorball ( jeugd en volwassenen)
✔ Multimove en kleuterturnen
✔ Tai chi en zwaardvormen
✔ Yoga (dinsdag in O.C. Parochiehuis)

Meer info

✔ Tumbling en trampoline ( jeugd)

Erik Maes (voorzitter):
0474 37 03 97,
erik.maes100@gmail.com
www.omnisportdeklinge.com

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
Instagramwedstrijd: de 3
winnende beelden

Kendra Cerpentier (@kendra_lydie)

In juni lanceerden we ons eigen Instagramaccount. Daarin delen we de
mooiste plekjes en wijzen we inwoners de weg naar een hele waaier aan
leuke vrijetijdsactiviteiten. Aan de lancering van het account koppelden
we een leuke wedstrijd. Wie bij zijn/haar foto’s #wijzijnSGW gebruikte,
maakte kans op een van onze drie selfiesticks met licht en tripod.
Onderstaande beelden kwamen als winnaars uit de bus.
Bedankt aan iedereen om deel te nemen!

KLJ Sint-Gillis-Waas (@kljsintgilliswaas)

Monty Van Bogaert (@montytriplex)

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!

