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Beste inwoners,
Wat een jaar beleven we toch: 2020 blijft voor generaties in
ons collectief geheugen hangen. Er is niet alleen de vreselijke
coronacrisis, maar ook voor het vierde jaar op een rij een
ernstige lente- en zomerdroogte.
Nooit eerder lieten politici zich zo nauwgezet adviseren
door wereldbekende viruswetenschappers. Ik was jaloers,
omdat ik zelf 40 jaar lang generaties hogeschool- en
universiteitsstudenten onderwees in de klimaat- en
biodiversiteitscrisis als docent ecologie. Helaas werden de
onheilspellende scenario’s van onze klimaatwetenschappers
lang niet gehoord. Tot nu, hoop ik. De sluipende klimaatcrisis
heeft ook te maken met de manier waarop we met onze
natuur omgaan.
Op de druk bijgewoonde lezing over klimaatverstoring van
collega Willems, in GC De Route vorig jaar, leerden we dat
we ons maar beter voorbereiden op nog meer zomerdroogte,
maar ook op meer intense regenval en wateroverlast. En ook
over hoe we daar als gemeente en als inwoners samen wat
aan kunnen doen.

zomer en om overstromingen te voorkomen, werken we aan
een mobiliteitsplan met meer aandacht voor veiliger stappen
en trappen, aan een tragewegenplan (hielp jij al mee bij de
inventarisatie?) en aan de vergroening van onze dorpen. Zo
schakelen we veilig over naar dichtbijvakanties en maken we
werk van een groenere toekomst.
Ik hoop van harte dat jij, samen met ons, onze mooie
gemeente klimaatbestendiger maakt. Want zoals bij de
coronacrisis maakt ons individueel gedrag echt het verschil.
Alleen reageren de klimaatcurves niet al na 2 weken, zoals
een viruscurve, maar pas na vele decennia. Doe het voor
onze (klein)kinderen!
Erik Rombaut
Schepen

In een vorig infoblad las je al hoe we bijenvriendelijk
graslandbeheer invoerden in onze gemeente. Ondertussen
werken we onder andere aan een indrukwekkend
boomaanplantprogramma, zoeken we terreinen om
winterneerslag langer vast te houden voor gebruik in de
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GESPOT

De liefde voor de fiets en vriendschap leiden soms tot zotte
ideeën, ook in onze gemeente.
Benny Vael, Bruno De Bruyne, Stephan Simon, Gunther
Verhofstede, Nico Thys, Aimée Tack en Bruno Schelfhout van
WTC Sportief beslisten om 500 km te rijden in 24 uur. Een
klus die ze, in juni, vlot klaarden.
Twee weken voor de tocht beslisten de zeven sportievelingen
om zo lang en zo ver te rijden. “We stippelden een mooie
route uit, met de nodige bevoorradingen. Om 20 uur
vertrokken we aan het gemeentehuis voor ons avontuur”,
vertelt Bruno Schelfhout. “Op voorhand boezemde de

BEZORG
EEN FOTO!

nachtrit ons toch wat angst in, maar het viel heel goed mee.
De zon ’s morgens zien opkomen, was mooi. Maar het gaf
ons tegelijk een klopje.”
Maar samen trokken de vrienden er zich door. Ze fietsen
die 500 km mooi uit binnen de 24 uur. Bij aankomst kregen
ze een warme verwelkoming van familie en vrienden. Die
stonden hen op te wachten aan het gemeentehuis. “Na de
aankomst dronken we nog iets op het terras, praatten we
een beetje bij en dan kropen we in ons bedje”, blikt Bruno
tevreden terug.

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!

KORT 5

KORT
DOE TOT 21 SEPTEMBER MEE AAN DE
ZOMERZOEKTOCHT

Tot en met 21 september kan je deelnemen aan de
zomer(fiets)zoektocht. Dit jaar staat de zomerzoektocht in
het teken van Reynaert de vos. De zoektocht van ongeveer
40 km brengt je langs de mooiste plekjes van groot
Sint-Gillis-Waas en buurgemeente Stekene.

BLADKORVEN IN HET NAJAAR
In het najaar plaatst de gemeente opnieuw enkele
bladkorven. Deze bladkorven komen op plaatsen waar er
bomen op openbaar domein staan en waar deze bomen (of
bladeren ervan) voor overlast zorgen voor weggebruikers of
bewoners. Let op: de bladeren die in de korf terechtkomen,
moeten afkomstig zijn van bomen op openbaar domein.
Gebruik ze niet voor privé-groen en ander afval.

Een deelnameformulier download je op
www.sint-gillis-waas.be/zomerzoektocht-2020 of koop je
voor 1 euro in het toeristisch infopunt. Doe/fiets mee in je
bubbel en treed in de voetsporen van de sluwe Reynaert!
Antwoorden gevonden?
Bezorg je formulier ten laatste op 22 september om 16 uur in
het toeristisch infokantoor van GC De Route (Stationstraat
201 bus 1, 9170 Sint-Gillis-Waas).
Wie weet, val jij in de prijzen!

OPENINGSUREN EN
SLUITINGSDAGEN
Maak een afspraak
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 2 november

NAAMSVERANDERING VOOR GROS
De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
(GROS) heeft een nieuwe naam: de Mondiale
Solidariteitsraad. Het college van burgemeester en
schepenen keurde de naamswijziging dit voorjaar goed.
De Mondiale Solidariteitsraad is een overleg- en adviesraad,
bestaande uit verenigingen/personen die zich actief
inzetten voor ontwikkelingssamenwerking en internationale
solidariteit.

Het politiekantoor van Sint-Gillis-Waas is gesloten op:
zondag 1 november
maandag 2 november
Voor aangiftes en klachten kan je terecht in het
politiekantoor in Beveren (Gravenplein 7). Dit kantoor is
24/7 open. Ook op brug- en feestdagen.
Heb je dringende politiehulp nodig? Of heb je iets
verdachts gezien? Bel dan meteen het noodnummer 101!
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CIJFER VAN DE MAAND

CIJFER
VAN DE MAAND 161
De coronacrisis lokte tot nu toe een grote golf van solidariteit
uit. Het was ontroerend om te zien hoeveel mensen elkaar
willen helpen: door boodschappen te doen, de hond uit te laten,
kaartjes te sturen naar rusthuisbewoners of gewoon contact te
houden.

naar de apotheek gaan: 1
een babbeltje doen via de telefoon: 4
Het platform 'SGW Helpt' blijft bestaan. We weten niet hoe de
situatie verder evolueert. Hulp nodig of wil je helpen? Dan kan je
terecht op www.sint-gillis-waas.be/sgw-helpt-2.

Uiteraard ondersteunde onze gemeente zulke hartverwarmende
acties. Met het platform 'SGW Helpt' koppelden we tijdens de
coronacrisis de hulpvragen en het hulpaanbod aan elkaar. Maar
liefst 161 vrijwilligers registreerden zich voor 22 juli op het platform
om hulpbehoevenden een helpende hand te bieden. Een aantal
van hen wou zelfs verschillende taken op zich nemen. Zo gaven
ze zich samen op voor 172 taken.
Hieronder vind je een overzicht van het aantal mensen dat zich
opgaf voor een bepaalde taak:
huis-aan-huis bedelen mondmaskers: 114
mondmaskers maken: 26
kaartje schrijven: 5
een babbeltje doen via de telefoon: 5
hond uitlaten: 5
naar de apotheek gaan: 5
naar de post gaan: 5
boodschappen doen: 7
In totaal waren er 23 hulpvragen (naast de huis-aan-huis
bedeling van de mondmaskers):
boodschappen doen: 18

Bedankt aan iedereen die zich inzette voor anderen
tijdens deze moeilijke periode. Samen kunnen we corona
aan! #SGWtegencorona
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GEMEENTE- EN OCMW-RAAD
UITBREIDING THEATERTECHNIEKEN
GC DE ROUTE

Vanaf dit jaar tot en met 2023 breidt de gemeente de
theatertechnieken in Gemeenschapscentrum De Route
gespreid uit. Voor deze ingrepen voorziet de gemeente een
budget van 210.000 euro in het strategisch meerjarenplan.
GC De Route beschikt over een theaterzaal met 329 plaatsen
in een mobiele tribuneopstelling en een vlakke vloer als
podium. Momenteel zijn er geen gemotoriseerde trekken.
We werken via een vaste grid op 6,7 meter hoogte. Dat is
een beperking voor de de artiesten en gezelschappen die
te gast zijn in GC De Route. Elke productie heeft specifieke
technische vereisten en een lichtplan. Dit wordt telkens op
hoogte voorbereid door de theatertechnici.
De gemeente wil minimaal 7 gemotoriseerde trekken installeren,
met de mogelijkheid om uit te breiden naar 12 stuks. Dat maakt
niet alleen het bekabelen en verhangen van lichtarmaturen
op normale hoogte mogelijk, maar het maakt van de zaal in
GC De Route een moderne, rendabele theaterzaal. Het biedt
zoveel meer mogelijkheden qua decor, doeken, wanden, geluid,
projectie en vooral de mogelijkheid om dit alles binnen kortere
termijn volledig om te keren, op een veilige en werkbare manier.
Daarnaast moet de installatie van een loopbrug inclusief
zaaltrek het richten, verhangen en bekabelen van spots boven
de tribune mogelijk maken.

GAS-BOETE VOOR GEBRUIK OF VERKOOP
LACHGAS ALS ROESMIDDEL
In de drie gemeenten van de politiezone Waasland-Noord
(Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene) komt er een verbod
op het gebruik en de verkoop van lachgas als roesmiddel.
Hiervoor pasten de drie gemeenteraden hun politiereglement
aan. Wie betrapt wordt, riskeert een GAS-boete.
Ook het verbod op loslopende honden werd uitgebreid naar
loslopende dieren die in de regel geen vrije loop hebben.
De minimumleeftijd voor een GAS-boete blijft 16 jaar.
Afhankelijk van de situatie kan de GAS-boete oplopen tot
maximaal 350 euro. Voor de 16- en 17-jarigen is dit maximaal
175 euro.

HANS BURM (N-VA) VERVANGT TOM COOL
ALS GEMEENTERAADSLID
Hans Burm (N-VA) legde de eed af als gemeenteraadslid. Hij
vervangt Tom Cool.

Hans Burm

De tribune van GC De Route
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CORONA

MAATREGELEN OM IMPACT CORONA TEGEN TE GAAN
De coronacrisis trof onze gemeente. Veel inwoners verloren
een familielid, ouder of vriend. Ook op economisch vlak
maakten onze gezinnen, ondernemingen, handelaars, horeca,
verenigingen, scholen… een zware periode door. Zowel vanuit
de Vlaamse als Federale overheid nam men al verschillende
maatregelen die gezinnen, bedrijven, scholen, culturele
gezelschappen rechtstreeks ten goede komen. In onze
gemeente werkt/werkte een partij-overschrijdende werkgroep
een aantal maatregelen uit om de impact van corona tegen
te gaan. Deze maatregelen werden voorgelegd aan de
gemeenteraad op 29 juni.
Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste
maatregelen:
1. De gemeente ondersteunt onze gezinnen en onze lokale
economie met een waardebon die besteed kan worden
in onze gemeente bij de lokale handelaars, horecazaken,
verenigingen, scholen… De lokale ondernemer moet zich
op voorhand registreren. Kwetsbare gezinnen (leefloon
gerechtigden, mensen in budgetbeheer, budgetbegeleiding
of collectieve schuldenregeling) krijgen via het Welzijnshuis
extra waardebonnen (5 euro per gerechtigde persoon op
leefloon of volwassene extra). Het betreft ook personen
met Verhoogde Tegemoetkoming, Omnio-statuut 2020 of
een gezinslid die een zelfstandige beroepsactiviteit niet kon
uitvoeren en daarvoor sinds 13 maart een hinderpremie of
compensatiepremie kreeg.
Wil je meer info over de waardebon? Blader dan naar
pagina 9.
2. In 2020 vallen een aantal retributies en belastingen weg.
Andere retributies en belastingen worden gehalveerd of
aangepast:
De bedrijfsbelasting werd aangepast.
Alle bedrijven, handelaars, zelfstandigen… die verplicht
sloten en dus ook een hinderpremie van de Vlaamse
overheid ontvingen, worden dit jaar vrijgesteld van de
bedrijfsbelasting.
Alle bedrijven, handelaars, zelfstandigen… die van de
Vlaamse overheid een compensatiepremie kregen,
worden voor de helft van het bedrag in het nieuwe
belastingreglement vrijgesteld.
Alle andere bedrijven, zelfstandigen… die niet
onder voorgaande regeling vallen, betalen 40 euro
bedrijfsbelasting.

In 2020 valt de gezinsbelasting weg voor elk gezin waarvan
1 persoon op hetzelfde adres minstens 24 dagen tijdelijk
werkloos was of waarvan een gezinslid eigenaar is van een
onderneming die een hinder- of compensatiepremie kreeg.
Iedereen die in aanmerking komt voor de vrijstelling
op gezinsbelasting, moet hiervoor een ASR-formulier
(aangifte van sociaal risico) aanvragen via de werkgever of
uitbetalingsinstelling (ABVV, ACLVB,ACV of HVW). Lees
zeker de achterzijde van je aanslagbiljet goed na. Daar vind
je de voorwaarden (inclusief termijn) over de vrijstelling op
de gezinsbelasting terug.
In 2020 valt de belasting op het privatiseren van het
openbaar domein weg voor de plaatsing van koopwaren,
mobiele kramen en automaten, behalve voor werfinstallaties
en containers. Zo kunnen handelaars en horeca gratis het
openbaar domein innemen. Ze moeten hiervoor wel een
aanvraag indienen. Dat kan via www.sint-gillis-waas.be/
wonen-en-leven/mobiliteit/openbaar-domein-innemen.
3. Ook de scholen en oudercomités worden financieel
ondersteund, omdat zij extra kosten hadden en inkomsten
misliepen door de annulering van verschillende activiteiten.
Alle oudercomités ontvangen een financiële bijdrage van
5 euro per leerling. De scholen van het vrije net en het
gemeenschapsonderwijs krijgen per leerling een bijdrage
van 8 euro.
4. Ook verenigingen leden heel wat verlies tijdens deze
coronacrisis. De Vlaamse overheid voorziet voor onze
gemeente een budget van 196.550 euro voor jeugd, cultuur
en sport. De subsidies van de verenigingen die enige schade
opliepen, worden verdubbeld. Naast de subsidies aan de
jeugd-, sport- en cultuurverenigingen hebben we ook nog
een aantal toelagen voor verenigingen die ook schade
leden. Ook daar ging de gemeente na welke verenigingen in
aanmerking komen voor verdubbeling van de toelage.
5. Om de sociale cohesie te vergroten, ondersteunden
we onze horeca extra door, waar mogelijk, ruimte op het
openbaar domein ter beschikking te stellen waarbij er
tenten, tafels en stoelen werden voorzien.
6. Gezinnen waarvan een gezinslid een door het VAPH
erkende beperking heeft, krijgen 50 euro per persoon met
een erkende beperking.
7. De capaciteit van onze zaal in GC De Route wordt beperkt.
Om toch een aantrekkelijk en betaalbaar cultureel
programma te voorzien in ons cultureel centrum, stellen we
35.000 euro ter beschikking.
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JOUW WAARDEBON KOMT ERAAN!
Op pagina 8 las je al dat de gemeente een waardebon
aanbiedt om onze inwoners en lokale ondernemers te
ondersteunen.
Hier volgt meer informatie.
Elk gezinshoofd krijgt 10 euro en elk bijkomend gezinslid
5 euro.
Met de waardebon betaal je je aankopen rechtstreeks bij
de deelnemende handelaars, horecazaken, verenigingen,
scholen… Je laat de QR-code scannen en verder hoef je niks
te doen.
Een lijst van deelnemende handelaars, horecazaken,
verenigingen, scholen… vind je terug op www.sint-gilliswaas.be/waardebon.
De QR-codes zijn geldig van 15 september tot en met
15 december 2020.

NIEUWE
HANDELSZAKEN
PICCOLA SARDEGNA
Detailhandel in Italiaanse voedingsmiddelen
Kerkstraat 64, 9170 Sint-Gillis-Waas
Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag,
zaterdag en (voorlopig) zondag van 9 tot 18.30 uur,
donderdag gesloten
Zaakvoerder: Jennifer Melis
Facebook en Instagram: PiccolaSardegna
Contact: 03 284 32 21, PiccolaSardegna@outlook.com

Je kan je aankoopbedrag in delen opnemen. Raadpleeg
jouw persoonlijk shoptegoed op www.sint-gillis-waas.be/
waardebon of check het door zelf je QR-code te scannen.
Zat er ten laatste op 14 september geen waardebon in je
brievenbus of is het bedrag niet correct? Neem dan contact
op met de gemeente via info@sint-gillis-waas.be.

WEEK VAN DE MARKT
Verzamel op maandag 28 september en maandag
5 oktober stempels op de markt en maak kans op mooie
prijzen:
1 marktbezoeker ontvangt een ‘Weekendje weg in
Oost-Vlaanderen’ t.w.v. 250 euro, aangeboden door de
provincie.
1 marktbezoeker ontvangt Sint-Gillisse kadobonnen
t.w.v. 300 euro.
De spaarkaarten en wedstrijdformulieren worden op
maandag 28 september op de wekelijkse markt verdeeld.
De prijsuitreiking vindt plaats op maandag 12 oktober op
de wekelijkse markt.
Meer info vind je terug op www.sint-gillis-waas.be.
Week van de markt is een project van de provincie
Oost-Vlaanderen, samen met EROV, Toerisme
Oost-Vlaanderen, Nationale Groepering Ambulante
Handel en de lokale besturen.

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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WERKEN EN REALISATIES

GEREALISEERDE WERKEN
GAVERSSTRAAT

SPOORWEGPAD

De oneffenheden in de Gaversstraat zijn weg. De
betonplaten werden er fijngefreesd.

De gemeente voorzag een nieuw wegdek op sommige
plaatsen van het Spoorwegpad tussen Sint-Niklaas en
Hulst. Deze werken waren nodig om de wortelopdruk aan
te pakken.

De Gaversstraat na de werken

POLDERSTRAAT
Om het verkeer in de Polderstraat af te remmen, plaatste
de gemeente een proefopstelling met versmallingen en een
asverspringing.
Een asverspringing in de Polderstraat

HOUTVOORTSTRAAT
We herstelden de inrit in de Houtvoortstraat vanuit de
Reepstraat. Die inrit was in slechte staat.

TROMPWEGEL
Na de asfalteringswerken in de Donkerstraat legden we ook
het voetpad op de hoek met de Trompwegel gedeeltelijk
heraan.

SPAANSKWARTIER
Ook in het Spaanskwartier freesden we de beschadigde
asfaltlaag af. Deze werken voerde de gemeente uit als
voorbereidende stappen in het subsidieproject voor de
heraanleg van de riolering samen met Aquafin.

GEPLANDE WERKEN
BOSSTRAAT

BEEKSTRAAT

De gemeente vormt de Bosstraat om tot een woonerf.
De aanpassingen omvatten o.a. een verhoogd plateau aan
het kruispunt met de Doornstraat, een verkeersdrempel
ter hoogte van de inrit aan de Sint-Niklaasstraat,
grasbetontegels, wadi’s en afwisselend geplaatste
plantvakken. Op deze manier verbetert de verkeersveiligheid
door minder doorgaand verkeer en lagere rijsnelheden.
Deze werken zijn vermoedelijk klaar in september.

Recent kreeg de Beekstraat een nieuwe asfaltlaag.
Binnenkort voorziet de gemeente in het eerste deel van de
straat fietssuggestiestroken.
MEER INFO? Wegen en Water, 03 727 17 00,
wegen.water@sint-gillis-waas.be
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OP ZOEK NAAR VERKEERSOUDERS
De gemeente is op zoek naar verkeersouders. Dat zijn
vrijwilligers die zich inzetten voor een veilige schoolomgeving.

WAT IS EEN VERKEERSOUDER?
Een verkeersouder helpt, net als een gemachtigd opzichter,
kinderen en ouders bij het veilig oversteken. Het zijn niet
alleen ouders, maar ook grootouders, nonkels, tantes, buren…
Verkeersouder zijn, omvat meer dan enkel de taken van een
gemachtigd opzichter. Zo helpen ze ook bij:
voetgangers- en fietsexamens;
fietslessen;
het begeleiden van kinderen in het verkeer tijdens uitstappen;
...

Je kan je registreren bij de vrijwilligerscoördinator van de
gemeente:
Je krijgt het statuut vrijwilliger.
Je bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid.
Je krijgt een uitnodiging voor de ‘Dag van de Vrijwilliger’.
Je volgt kosteloos de opleiding ‘gemachtigd opzichter’:
Je krijgt een fluojas (winter- en regenbestendig), het bord C3
en de driekleurige armband.
En het mooiste voordeel van verkeersouder zijn? Je helpt
kinderen en ouders tussen 8 en 8.45 uur veilig oversteken en in
de plaats krijg je veel dankbaarheid. Een vrolijke 'goedemorgen'
of een 'dankjewel' krijg je er gratis bij.

VOORDELEN
Je kan je registreren op de website www.verkeersouders.be:
Je ontvangt een startpakket met fluohesje, kortingsbon voor
Bobbejaanland en gadgets.
Je ontvangt een digitale nieuwsbrief.
Je kan voor de school een gratis actiepakket bestellen.
Je krijgt een uitnodiging voor ‘Dag van de Verkeersouders’
(voor het hele gezin).
De school krijgt een extra punt voor de verkeersmedaille.

VERKEERSOUDER ETIENNE AAN HET WOORD
Etienne Christiaens is al 3 jaar fietsbegeleider voor de
kinderen van gemeentelijke basisschool Het Kompas. Na een
eerdere oproep schreef hij zich in om ook verkeersouder te
worden. Een taak die hij al 1 jaar met hart en ziel vervult.

applausje van de kinderen na de fietstochten is altijd leuk!

WAAROM ZOU JE ANDEREN AANRADEN OM
VERKEERSOUDER TE WORDEN?

GOEDEMORGEN ETIENNE, WAT DOE JE
PRECIES ALS VERKEERSOUDER?

Etienne: “Het is leerrijk om verkeersouder te zijn.
Bovendien is het geen dagtaak. Je doet het af en toe.
Maar vooral jezelf inzetten voor de veiligheid van kinderen
is een mooie taak. Voor hen moet je zorg dragen. Zij zijn
onze toekomst!”

WAT ZIJN DE KWALITEITEN VAN EEN GOEDE
VERKEERSOUDER?

Bedankt, Etienne!

Etienne: “Ik doe fietsbegeleiding voor de leerlingen van GBS
Het Kompas. Sinds de heropstart van de scholen na corona,
help ik ook om kinderen veilig de straat te laten oversteken.”

Etienne: “Een goede verkeersouder houdt zijn/haar ogen
en oren goed open. Daarnaast is het ook belangrijk dat ze
de leerkrachten hun werk laten doen.”

WAT IS HET LEUKSTE DAT JE ALS
VERKEERSOUDER MEEMAAKTE?
Etienne: “De appreciatie van de ouders en de kinderen als
ze de straat veilig kunnen oversteken, is geweldig. Ook het

Heb je na het lezen van de informatie
en de woorden van Etienne zin om
verkeersouder te worden? Aarzel dan
niet en geef jezelf op.

MEER INFO? Onderwijs, 03 727 17 00,
onderwijs@sint-gillis-waas.be
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POLITIEWERKING IN ONZE GEMEENTE
5 wijkagenten, 3 wijkondersteuners, 1 administratief bediende
en 1 teamchef wijkwerking vormen samen het wijkteam SintGillis-Waas van de politiezone Waasland-Noord. Samen zorgen
zij voor een veilige gemeente. Maar hoe werkt het wijkteam
Sint-Gillis-Waas precies? Teamchef wijkwerking Michel
Meersschaert legt het uit.

GOEDEMIDDAG MICHEL, JIJ BENT TEAMCHEF
WIJKWERKING SINT-GILLIS-WAAS. WAT
HOUDT DIE FUNCTIE PRECIES IN?
Michel: “Een teamchef wijkwerking staat in voor de
dagelijkse coaching en coördinatie van het wijkteam
Sint-Gillis-Waas, inclusief alle deelgemeenten. Een
teamchef is de schakel tussen de wijkmedewerkers en
de korpsleiding, zowel op het vlak van taakuitvoering als
interne bedrijfsvoering. Hij/zij heeft de leiding en houdt
algemeen toezicht op de wijkmedewerkers. Zo zorgt hij
ervoor dat wijkmedewerkers hun dienstverlening op een
kwaliteitsvolle manier uitvoeren.”
“Daarnaast beheert een teamchef alle wijkgerelateerde
administratie: processen-verbaal, parketopdrachten,
gewone briefwisseling, meldingen aan of via de wijkpost…

Hij geeft die door aan de wijkagenten zodat zij dit kunnen
afhandelen.”

HOE VERLOOPT DE WIJKWERKING PRECIES IN
ONZE GEMEENTE? WAT ZIJN DE VOORDELEN
VAN WIJKWERKING?
Michel: “Onze gemeente telt 5 wijkgebieden: Sint-GillisWaas centrum, Sint-Gillis-Waas zuid, De Klinge, Meerdonk
en Sint-Pauwels. De wijkgebieden zijn verdeeld volgens
het aantal bewoners per straat. Het voordeel van deze
opdeling is dat de wijkagent zich intensief bezighoudt met
het reilen en zeilen in dat specifieke wijkgebied. De burger
heeft een vast aanspreekpunt die de polsslag van zijn/haar
wijkgebied voelt, de gevoeligheden in het wijkgebied kent
en erop inspeelt. Is de wijkagent een langere tijd afwezig,
dan neemt de teamchef of een wijkondersteuner het
wijkgebied tijdelijk over.”

WAARVOOR KUNNEN DE MENSEN BIJ
WIJKAGENTEN TERECHT?
Michel: “Een inwoner kan bij een wijkagent terecht voor
alle veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. De dringende
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zaken worden wel doorgegeven aan de dienst interventie of
aan een gespecialiseerde politiedienst. Als iemand slachtoffer
is van een inbraak, springt de wijkagent nadien nog binnen om
een evaluatie van het dossier te maken. Wijkagenten komen
ook langs om een woonstcontrole uit te voeren, als men wil
ingeschreven worden in het bevolkingsregister van Sint-GillisWaas.”

WAARAAN VOLDOET EEN GOEDE WIJKAGENT
VOLGENS JOU? WELKE KWALITEITEN HEEFT
HIJ/ZIJ?
Michel: “Een goede wijkagent is geïntegreerd in de
samenleving en heel betrokken met zijn/haar wijk. Die
betrokkenheid gaat heel ver. Heeft een bewoner plots 3
bolides op de oprit staan, wekt dit de aandacht van onze
wijkmedewerkers. Maar ook als mensen hun boetes niet
kunnen betalen, kunnen zij rekenen op een luisterend oor en
een eventuele doorverwijzing. Heeft iemand problemen met
de opvoeding van een kind of vermoedt men dat de buurman
of buurvrouw in de problemen zit, dan brengt de wijkagent de
juiste diensten op de hoogte. De wijkinspecteur en de politie in
het algemeen kunnen niet alle problemen oplossen. In dat geval
zorgen zij voor de correcte doorverwijzing.”

HOE KUNNEN MENSEN WIJKAGENTEN
BEREIKEN?
Michel: “In de 3 gemeentes van de politiezone
Waasland-Noord is er onthaal voorzien, ook in
Sint-Gillis-Waas. Elke voormiddag van maandag t.e.m.
zaterdag kunnen de mensen terecht in het onthaal aan
het Burgemeester Omer De Meyplein (container naast het
gemeentehuis) voor klachten, verliesaangiftes of een advies.
Dinsdag is het bureau open tot 18.30 uur en woensdag tot
16.30 uur. Buiten de openingsuren verbinden we inwoners
door met het hoofdbureau in Beveren. Daar kan je 24/7
terecht.
Michel: “Het wijkkantoor in Sint-Gillis-Waas is telefonisch
te bereiken op 03 376 23 60 of via mail (wijkagent.sint-gilliswaas@politiewano.be). Zo kunnen de mensen een afspraak
maken met hun wijkagent. Is hij/zij niet aanwezig, dan
wordt de boodschap doorgegeven aan hen via e-mail. Zij
contacteren de mensen als ze terug van dienst zijn. Wil je zien
wie jouw wijkagent is? Neem dan hiernaast een kijkje of op
www.politiewano.be.”

ONZE WIJKAGENTEN
Wie zijn onze wijkagenten? Waar en hoe kan je ze bereiken? We stellen onze wijkagenten kort aan jou voor.
Sven Van Kerchove
Wijkagent Sint-Gillis-Waas Centrum
03 376 23 60
sven.vankerchove@politiewano.be

Hugo De Clercq
Wijkagent Sint-Pauwels
03 376 23 60
hugo.declercq@politiewano.be

Olivier Valaert
Wijkagent Sint-Gillis-Waas Zuid
03 376 23 60
olivier.valaert@politiewano.be

Tom Stremersch
Wijkagent De Klinge
03 376 23 60
tom.stemersch@politiewano.be

Sandy Bauwens
Wijkagent Meerdonk
03 376 23 60
sandy.bauwens@politiewano.be
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EXTREME VOORJAARSDROOGTE
De voorjaarsdroogte was extreem. Sinds de start van de KMIwaarnemingen in 1833 waren de maanden april en mei nooit
zo droog als nu. De trend volgt helaas de voorspellingen van
klimaatwetenschappers, nu we te maken kregen met de vierde
droogteperiode in vier opeenvolgende jaren. Op 4 juni stelde
de gouverneur zelfs een watercaptatieverbod in. In de Wase
polders was het niet langer toegestaan om oppervlaktewater
op te pompen uit waterlopen om gewassen te irrigeren en
beregenen. Dit verbod is ondertussen opgeheven. Toch
moeten we onze gemeente aanpassen aan de droogte.

RISICO’S VAN TE LAGE WATERSTANDEN
De verdroging van ons mooie krekengebied vormt een groot
probleem. Moerasplanten- en dieren sterven bij te weinig
water en landbouwgewassen zijn ook kwetsbaar. Daarnaast
zorgt de extreme droogte voor winderosie en zandstormen,
zoals in mei 2020.

OOK VERZILTING IS EEN GROTE BEDREIGING
Water oppompen uit waterlopen om gewassen te irrigeren en
beregenen, brengt in onze Wase polders verzilting met zich
mee. Dat vormt ook een grote bedreiging. Zout polderwater
zit dieper, onder een voorraad zoet water. Dat zie je ook op
de afbeelding. Het zoete water zorgt voor een tegendruk
waardoor het zoute water niet omhoog komt.
Maar door de droogte wordt het zoet water massaal
opgepompt. Hierdoor stijgt het zoute water ongehinderd op en
er ontstaat verzilting. Dat is in de eerste plaats slecht nieuws
voor de landbouwgewassen en voor het vee, want zout (drink)
water is niet goed.

OPLOSSINGEN?
Het is duidelijk dat we in de winter veel meer zoet
hemelwater moeten stockeren. Dat gebeurt nu al. In de
kreken-natuurgebieden stockeren we zoet hemelwater.
Samen met het Polderbestuur van het Land van Waas
besloten we in maart 2020 om de hogere winterpeilen in
deze natuurgebieden te handhaven om zo een extra voorraad
zoet water te stockeren. Helaas was die voorraad in mei al
opgebruikt.
Daarnaast hebben we nood aan veel meer bomen, hagen
en houtkanten in de landbouwgebieden. Ze brengen koelte,
schaduw én ze breken de uitdrogende winden. Daar maken
we de komende jaren werk van.
Tot slot maken we, samen met het provinciebestuur, plannen
op om onze landelijke gemeente aan te passen aan de
klimaatverstoring. Want vergeet niet: als de boeren en de
natuur in de problemen komen, hebben we allemaal een
probleem.
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SPAARZAAM MET
WATER
HOEDOEDEDA?
Vlaanderen is, vergeleken met andere regio's en landen,
één van de regio's met de grootste waterschaarste.
Dit betekent dat er een beperkte hoeveelheid water
beschikbaar is per inwoner. Bewust en spaarzaam omgaan
met water, is dan ook heel belangrijk.
Aquaflanders startte met de hulp van 7 studenten
communicatiemanagement van de PXL-hogeschool de
actie 'Spaarzaam met water, hoedoededa?'. Online geven zij
een heleboel tips en tricks om bewust en spaarzaam om te
gaan met kraantjeswater. Neem zeker een kijkje op
www.kraanwater.be. Hieronder alvast een goede tip.

GEEN
COMPOSTEERBARE
ZAKJES IN GFT
Composteerbare zakken/verpakkingen zijn minder goed
afbreekbaar tijdens het composteringsproces. Zelfs in
de professionele composteringsinstallatie zijn ze niet
binnen de normale tijd afgebroken. Bovendien veroorzaakt
verpakt afval tijdelijk een zuurstoftekort waardoor de
GFT-verwerking verstoord wordt. Achtergebleven stukjes
(plastic) zijn ook nefast voor de kwaliteit van de compost.
Daarom zijn composteerbare en plastic zakken niet
toegelaten bij het GFT.
Als de ophaler opmerkt dat er een zakje in de GFTcontainer zit, wordt de container niet geleegd. De ophaler
kan tijdens de ronde niet inschatten of de gebruikte zakjes
composteerbaar zijn of niet.

EIND SEPTEMBER IN JE BRIEVENBUS:
AANSLAGBILJET
Eind september ontvang je het MIWA-aanslagbiljet voor
de periode januari-juni 2020. Wist je dat je je afvalverbruik
makkelijk kan opvolgen via www.miwa.be (> diftar > mijn
grijze container) of via de MIWA My Waste app? Een login
code voor de app vraag je aan via www.miwa.be (digitaal
loket).
Heb je vragen over je ledigingen of betaling? Bel dan het
gratis infonummer 0800 98 003.

16

WONEN EN LEVEN

SINT-GILLIS-WAAS RENOVEERT

Opgelet!
Door de coronacrisis vindt het
infomoment momenteel onder
voorbehoud plaats.

Renovatie van je woning is een opdracht waar nogal wat
mensen tegenop zien. Nochtans verhogen renovatiewerken
het comfort en de waarde van je woning, en kan je bovendien
heel wat energie – en dus ook euro’s – besparen.
Onze gemeente wil samen met de provincie Oost-Vlaanderen
particuliere woningeigenaars een helpende hand reiken om te
BENOveren. Beter renoveren dus, met hogere ambities op vlak
van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in
de meest logische volgorde.
Als je plannen hebt om te renoveren, kan je als inwoner van
onze gemeente gratis renovatieadvies aan huis ontvangen.
Een deskundige van het Steunpunt Duurzaam Wonen en
Bouwen maakt samen met jou de huidige staat van je woning
op en stelt een stappenplan voor om je woning klaar te maken
voor de toekomst. Wat zijn voor jouw woning duurzame en
betaalbare oplossingen op vlak van isolatie, verwarming,
ventilatie...? Na het bezoek ontvang je een uitgebreid
adviesverslag met alle informatie op maat van jouw woning.

gratis deskundige begeleiding krijgen. De vakspecialist zoekt
naar aannemers, vraagt voor jou offertes op en is thuis in het
aanvragen van premies. Door met meerdere buurtbewoners
tegelijk te renoveren, kan je in sommige gevallen zelfs van
goedkopere prijzen genieten.

NU AL INTERESSE OM MEE TE DOEN?
Surf naar de website van het Steunpunt Duurzaam Wonen en
Bouwen en schrijf je in via onderstaande link:
https://bit.ly/30LZ359.
MEER INFO? Kom naar het infomoment op woensdag 23
september om 19 uur in de kleine ontspanningszaal van GC
De Route (Stationstraat 201) en kom te weten wat dit voor jou
concreet kan betekenen. Inschrijven kan tot en met zondag 13
september via omgeving@sint-gillis-waas.be. De plaatsen zijn
beperkt.
Meer info over ‘Sint-Gillis-Waas renoveert’ vind je op
www.sint-gillis-waas.be/sint-gillis-waas-renoveert.

Als je dit wenst, kan je bij de uitvoering van de werken ook

WORD BRANDWEERMAN OF -VROUW
Brandweerman, -vrouw of ambulancier zijn, naast je
dagelijkse job, is een serieus interessant engagement.
Hulpverleningszone Waasland is steeds op zoek naar nieuwe
vrijwilligers, parttime hulpverleners.

WORD
PARTTIME
BRANDWEER
www.hvz-waasland.be

V.U. Marc Van de Vijver, Nijverheidsstraat 33 , 9100 Sint-Niklaas

Woon jij dicht bij een kazerne? Wil jij niet aan de zijlijn
toekijken, maar iets doen wanneer er een incident is? Wil
jij mee waken over je buren, familie en vrienden? Kijk dan
op www.hvzwaasland.be hoe je parttime brandweer of
ambulancier wordt.
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SCHOORSTEENBRAND
Wat is gezelliger dan je opwarmen aan de haard na een
stevige herfstwandeling door de gure wind en diepe plassen?
Jammer genoeg is het stookseizoen ook dé periode van
schouwbranden.
Wees voorzichtig en neem je voorzorgen.

VERWARMEN MET EEN HOUTKACHEL OF HAARD
Een schoorsteenbrand ontstaat door het verbranden van te nat
of geverfd hout, een vogelnest in het kanaal… Daardoor kan het
kanaal dichtslibben. Laat daarom je schoorsteen jaarlijks vegen
door een erkend technicus of vakbekwaam schoorsteenveger.

En voor wanneer het toch fout loopt: plaats een rookmelder aan
het plafond.

WAT ALS HET TOCH MISLOOPT?
Kom onmiddellijk in actie als je een loeiend geluid hoort in het
rookkanaal. Blus nooit met water, want dat creëert stoom. Doof
met zand of zout en sluit de schoorsteenklep, luchttoevoer. Bel
112! Ventileer de ruimte en ga naar buiten.
Meer info op www.hvzwaasland.be

HOE VOORKOM JE SCHOORSTEENBRAND?
Gebruik schoon en droog brandhout en leg dikke blokken hout
op de as. Het aanmaakblokje komt bovenop het sprokkel- of
aanmaakhout. Gebruik nooit benzine of spiritus. Zorg voor
voldoende ventilatie in de ruimte en de kachel en zet een
emmer zand naast de haard.

BEN JIJ THUIS IN EUROPA?
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN HELPT JE OP WEG
ZIT JE MET EEN VRAAG OF HEB JE INFORMATIE
NODIG?
Bel, mail of spring eens binnen:
09 267 70 17
europadirect@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/europadirect
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

PROJECTEN MET EUROPESE STEUN
WELKOM BIJ HET INFORMATIEPUNT EUROPA
DIRECT
Het Informatiepunt is de brug tussen ons allemaal en Europa.
Wil je meer weten over de Europese Unie en meepraten over
de toekomst van de EU?
Bij het Informatiepunt Europa Direct Oost-Vlaanderen kan je
terecht voor:
advies op maat over werken, wonen, studeren (en meer)
in de EU;
gratis brochures en publicaties over wonen, werken en
studeren in EU-landen;
uitleen- en spelmateriaal zoals een puzzelkoffer,
kleurboeken, stickerpuzzel...;
diverse activiteiten, debatten, workshops, evenementen
en vormingen over de EU;
verschillende wedstrijden zoals onze jaarlijkse
tekenwedstrijd.

Heel wat projecten uit jouw buurt kunnen rekenen op
Europese steun.
Maak kennis met de door Europa gesteunde projecten in
Oost-Vlaanderen op euprojecten.oost-vlaanderen.be

VRAGEN ROND EUROPESE
SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN?
europa@oost-vlaanderen.be of oost-vlaanderen.be/europa

MEER WETEN OVER EUROPA?
Volg ons online op de sociale media of schrijf je in op onze
maandelijkse nieuwsbrief www.oost-vlaanderen.be/europa.
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GEZOCHT: ECHTE KENNERS VAN HET WAASLAND
WERK MEE AAN HET TOEKOMSTIGE
ENERGIELANDSCHAP VAN HET WAASLAND
Dus hebben we jouw kennis van het Waasland nodig om
de juiste ruimtelijke keuzes te maken voor de regionale
energievisie. Benieuwd naar hoe zo een regionale
energievisie eruit kan zien? Voorlopig is Denderland
de enige regio in Vlaanderen met een vastgestelde
energielandschapsvisie. Je vindt de video en de visie op
https://oost-vlaanderen.be/energielandschap-denderland.

WAT MAG JE VERWACHTEN?

De provincie Oost-Vlaanderen en de 12 Wase gemeenten
zoeken de echte kenners van het Waasland. Ken jij het
Waasland of jouw omgeving als je broekzak? Hou je
ervan om je kennis te delen en om bij te leren van andere
streekkenners en experts? Heb je zin om mee te werken
aan de duurzame toekomst van het Waasland en een nieuw
hernieuwbaar energiesysteem voor de regio?
Dan is deze oproep mogelijk iets voor jou:
We zoeken mensen uit het Waasland. Mensen die er wonen,
werken en genieten van al het goede dat het Waasland te
bieden heeft, maar ook zicht hebben op de uitdagingen en
problemen. Iedereen kan deelnemen. We zoeken mensen
met verschillende achtergronden en ervaringen. Je hebt geen
specifieke voorkennis rond energie nodig.
Je durft al eens opgaan in een discussie en dan jouw
standpunt met vuur verdedigen. Maar je durft ook van
mening veranderen of de groepsconclusie te steunen. We
zoeken geen vertegenwoordigers van belangenorganisaties
of ontwikkelaars. We verzamelen de terreinkennis en het
buikgevoel uit de buurt.

WAAROM ZOEKEN WE OMGEVINGSKENNERS?
De provincie Oost-Vlaanderen maakt samen met 12
lokale besturen een visie op hoe het hernieuwbaar
energielandschap er in het Waasland uit zal zien. We
onderzoeken mogelijke scenario’s en maken doorheen dit
proces ruimtelijke keuzes voor een duurzaam en efficiënt
energiesysteem. We moeten slim kiezen waar en hoe we
hernieuwbare energie produceren in de regio, maar ook waar
en hoe we die opslaan, transporteren en verbruiken.

Je engageert je voor een boeiend traject met minstens
5 sessies vanaf september 2020 tot eind 2021. In deze
sessies draag je bij aan de opmaak van de energievisie
voor de regio. De definitieve visie stelt de provincieraad
vast aan het einde van het proces.
De eerste sessie is een opleiding rond alles wat met
energie te maken heeft. Je hebt dus geen voorkennis over
energie nodig.
We combineren veilige fysieke bijeenkomsten met digitale
sessies. We staan klaar om volledig online verder te werken
als het coronavirus opnieuw toeslaat.
MEER INFO?
www.oost-vlaanderen.be/energielanschap-waasland
energielandschap@oost-vlaanderen.be, 09 267 75 65

Stel je kandidaat en werk als lokale
omgevingsexpert mee aan het toekomstige
energielandschap van het Waasland.
Géén voorkennis vereist. De opleiding rond
duurzame energie en ruimte krijg je er gratis
bovenop.
Meer informatie & inschrijven via
www.oost-vlaanderen.be/energielandschapwaasland.
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KLINGSE BOSCROSS 2020
(ONDER VOORBEHOUD)
Op zondag 4 oktober staat, onder voorbehoud, de twaalfde
editie van de Klingse Boscross op het programma. Dit
loopevenement vindt plaats in de Hulststraat (De Klinge)
aan de ingang van de Clingse bossen.
Zowel kleuters, kinderen van de lagere school als
volwassenen (5 km - 7,5 km - 10 km) kunnen het beste van

zichzelf geven tijdens deze georganiseerde looptochten. De
organisatoren (Omnisport gezinsbond De Klinge, vrienden
van de Klingse Boscross, de scholen van groot Sint-GillisWaas, MOEV en de Sportdienst) hopen dat alles meezit en
de organisatie gewoon kan plaatsvinden.

100 JAAR GELEDEN VIERDE ONZE
GEMEENTE HAAR EERSTE EEUWELING

EEN STUKJE
GESCHIEDENIS

Op 19 maart 1820 werd koperslager Coppens vader van een zoon: Vital. Vital Coppens, geboren en getogen in de
Kerkstraat, baatte jarenlang een kleermakerswinkel uit. Daarnaast was hij zowel gemeenteraadslid als schepen.
Een gekend figuur dus. Zijn 100e verjaardag werd dan ook een bijzonder volksfeest. Kanonschoten kondigden de
feestelijkheden aan. Daarna volgden een dankmis, ontvangst op het gemeentehuis en een feestmaal. De feestelijkheden
sloten ze af met een grote stoet. De stoet beeldde onder andere zijn eigen levensloop uit, de Sint-Sebastiaansgilde en
Keizer Karel die in 1554 de jaarlijkse markt afkondigde. Vital stierf in 1922, toen hij net geen 102 jaar was.

De viering van Vital bracht heel wat mensen op de been.

Eeuweling Vital Coppens.
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KORFBALCLUB SINT-GILLIS-WAAS
In 2009 werd Korfbalclub Sint-Gillis-Waas opgericht. Het
begon toen met trainingen voor één jeugdgroepje. Sindsdien
is de club flink gegroeid. Het bestuur en de trainers bouwen
dan ook aan een goede jeugdwerking, want opleiding is heel
belangrijk.
Momenteel telt de club 46 leden: 11 volwassen en 35
jeugdspelertjes. De meeste van hen trainen twee keer per
week en in het weekend spelen ze een wedstrijd. In de club zit
heel wat talent. De U12 en U14 vormen een talentvolle groep.
De U14 speelde dit seizoen zelfs zaalkampioen in hun reeks.
Toch zijn sportieve prestaties niet het belangrijkste. Korfbalclub
Sint-Gillis-Waas hecht veel belang aan waarden en normen.

OPROEP

Het is een gezellige en gastvrije club. Teamgeest, vertrouwen,
wederzijds respect en sportiviteit staan hoog op de agenda. De
club rekent op de inzet en eerlijkheid van haar leden tegenover
elkaar en gasten.
De vereniging verwelkomt graag nieuwe spelers. “Je moet
geen ervaring hebben om lid te worden. Zowel voor onze
jeugdploegen als de ouderen is versterking altijd welkom.
Iedereen die anderen met respect behandelt, is welkom”,
besluit Zoi Koulouris van Korfbalclub Sint-Gillis-Waas.
MEER INFO? www.korfbalsgw.be
sint-gillis-waas@korfbal.be
Facebookpagina Korfbal Sint-Gillis-Waas

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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BLIJF KOM OP TEGEN KANKER STEUNEN!
KOOP AZALEA'S ONLINE!
Voor het eerst sinds 25 jaar zal het Plantjesweekend
voor Kom op tegen Kanker er helemaal anders uitzien.
Dit jaar bieden we onze gekende azalea’s enkel online
te koop aan. In Sint-Gillis-Waas vieren we ook ons
zilveren jubileum. Inderdaad, al 25 jaar lang verkopen
vele vrijwilligers tijdens het Plantjesweekend de
bekende azalea’s. Wij zullen hen hiervoor op een
speciale coronaveilige manier bedanken!

WAAROM GEEN TRADITIONELE VERKOOP?

HOE VERLOOPT DE ONLINEVERKOOP?
Koop tussen 1 en 20 september je plantje(s) via de
website: www.plantjesweekend.be.
Je bestelt en betaalt online. Na aankoop haal je je azalea
af bij een afhaalpunt, bij een Aveve of laat je je plantjes
thuis leveren. Het afhaalmoment in onze gemeente is
op zaterdag 26 september van 10 tot 12 en van 14 tot
16 uur in GC De Route, Stationstraat 201.
Hopelijk mag Kom op tegen Kanker ook in coronatijden
op veel steun rekenen!

Met het coronavirus willen we geen risico’s nemen.
Gezondheid gaat voor. Bovendien werd een traditionele
verkoop met de geldende veiligheidsmaatregelen
onmogelijk. We hopen op ieders begrip en bedanken
iedereen die Kom op tegen Kanker blijft steunen.

VOOR WIE KOOP JIJ EEN AZALEA?
Een azalea voor Kom op tegen Kanker is het enige
plantje dat je koopt voor een ander, maar houdt voor
jezelf. Want met je aankoop maak je een verschil voor
kankerpatiënten en hun naasten. De ziekte heeft vaak
een grote impact op hun levens. Met de opbrengst
van de plantjesverkoop kan Kom op tegen Kanker
ondersteuning bieden in de vorm van een luisterend
oor, activiteiten op maat, lotgenotencontact, informatie,
praktische hulp of financiële steun.

GRIEPVACCIN
Elk jaar opnieuw brengt de winter vervelend gezelschap
met zich mee: griep. Gemiddeld wordt één op de tien
mensen ermee besmet. Meestal geneest iedereen
vanzelf na enkele dagen, maar bij sommigen kan de
griep ernstige gevolgen hebben. Vaccinatie is de beste
manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan
te beschermen. Door de coronacrisis is het dit jaar extra
belangrijk dat de risicogroepen zich maximaal laten
vaccineren tegen de griep. Dat geldt ook voor gezonde
personen vanaf 50 jaar.

WANNEER VACCINEREN TEGEN GRIEP?
De jaarlijkse griepvaccinatie wordt best toegediend
tussen midden oktober en midden november. Het vaccin
beschermt pas goed na twee weken en is maar goed voor
één winterperiode.

WAT KOST EEN VACCINATIE?
De griepvaccins kosten tussen de 12 en 14 euro per vaccin.
Voor risicogroepen wordt het vaccin voor bijna de helft
terugbetaald.
MEER INFO? Raadpleeg je huisarts of neem een kijkje op
www.griepvaccinatie.be
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JE ORGANEN DONEREN: WAT BRENG JE IN ORDE?
Verschillende mensen wachten op
een long, nier, lever... Voor hen is
dat orgaan een kans op een nieuw
leven. Als je je organen doneert, kan
je levens van anderen redden.

WAAR KAN JE JE
WILSVERKLARING LATEN
REGISTREREN?
Als je in het bevolkingsregister bent
ingeschreven, ben je bij je overlijden
automatisch een donor. Tenzij je
dit tijdens jouw leven uitdrukkelijk
geweigerd hebt of als je familieleden
zich tegen de donatie verzetten.
Om zeker te zijn dat men jouw wil
respecteert, kan je jouw wil laten
registeren in de ‘verklaring donatie
menselijk lichaamsmateriaal’.

WAT STAAT ER PRECIES
IN DE ‘VERKLARING
DONATIE MENSELIJK
LICHAAMSMATERIAAL’?
In de 'verklaring donatie menselijk
lichaamsmateriaal' staan 4
beslissingen waar je uitdrukkelijk
toestemming voor kan geven,
waar je jezelf tegen kan verzetten

of waarvoor je een eerdere
wilsverklaring kan intrekken:
donatie van organen voor
transplantatie;
donatie van weefsels en cellen
voor transplantatie;
donatie van organen, weefsels en
cellen voor de vervaardiging van
geneesmiddelen;
donatie van organen, weefsels
en cellen voor wetenschappelijk
onderzoek.
Opgelet: dit soort donatie is niet
hetzelfde als je lichaam afstaan aan
de wetenschap.

KAN IEDEREEN EEN
WILSVERKLARING LATEN
REGISTREREN?
Bekwame meerderjarigen
kunnen een wilsverklaring laten
registreren.
Bekwame minderjarigen
(vanaf 12 jaar) kunnen zelf hun
wilsverklaring afleggen.
De ouders/voogd van een
minderjarige die niet bekwaam is,
kan voor de minderjarige enkel
verzet aantekenen.

Een meerderjarige die niet
bekwaam is, kan enkel verzet
laten uitdrukken door zijn
wettelijke vertegenwoordiger
of voorlopige bewindvoerder
(of naaste verwant als er
geen vertegenwoordiger of
bewindvoerder is aangesteld).

WAAR KAN JE JOUW
WILSVERKLARING LATEN
REGISTREREN?
Je kan jouw wilsverklaring
registreren:
bij de gemeente;
bij de huisarts;
via de elektronische zelfregistratie
op www.mijngezondheid.be.

HOEVEEL KOST HET OM JE
TE LATEN REGISTREREN ALS
ORGAANDONOR?
Jezelf registreren als orgaandonor is
gratis.
MEER INFO Burgerzaken, 03 727 17 00,
burgerzaken@sint-gillis-waas.be
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LUISTER JIJ OOK NAAR MIJN VERHAAL?
Anoniem: “Mijn moeder geloofde me niet, en sindsdien
negeert ze me.”
Awel: “Ik word stil van je verhaal. Wat moeilijk voor jou!
Woont er nog iemand bij jullie thuis?”
...

Awel luistert naar kinderen en jongeren, via chat, e-mail
of telefoon. Iets voor jou? Surf naar awel.be/wordbeantwoorder voor meer info. Je kan je nog tot begin
september kandidaat stellen.

UIT IN SINT-GILLIS-WAAS

GEEN UITKALENDER
Door de coronacrisis bevat dit infoblad alweer geen UiTkalender. Veel activiteiten
en evenementen zijn/worden nog altijd geannuleerd.
Bij het volgend infoblad wordt de winterkrant bedeeld. In deze krant staan de
activiteiten van 26 oktober 2020 t.e.m. 30 april 2021. Breng de activiteiten van
jouw vereniging in de UiTdatabank in voor 21 september 2020. We hopen van
harte dat het coronavirus tegen dan in kracht is afgenomen en het opnieuw
mogelijk is op een veilige manier activiteiten te organiseren.

in Sint-Gillis-Waas

IN BEELD
IN BEELD GEEFT JE EEN KORTE TERUGBLIK OP ENKELE ACTIVITEITEN.

SPEELPLEIN EN GRABBELPAS
Tijdens de zomer genoten de jongeren in
onze gemeente weer van Grabbelpas en de
speelpleinwerking van Biezabijs. Door corona wijzigde
de werking, maar dat kon de pret niet drukken. Zowel
voor de jongeren als de animatoren was het een leuke
zomer.

© Lieven De Prins

3 SLECHTVALKEN GEBOREN IN TOREN
SINT-EGIDIUSKERK
In de kerktoren van de Sint-Egidiuskerk zijn er in het
voorjaar 3 flinke jonge slechtvalken geboren: twee
vrouwtjes en een mannetje.

© François Fabry

GENIETEN IN ONZE MOOIE GEMEENTE
In coronatijden is het leuk om buiten te genieten van al het moois dat onze
gemeente te bieden heeft. Ook Lieven De Prins en François Fabry deden
dat. Ze bezorgden ons mooie beelden.

INFO

ZONNEPANELEN OP DAK CHIROLOKALEN MEERDONK
Sinds kort liggen er zonnepanelen op het dak van
de Chirolokalen in Meerdonk. Daar zorgde de vzw
Bouwcomité voor. Zo springen ze mee op de kar van
groene energie.

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!

