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Voorwoord
Beste inwoner
Als gemeente is het belangrijk om open en transparant te communiceren. Zo ben je als inwoner goed
geïnformeerd. Hiervoor gebruiken we verschillende kanalen.
Het infoblad vind je tweemaandelijks in je brievenbus. Per editie zetten we een markante inwoner en/of
vereniging in de kijker, houden we je op de hoogte van algemeen nieuws, geven we beleidsbeslissingen en
informatie over bouw- en wegenwerken mee en gaan we in op belangrijke thema’s van de gemeente.
In het midden vind je een UiTkalender. Het infoblad kan je online lezen op www.sint-gillis-waas.be
(> publicaties).
Surf zeker eens naar www.sint-gillis-waas.be en ontdek de website vooral zelf: kom meer te weten over de
producten van de gemeente, vraag een attest of uittreksel aan via het e-loket, geef online een melding door
of maak een afspraak. Op de website vind je ook alle openingsuren.
De informatie op www.sint-gillis-waas.be vind je gebundeld terug in deze infogids. Je krijgt een overzicht
van de verschillende bestuursorganen en van alle gemeentelijke diensten. De gids neemt je mee door ons
uitgebreid vrijetijds- en onderwijsaanbod, kinderopvang en maakt je wegwijs in de dienstverlening van
welzijn.
Vergeet je niet om onze gemeente op Facebook te volgen via www.facebook.com/gemeentesintgilliswaas?
Hopelijk ben je tevreden met de infogids! Bewaar de gids goed en gebruik hem. De meest recente versie
van deze gids vind je via www.sint-gillis-waas.be (> publicaties > infogids).
Jouw mening is belangrijk voor ons. Heb je een opmerking of suggestie? Neem dan contact op met
Communicatie via 03 727 17 00, communicatie@sint-gillis-waas.be

Maaike De Rudder
burgemeester
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Info over onze gemeente
Ligging
Sint-Gillis-Waas is een landelijke gemeente gelegen in het noorden van het Waasland, in de
provincie Oost-Vlaanderen. In Sint-Gillis-Waas gaan wonen en land- en tuinbouw samen in een
gevarieerde natuurlijke omgeving.
Sint-Gillis-Waas grenst in Vlaanderen (provincie Oost-Vlaanderen) aan Stekene, Beveren en
Sint-Niklaas, en in Nederland aan Hulst.

Deelgemeenten
Vanaf 1 januari 1977 bestaat Sint-Gillis-Waas na een fusie uit vier deelgemeenten: Sint-Gillis-Waas,
Sint-Pauwels, De Klinge en Meerdonk. De zuidelijke deelgemeentes (Sint-Gillis-Waas en
Sint-Pauwels) en de noordelijke deelgemeentes (Meerdonk en De Klinge) worden van elkaar
gescheiden door de E34, de verbindingsweg tussen Knokke en Antwerpen.

Oppervlakte
Totale oppervlakte van Sint-Gillis-Waas is 5.498 hectare.

Aantal inwoners
Sint-Gillis-Waas telt 19.686 inwoners. (febr. 2022)

			

Bestuur
en beleid

College van burgemeester en
schepenen
Het college van burgemeester en schepenen is in de eerste plaats een uitvoerend orgaan en
heeft geen algemene bevoegdheden zoals de gemeenteraad, maar wel toegewezen bevoegdheden.
Het college heeft twee soorten taken/bevoegdheden: taken van gemeentelijk belang (bijv.
uitvoeren gemeenteraadsbeslissingen, aanstellen en ontslaan personeel, zorg voor gemeentearchief …) en taken van algemeen belang (bijv. bijhouden van de registers van burgerlijke stand,
opmaken kiezerslijsten …).
Het college is een collegiaal orgaan, alle beslissingen worden gezamenlijk genomen. Er is een
taakverdeling tussen de schepenen, waardoor elke schepen één of meer beleidsgebieden krijgt
toegewezen. Elke schepen moet ervoor zorgen dat de beslissingen voor zijn eigen materies goed
voorbereid op het college komen, maar het is het college dat de voorstellen uiteindelijk wel of niet
goedkeurt.

Vast bureau
Het vast bureau bestaat uit dezelfde leden als het college en is zowat het dagelijks bestuur van het
OCMW. Het is een uitvoerend orgaan, de burgemeester is voorzitter. De taken van het vast bureau
zijn gelijkaardig aan de taken van het college (uitvoeren OCMW-raadsbeslissingen, aanstellen en
ontslaan OCMW-personeel, zorg voor OCMW-archief …). De OCMW-raad kan ook andere
bevoegdheden aan het vast bureau toewijzen. De zittingen zijn niet openbaar.

Samenstelling
Maaike De Rudder - burgemeester (CD&V)
burgemeester@sint-gillis-waas.be
0472 85 55 45
Bevoegdheden: algemeen beleid - veiligheid - communicatie onderwijs (behalve kunst) - burgerlijke stand - jumelage intergemeentelijke samenwerking - financieel beleid en BBC - welzijn
(excl. Bijzonder Comité Sociale Dienst) - ouderen - kinderopvang - gelijke
kansenbeleid - wijk-werken - ontwikkelingssamenwerking
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Herwin De Kind - eerste schepen (Groen-Vooruit)
herwin.dekind@sint-gillis-waas.be
0476 86 63 95
Bevoegdheden: omgeving: ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen - leefmilieu (met afvalbeleid) - klimaat (duurzaamheid en energie)
- dierenwelzijn

Pascal Buytaert - tweede schepen (CD&V)
pascal.buytaert@sint-gillis-waas.be
0497 53 43 24
Bevoegdheden: sport (inclusief groenonderhoud sportterreinen) lokale economie (ondernemen en werkgelegenheid) personeel- en organisatiebeleid - kwaliteitszorg en wonen

Matthias Van Zele - derde schepen (CD&V)
matthias.vanzele@sint-gillis-waas.be
0473 56 56 79
Bevoegdheden: jeugd - openbare gebouwen - openbare werken nutsvoorzieningen - kerkhoven - ICT

Erik Rombaut - vierde schepen (Groen-Vooruit)
erik.rombaut@sint-gillis-waas.be
03 770 71 47
Bevoegdheden: mobiliteit, waterbeleid, groenbeheer (exclusief het
groenonderhoud van de sportterreinen), biodiversiteit

Chantal Vergauwen - vijfde schepen (CD&V)
voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
chantal.vergauwen@sint-gillis-waas.be
0472 74 38 27
Bevoegdheden: OCMW (Bijzonder Comité Sociale Dienst), landbouw en
platteland - polders (excl. water) - cultuur - feestelijkheden - toerisme kunstonderwijs
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Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft een dubbele bevoegdheid:
•
•

regelen van alles wat van gemeentelijk belang is;
beraadslagen over elk ander onderwerp dat door andere overheden (federaal, provinciaal) wordt
voorgelegd.

De raad heeft ook de volheid van bevoegdheid. Dit betekent dat de gemeenteraad beslist, tenzij
bepaalde bevoegdheden door de wet aan een ander orgaan worden toegewezen.
Een aantal specifieke taken worden bepaald in het decreet lokaal bestuur artikel 40 en volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

vaststellen/aanpassen van het meerjarenplan en budget;
vaststellen van gemeentelijke reglementen en bepalen van straffen en gemeentelijke
administratieve sancties (GAS-boetes) op de overtreding van die reglementen;
inrichten van adviesraden en overlegstructuren;
vaststellen van gemeentebelastingen en vaststellen van de machtiging tot het heffen van de
retributies en de voorwaarden ervan;
aanstellen/ontslaan van de algemeen directeur en financieel directeur;
vaststellen van het organogram;
vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling;
...

OCMW-raad
De raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) heeft de volheid van bevoegdheid over het
OCMW. Ze stippelt een sociaal beleid uit op lange termijn en kan daarvoor algemene regels
vaststellen. De raad is een uitsluitend wetgevend orgaan en is is niet meer bevoegd
om beslissingen te nemen over individuele dossiers voor maatschappelijke dienstverlening
of integratie.
De raad bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad.
De vergadering vindt maandelijks plaats na de gemeenteraadszitting. Het eerste deel van de raad is
openbaar, iedereen mag de vergadering bijwonen. Daarna volgt eventueel een zitting achter
gesloten deuren.
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Samenstelling
Katja Daman (Groen-Vooruit) - voorzitter gemeente- en OCMW-raad
katja.daman@sint-gillis-waas.be
0476 31 88 28

CD&V
Maaike De Rudder

Pascal Buytaert

maaike.derudder@sint-gillis-waas.be
0472 85 55 45

pascal.buytaert@sint-gillis-waas.be
0497 53 43 24

Leo de Clerck
leo.declerck@sint-gillis-waas.be

Linda Dhondt

0468 13 80 53

linda.dhondt@sint-gillis-waas.be
0496 33 28 91

Marita Meul

Chris Lippens

Marc Van Britsom

Matthias Van Zele

chris.lippens@sint-gillis-waas.be
0474 98 14 97

marita.meul@sint-gillis-waas.be
0473 51 25 70

marc.vanbritsom@sint-gillis-waas.be
0475 81 05 05

Chantal Vergauwen

chantal.vergauwen@sint-gillis-waas.be
0472 74 38 27
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matthias.vanzele@sint-gillis-waas.be
0473 56 56 79

Groen-Vooruit
Erik Rombaut

Herwin De Kind

erik.rombaut@sint-gillis-waas.be
03 770 71 47

herwin.dekind@sint-gillis-waas.be
0476 86 63 95

Greet Van Moer

greet.vanmoer@sint-gillis-waas.be
0489 50 32 74

N-VA
Hans Burm

Koen Daniëls

Guido De Lille

Nico De Wert

Denis D’hanis

Marlene Moorthamers

Greta Poppe

Iris Ruys

Walter Scheerders

Dirk Van Raemdonck

koen.daniels@sint-gillis-waas.be
0497 42 03 94

hans.burm@sint-gillis-waas.be

guido.delille@sint-gillis-waas.be

nico.dewert@sint-gillis-waas.be
0484 06 83 39

denis.dhanis@sint-gillis-waas.be
0486 50 41 17

marlene.moorthamers@sint-gillis-waas.be
0474 27 68 80

greta.poppe@sint-gillis-waas.be
0484 10 49 60

iris.ruys@sint-gillis-waas.be
0479 35 57 61

walter.scheerders@sint-gillis-waas.be
0476 34 27 72

12

dirk.vanraemdonck@sint-gillis-waas.be

Onafhankelijk
Romain Meersschaert

romain.meersschaert@sint-gillis-waas.be
0476 99 09 21

Marleen Van Hove

marleen.vanhove@sint-gillis-waas.be
0474 42 75 27

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Ieder OCMW heeft voortaan een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit comité behandelt de
individuele dossiers voor maatschappelijke dienstverlening en integratie.
De vergaderingen van het comité zijn niet openbaar.

Samenstelling
Chantal Vergauwen
Voorzitter

Kristine Apers
(CD&V)

Patrick Cappaert
(CD&V)

Charles Christiaens
(CD&V)

Frank Van den Branden
(Groen-Vooruit)

Lauren Van Guyse
(N-VA)

Paul De Saegher
(N-VA)

Veerle Stuer
(N-VA)

Jan Van Puyvelde
(Vlaams Belang)
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Gemeentelijke
diensten

Administratief en Bestuurscentrum
Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas
03 727 17 00
info@sint-gillis-waas.be

Openingsuren
Onthaal

Je kan bij het onthaal terecht voor alles wat snel kan afgehandeld worden (bijv. aanvraag Kids-ID,
afhalen rijbewijs…).

Loketten

Een reispas of rijbewijs aanvragen? Vragen over een bouwproject?
Kom dan in de voor- of namiddag naar een van de loketten.
Hiervoor maak je eerst een afspraak!
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Voormiddag
9-12.30 uur (loket: op afspraak)
9-12.30 uur (loket: op afspraak)
9-12.30 uur (loket: op afspraak)
9-12.30 uur (loket: op afspraak)
9-12.30 uur (loket: op afspraak)

Namiddag
14-17 uur (loket: op afspraak)
14-19 uur (loket: op afspraak)
14-17 uur (loket: op afspraak)
14-17 uur (loket: op afspraak)
Gesloten

Eerste zaterdag van de maand open
Het onthaal en loket Burgerzaken zijn de eerste zaterdagvoormiddag van de maand open
van 9 tot 12 uur. Hiervoor maak je ook een afspraak.

Hoe maak je een afspraak?
Maak je afspraak online via www.sint-gillis-waas.be/afspraken of via 03 727 17 00.
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GC De Route (administratie)
Stationstraat 201
9170 Sint-Gillis-Waas
03 229 02 00
deroute@sint-gillis-waas.be
•
•
•

Toerisme
Cultuur
Feestelijkheden

Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Voormiddag
9-12.30 uur
9-12.30 uur
9-12.30 uur
9-12.30 uur
9-12.30 uur

Namiddag
14-17 uur
14-17 uur
14-17 uur
14-17 uur
14-17 uur

Bibliotheek en uitleenposten
Hoofdbibliotheek
Kerkstraat 67
9170 Sint-Gillis-Waas
03 727 18 10
bibliotheek@sint-gillis-waas.be
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Voormiddag
9-11.30 uur
9-11.30 uur
9-11.30 uur
9-11.30 uur
9-11.30 uur
9-12 uur

Namiddag
15.30-18.30 uur
15.30-18.30 uur
14-17 uur
15.30-18.30 uur
gesloten
gesloten

Uitleenpost De Klinge
Klingedorp 3
9170 Sint-Gillis-Waas
03 770 50 38
bibliotheek@sint-gillis-waas.be
Maandag
Woensdag
Zaterdag

Voormiddag
gesloten
gesloten
10-12 uur

Namiddag
16-18 uur
16-18 uur
gesloten

Uitleenpost Meerdonk
Margrietstraat 14
9170 Sint-Gillis-Waas
03 203 96 35
bibliotheek@sint-gillis-waas.be
Woensdag
Zaterdag

Voormiddag
gesloten
10-12 uur

Namiddag
16-18 uur
gesloten

Uitleenpost Sint-Pauwels
Dries 30
9170 Sint-Gillis-Waas
03 776 34 78
bibliotheek@sint-gillis-waas.be
Dinsdag
Donderdag
Zaterdag

Voormiddag
gesloten
gesloten
10-12uur

Namiddag
16-18 uur
16-18 uur
gesloten
18

Gemeentemagazijn
Blokstraat 103
9170 Sint-Gillis-Waas
03 727 17 80
gemeentemagazijn@sint-gillis-waas.be

Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Voormiddag
8-12 uur
8-12 uur
8-12 uur
8-12 uur
8-12 uur

Namiddag
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten

Welzijnshuis
Zwanenhoekstraat 1A
9170 Sint-Gillis-Waas
03 202 80 00
welzijnshuis@sint-gillis-waas.be

Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Voormiddag
9-12 uur (op afspraak)
9-12 uur (op afspraak)
9-12 uur (op afspraak)
9-12 uur (op afspraak)
9-12 uur (op afspraak)

Namiddag
14 tot 17 uur (op afspraak)
14 tot 19 uur (op afspraak)
14 tot 17 uur (op afspraak)
14 tot 17 uur (op afspraak)
gesloten
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Vrije tijd

Sport
Sporten is niet enkel goed voor je gezondheid, het is ook een verrijking op sociaal vlak, want samen
sporten schept een vriendschapsband. En dit zowel voor jong en minder jong.
Onze plaatselijke clubs staan garant voor kwaliteit: gediplomeerde lesgevers, verzorgd materiaal,
goede communicatie, toffe clubsfeer …
Sport en de sportraad staan altijd paraat om je te informeren over ons gemeentelijk
sportlandschap.

Sportclubs
Het sportinfoboekje bevat een overzicht van alle sportinfrastructuur en sportclubs in
Sint-Gillis-Waas met de nodige contactgegevens. Je kan het boekje downloaden op
www.sint-gillis-waas.be (vrije tijd > sport > sportinfoboekje) of vraag het boekje gratis telefonisch,
via mail of aan de onthaalbalie van het Administratief en Bestuurscentrum.

Sportterreinen (openlucht of overdekt)
Onze gemeente beschikt over verschillende sporthallen en -zalen.
Deze sportaccommodaties worden zowel aan individuen als groepen verhuurd.
Contacteer Sport of de zaalwachter van de accommodatie voor informatie over het tarief en de
bezetting of bekijk de bezetting op www.sint-gillis-waas.be/webshop onder ‘zaalbezetting’.

Sportcheque
Inwoners van Sint-Gillis-Waas tussen 3 en 18 jaar komen jaarlijks in aanmerking voor een
sportcheque. Dit is een korting van 20 euro op het lidgeld van een sportclub.

Sportkampen
Samen met de sportclubs organiseert de gemeente sportkampen voor de jongeren.
Je vindt de brochure aan de onthaalbalie van het Administratief en Bestuurscentrum of
op www.sint-gillis-waas.be > Vrije tijd > Sport.

Sportraad
De sportraad heeft als doel de sport, de lichamelijke opvoeding en
de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de
gemeente. De sportraad bestaat uit een raad van bestuur die
een 5-tal keer per jaar vergadert en uit een
Algemene Vergadering die minstens eenmaal
per jaar samenkomt.
Info:
•
•
•
•

03 727 17 00 of sport@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be > Vrije tijd > Sport
sportinfoboekje
Facebookpagina Sport Sint-Gillis-Waas
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Jeugd
Onze gemeente telt heel wat jonge inwoners. Zij kunnen zich uitleven op de speelterreinen,
tijdens de knuffelkampen en Grabbelpas, speelpleinwerking en bij jeugdverenigingen.

Knuffelkampen- en Grabbelpas
Kinderen tussen 3 en 16 jaar kunnen tijdens de zomervakantie genieten van
het gevarieerde aanbod. Zo zijn er in de maand augustus twee halftijdse
knuffelkampen voor de kleuters en verschillende Grabbelpasuitstappen voor
de 6- tot 16-jarigen.
Inschrijven kan online via de webshop:
www.sint-gillis-waas.be/webshop

Heb je geen toegang tot een pc om online in te schrijven? Maak dan een afspraak via 03 727 17 00.
Vergeet niet om de identiteitskaarten van jezelf en je kinderen mee te brengen en een gsm met
jouw bankapp of jouw bankkaart met een betaalbakje.

Speelplein Biezabijs
Tijdens de zomervakantie is er speelpleinwerking voor kinderen vanaf 6 tot en met 12 jaar.
Je kan er terecht van 9 tot 16 uur. Er wordt ook voor- en naopvang voorzien van 7.30 tot 9 uur
en van 16 tot 18 uur. De speelpleinwerking vindt plaats in GC De Route (ingang aan achterzijde).
We vragen om zoveel mogelijk op voorhand in te schrijven. Zo kunnen onze animatoren de
weekactiviteiten goed voorbereiden. Voor de uitstappen ben je wel verplicht om op voorhand in te
schrijven.
•
•

Kinderen die in Sint-Gillis-Waas wonen, of kind zijn van gemeente- of OCMW-personeel
betalen 5 euro voor een dag speelplein van 9 tot 16 uur en 6 euro voor een dag van
7.30 tot 18 uur.
Kinderen die niet in Sint-Gillis-Waas wonen betalen 8 euro voor een dag speelplein van
9 tot 16 uur en 10 euro voor een dag van 7.30 tot 18 uur.

Opnieuw is er ook boeiende werking voor tieners (kinderen tussen 12 en 15 jaar). Voor hen is er een
specifiek aanbod (begeleiders, lokaal …), aansluitend op hun leefwereld. Deze werking vindt op
dinsdag en donderdag plaats in juli en augustus.

Jeugdraad
De gemeentelijke jeugdraad brengt advies uit over alle thema’s van het jeugdbeleid. Zo wordt er
bijvoorbeeld gekozen waar er nieuwe speelzones nodig zijn in de gemeente, hoe we het fuifbeleid
kunnen opkrikken ...
Daarnaast organiseert de jeugdraad allerlei activiteiten voor en door de jeugd van onze gemeente!
De gemeentelijke jeugdraad bevordert de samenwerking en het overleg tussen de jeugd, het jeugdwerk, de jeugdinitiatieven en de dienst Jeugd en stimuleert de inspraak van kinderen en jongeren.
De gemeentelijke jeugdraad vergadert ongeveer vijf keer per werkjaar (niet in juli en augustus).
Lid worden?
Heb je interesse om lid te worden van de jeugdraad? Ga dan naar het E-loket op
www.sint-gillis-waas.be en vul het webformulier ‘Lidmaatschap jeugdraad’ in.

Speelruimtes
Speelterreinen zijn een belangrijke ontspanningsplaats voor kinderen. Maar wat zijn dat precies?
Een speelterrein is elke speeltuin, speelplein, speelplaats waar minstens één speeltoestel aanwezig
is dat door kinderen of jongeren collectief gebruikt wordt om te spelen.
Denk maar aan de schoolspeelplaats, speelplein, kinderopvang, recreatiedomeinen, skateparken …
Elke deelgemeente heeft één of meerdere speelterreinen.
In Sint-Gillis-Waas:
•
•
•

speelterreinen in de Vendelierstraat, Tweehagen en in de Houtvoortstraat
een speelbos in het Stropersbos op ‘t Kalf
een skateterrein aan het sportcomplex Houtvoort

In De Klinge:
•
•
•

speelterreinen in de Hoge Rode Moer, Jan Hendrickxhof en Bareel
een natuurlijk speelterrein in de Panorexstraat
een skateterrein in de Hoge Rode Moer

In Meerdonk:
•

een speel- en skateterrein in de Teerlingstraat

In Sint-Pauwels:
•

speelterreinen in Heuldonk, Vosdreef en Bagonie

Info:
• 03 727 17 00 of jeugd@sint-gillis-waas.be
• www.sint-gillis-waas.be > Vrije tijd > Jeugd
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Tempus De Route vzw
Vzw Tempus De Route staat in voor de organisatie van het
cultureel programma in gemeenschapscentrum De Route:
theater, muziek, comedy… Er wordt rekening gehouden met
een toegankelijk aanbod voor een breed smaakpallet en
verschillende genres. Zo stonden er al heel wat grote artiesten op
de planken van GC De Route.

Het seizoensaanbod wordt jaarlijks bekendgemaakt in mei. Vanaf dan gaat ook de abonnementenverkoop van start. De verkoop van losse tickets start een maand later. Het volledige aanbod vind je
op www.sint-gillis-waas.be/webshop.
Vanaf september tot en met mei is er maandelijks ook een filmvoorstelling aan een zeer
democratische inkomprijs.
Voor de scholen van Sint-Gillis-Waas worden ook voorstellingen georganiseerd:
minstens 1 geschikte voorstelling per graad per schooljaar.
Tickets
Je kan de tickets van vzw Tempus De Route online bestellen op www.sint-gillis-waas.be/webshop
of telefonisch, via mail of aan de balie van GC De Route.
Een plaats voor een rolstoel reserveer je via het infokantoor: 03 229 02 00 of
deroute@sint-gillis-waas.be
Kostprijs
De prijzen voor de culturele voorstellingen van GC De Route vind je in de seizoensbrochure,
de UiTkalender, www.sint-gillis-waas.be of op de website van vzw Tempus De Route.
Prijs: 2 euro voor de familiefilm en 3 euro voor de andere films.
Info:
• www.sint-gillis-waas.be/webshop (inloggen met persoonlijk profiel en wachtwoord)
• Brochure Tempus De Route vzw
• Facebookpagina GC De Route
• UiTkalender (www.sint-gillis-waas.be/activiteiten)

Cultuur
Cultuurraad
De taken van de cultuurraad bestaan uit:
•
•
•
•

organiseren van overleg en inspraak bij de voorbereiding en de evaluatie van het cultuurbeleid;
stimuleren van de coördinatie en het overleg tussen de verschillende culturele organisaties,
verenigingen en instellingen;
formuleren van adviezen over thema’s van het cultuurbeleid;
uitwerking en organisatie van activiteiten.

Feestcomités
In elke deelgemeente is er een feestcomité dat instaat voor de organisatie van de kermis en andere
feestelijke activiteiten.
De taken van een feestcomité bestaan uit:
• voorbereiding en organisatie van kermisprogramma’s;
• organisatie van bepaalde wielerwedstrijden;
• organisatie van feestmarkten, braderijen en kerstmarkten;
• organisatie van andere feestelijke activiteiten;
• organisatie van de jaarlijkse nieuwjaarsborrel voor de inwoners.
Alle data vind je terug in de kalender op de gemeentelijke website.

Activiteiten cultuurraad
Cultuurbeurs (driejaarlijks)
Lokale cultuurverenigingen, die lid zijn van de gemeentelijke cultuurraad, krijgen een unieke kans
om zich voor te stellen aan het grote publiek. De verenigingen staan je te woord in een infostand
en laten je genieten van optredens en workshops.
Poëziewedstrijd Leo Vercruyssen (driejaarlijks)
Schrijfwedstrijd rond een bepaald thema. De wedstrijd wordt telkens opengesteld voor
verschillende leeftijdscategorieën.
Kunstenaarsroute (driejaarlijks)
Kunstenaarsroute ‘Atelier in beeld’. Lokale kunstenaars zetten de deuren van hun ateliers open of
verwelkomen je op centrale punten. Bezoekers kunnen kennis maken met lokaal talent, hun
creatieproces en met een mix van verschillende kunstvormen.
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Toerisme
Sint-Gillis-Waas strekt zich langwerpig uit over vier deelgemeenten met elk een eigen karakter.
In het noorden scheiden vier historische grenspalen De Klinge van het Nederlandse zusterdorp
Clinge. Meerdonk is met zijn dijken en kreken een trekpleister voor elk groen hart. Centraler vind
je het aantrekkelijke Sint-Gillis-Waas tussen uitgestrekte polders, fruitgaarden en bossen. In het
zuidelijke Sint-Pauwels heerst gezelligheid rond de typische driehoekige dries en de beschermde
Roomanmolen, de hoogste stenen windmolen in Vlaanderen.

Toeristisch infopunt
In het toeristisch infopunt kan je terecht voor:
• het boeken van groepsarrangementen (fruitarrangement, arrangement Sint-Pauwels,
KLINGSPOOR);
• uitstappen met gids (Roomanmolen, Sint-Pauluskerk, KLINGSPOOR, natuurwandelingen
Natuurpunt);
• wandel-, fiets- en mountainbikeroutes, toeristische brochures;
• ...

Een bezoek waard!
Op de KLINGSPOOR site komen een aantal thema’s op een belevenisvolle manier aan bod: de grens, de natuurgebieden, het spoor en de
klompenmakerij. Je leert er o.a. hoe deze thema’s met elkaar in
verbinding staan. Het KLINGSPOOR leef- en beleefcentrum is elke
zondagmiddag (14 tot 17 uur) van mei t.e.m. oktober gratis te bezoeken.
KLINGSPOOR is meteen een toegangspoort tot het Stropersbos en de Clingse bossen.
Natuurhuis Panneweel is dan weer de ideale uitvalsbasis om op ontdekking te gaan in het krekengebied. Er worden ook tal van activiteiten georganiseerd door Natuurpunt.
De vrijwillige molenaars in de Roomanmolen demonstreren met veel passie de werking van dit
monument tijdens een aantal vaste draaidagen en op aanvraag voor groepen. Vlak bij de molen
vind je de prachtig gerestaureerde Sint-Pauluskerk. Een begeleid bezoek aan beiden kan je combineren in een arrangement.
Het unieke Huis van de Evolutie herbergt een indrukwekkende collectie fossielen. Zo wordt een
beeld geschetst van de evolutie van het leven op onze aarde.
Ontdek de boomgaarden van de lokale fruitbedrijven in volle bloesemperiode tijdens het jaarlijkse
Bloesembeleefbal. Het hele jaar door kan je de fruitroute wandelen of fietsen.
Elke dorpskern heeft zijn eigenheid rond de kerktoren. Er zijn op diverse plekken in onze gemeente
klassieke en hedendaagse kunstwerken in de openbare ruimte.
Info:
Stationstraat 201, bus 1
9170 Sint-Gillis-Waas
03 229 02 00
cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be
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Zelf iets organiseren of reserveren
In onze gemeente worden er heel wat evenementen georganiseerd. Hieronder vind je een overzicht,
zodat je weet waar je moet zijn.

Aanvragen organisatie van:
•
•
•
•

evenementen
aankondigingsborden
kampvuur/kerstboomverbranding
ontvangsten en relatiegeschenken

Info:
Cultuur en Toerisme, 03 229 02 00 of cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be > Vrije tijd > zelf iets organiseren of reserveren + e-loket

Aanvragen organisatie van:
•
•

wielerwedstrijd/mountainbike
stoet

Info:
Klantenteam, 03 727 17 00 of info@sint-gillis-waas.be
sport, 03 727 17 00, sport@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be > Vrije tijd > zelf iets organiseren of reserveren

Reserveren zalen en/of materialen
Materialen:
uitleenmateriaal aanvragen via Cultuur
fuifkoffer en geluidsmeter aanvragen via Klantenteam
Sport- en themakoffer aanvragen via Sport
Info:
03 727 17 00 of info@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be > Vrije tijd > zelf iets organiseren of reserveren + e-loket

Culturele zalen:
•
•
•
•

Bibzaal, Kerkstraat 67
GC De Route, Stationstraat 201
Bovenlokaal, Dries 30
Roomanmolen, Pastorijwegel

Zalen aanvragen:
03 229 02 00 of deroute@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be > Vrije tijd > reservatie materiaal of zaal
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Bibliotheek
Lid worden
Volwassene
Als volwassene kan je gratis lid worden van de bibliotheek. Je eID wordt gebruikt als lidkaart.
Inwoners uit Nederland krijgen een bibliotheekkaart bij inschrijving, ook die is gratis.
Kinderen
Ben je jonger dan 12 jaar? Dan heb je de toestemming nodig van je ouders of voogd. Bij je eerste
inschrijving komen zij samen met jou het lidmaatschap in orde brengen.
Beschik je over een kids-ID, dan kan je deze als lidkaart gebruiken. Is dit niet het geval, dan krijg
je een bibkaart. Bewaar de bibkaart goed en breng ze altijd mee als je iets wilt lenen. Zonder kaart
kan je niets ontlenen.
Leerkrachten
Leerkrachten die maandelijks met hun klas de bibliotheek bezoeken
Breng je als leerkracht met je klas of leerlingen maandelijks een bezoek aan de bibliotheek, dan
word je automatisch lid van de bibliotheek:
• Je krijgt hiervoor geen extra bibliotheekkaart of je hebt geen identiteitskaart nodig.
• Je kan materialen ontlenen die je in de klas gebruikt.
• Je kan meer materialen ontlenen.
• Je krijgt een langere uitleentermijn (8 weken).
• Er wordt geen boete aangerekend.
Leerkrachten en/of leerkrachten in opleiding
Geef je als leerkracht in een andere gemeente les en/of ben je een leerkracht in opleiding? Dan kan
je eveneens gratis lid worden. Je kan dan tot 40 stuks ontlenen.
Onthaalouder of vereniging
Als onthaalouder of vereniging kan je gratis lid worden van de bibliotheek:
• Je kan meer materialen ontlenen.
• Je krijgt een langere uitleentermijn (8 weken).
• Er wordt geen boete aangerekend.
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Digitale bibliotheek
Internet

In de bibliotheek staan vijf pc’s om te surfen op internet. De bibliotheek beschikt ook over wifi.
Je moet lid zijn van de bibliotheek om de pc’s met internet te gebruiken en minstens 12 jaar oud zijn
om alleen het internet te raadplegen.
Je meldt je eerst aan bij een medewerker van de bibliotheek. Als er een pc beschikbaar is, surf je
voor een halfuur. Indien er niemand anders na jou de pc wenst te gebruiken, mag je verder surfen.
•
•
•
•

afdrukken in zwart/wit of kleur formaten A3 en A4;
surfen op het internet;
open office (tekstverwerking, rekenblad …);
gimp (fotobewerkingssoftware).

Tablets

De bibliotheek beschikt over drie tablets. De tablets worden vooral gebruikt tijdens
schoolrondleidingen. Zijn alle pc’s bezet, dan kan je als lener met je identiteitskaart aanmelden bij
de baliemedewerker en gebruik maken van de tablets.

Digitaal vragenuurtje

Iedere maandagmiddag (behalve in de schoolvakanties) krijg je tussen 13.30 en 15.30 uur digitale
hulp in de bibliotheek. Heb je vragen over je gsm, smartphone, tablet, laptop ... kom dan zeker eens
langs. Medewerkers van de bibliotheek gaan met jou op zoek naar een oplossing, verwijzen je door
of geven je de nodige informatie. En dit allemaal gratis!

Gopress krantenarchief

Het Gopress krantenarchief is een doorzoekbaar digitaal archief van krantenartikels.
Nieuwe artikels verschijnen twee dagen na publicatie in dit archief. Als lener heb je binnen de
bibliotheekmuren gratis toegang tot het krantenarchief via het abonnement van de bibliotheek.
Info:
• 03 727 18 10, bibliotheek@sint-gillis-waas.be
• www.sint-gillis-waas.be

30

Wonen en
leven

Onderwijs
Gemeentelijk onderwijs
•

Het Kompas
Kleuter- en lager onderwijs, Kardinaal J. Cardijnstraat 1, Sint-Gillis-Waas
03 727 17 70 - directie@gbshetkompas.be - www.gbshetkompas.be

•

De Zandloper
Lager onderwijs, Zandstraat 16, Sint-Pauwels
03 780 19 10 - directie@glszandloper-gom.be - www.glszandloper-gom.be

•

GOM
Lager onderwijs (4e, 5e, 6e leerjaar), Margrietstraat 14, Meerdonk
03 203 96 30 - directie@glszandloper-gom.be - www.glszandloper-gom.be

Vrij onderwijs
•

De Klimop
Kleuter- en lager onderwijs, Kerkstraat 91, Sint-Gillis-Waas
03 770 65 61 - info@vbsdeklimop.be - www.vbsdeklimop.be

•

Hoogeinde
Kleuter- en lager onderwijs, Sint-Niklaasstraat 136, Sint-Gillis-Waas
03 770 51 08 - info@vbsdeklimop.be - www.vbsdeklimop.be

•

Pieternel
Kleuteronderwijs, Zandstraat 33, Sint-Pauwels
03 777 14 93 - directie@pieternel.be - www.pieternel.be

•

Eeckberger
Kleuter- en lager onderwijs, Stroperstraat 5A, Sint-Gillis-Waas
03 770 66 85 - directie@eeckberger.be - www.eeckberger.be

•

De Wegwijzer
Kleuter- en lager onderwijs (1e, 2e, 3e leerjaar), Kloosterstraat 20, Meerdonk
03 773 43 65 - directie@eeckberger.be - www.eeckberger.be

•

De Hoge Geest
Kleuter- en lager onderwijs, Hulststraat 42 (kleuter en 1e, 2e en 3e leerjaar), Kieldrechtstraat 8
(4e, 5e en 6e leerjaar) , De Klinge
03 770 70 09 - directie@dehogegeest.be - www.dehogegeest.be

Gemeenschapsonderwijs
•

GO! Leefschool De Sterappel
Kleuter- en lager onderwijs, Nieuwstraat 6, Sint-Gillis-Waas
03 770 56 39 - directie@sterappel.be - www.sterappel.be

•

GO! Basisschool De Bron
Kleuter- en lager onderwijs, Buitenstraat 2, De Klinge
03 770 57 11 - directie@bsdebron.be - www.bsdebron.be
32

Academies
d’Academie Beeld

Wil je graag creatief aan de slag? In Sint-Gillis-Waas kan je de kunstenaar in jou tot uiting laten
komen. Voor kinderen en jongeren zijn er de ateliers op woensdag, in het weekend of onmiddellijk
na school. Maar ook volwassenen vinden de weg naar de academie in Sint-Gillis-Waas, zij kunnen
kiezen tussen tekenkunst of schilderkunst.

Locaties Sint-Gillis-Waas:
•
•
•
•

Sint-Gillis-Waas:
Blokstraat 105 (1e t.e.m. 6e leerjaar, 1e t.e.m. 6 middelbaar en volwassenen +18 jaar)
Kerkstraat 67 (naschools 1e t.e.m. 6e leerjaar)
Sint-Pauwels: Zandstraat 16 (1e t.e.m. 6e leerjaar)
De Klinge, Kieldrechtstraat 10 (1e t.e.m. 6e leerjaar)
Meerdonk, Margrietstraat 14 (1e t.e.m. 6e leerjaar)

Info:
• Boonhemstraat 1, 9100 Sint-Niklaas
03 778 38 70 - academie@sint-niklaas.be - www.academiesintniklaas.be
• Onderwijs, Burgemeester Omer De Meyplein 1, Sint-Gillis-Waas
03 727 17 00 - onderwijs@sint-gillis-waas.be

d’Academie Podium
Woord

Vanaf 6 jaar kan je in onze academie les volgen in de studierichting ‘woord’.
Per week volg je één uur algemene verbale vorming waarbij je de juiste uitspraak van klinkers,
medeklinkers en tweeklanken leert. Te vlug, te stil of onverstaanbaar praten en een foute
ademhaling behoren tot het verleden. Aan de hand van boeiende oefeningen leer je spreken
voor publiek, improviseren …

En natuurlijk is er ook nog muziek

Kinderen die 6 jaar (of nog 6 worden voor 31 december) en ouder zijn, kunnen zich vanaf
1 september inschrijven voor de lessen muziekinitiatie.
Vanaf 8 jaar (of het jaar dat ze 8 worden) gaan leerlingen naar de lagere graad.
De lagere graad bestaat uit vier leerjaren. Tijdens deze vier leerjaren krijg je algemene muzikale
vorming. De leerlingen van het eerste leerjaar maken vanaf november via initiatielessen beter
kennis met een muziekinstrument. Vanaf het tweede leerjaar kies je definitief een instrument en
krijg je wekelijks instrumentenleer (1 uur per week).
De middelbare graad bestaat uit drie leerjaren. Naast algemene muziekcultuur worden de
wekelijkse lessen instrumentenleer verder gezet. Vanaf de middelbare graad krijg je ook nog een
derde vak, samenspel. Hier leer je samen spelen met de andere instrumenten.

Locatie Sint-Gillis-Waas:

Kardinaal J. Cardijnstraat 1 bus 2, Sint-Gillis-Waas
GLS De Zandloper, Zandstraat 16, Sint-Pauwels (voor de lessen Woord)
Info:
• Hofstraat 13, 9100 Sint-Niklaas
03 778 38 50 - www.samwd.be
• Onderwijs, Burgemeester Omer De Meyplein 1, Sint-Gillis-Waas
03 727 17 00 - onderwijs@sint-gillis-waas.be
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Volwassenenonderwijs CVO Focus
CVO Focus is een centrum voor onderwijs aan volwassenen. Het is voor iedereen die zich wil
ontplooien, zowel persoonlijk als beroepsgericht.
•
•

•

Volwassenenonderwijs: voor iedereen die wil bijblijven in een snel evoluerende maatschappij.
Tweedekansonderwijs bij CVO Focus: Heb je nog geen diploma Secundair Onderwijs? Volg
dan bij CVO Focus de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) en combineer ze met
één van onze tien beroepsgerichte opleidingen of een andere beroepsgerichte opleiding in een
ander CVO.
Opleiding ICT en Administratie: deze opleiding is de geknipte voorbereiding voor een job als
bijv. administratief medewerker.

CVO Focus organiseert heel wat cursussen in GC De Route en de bibliotheek. Inschrijven doe je
bij CVO Focus, zo ben je zeker van je plaats indien de cursus in Sint-Gillis-Waas plaatsvindt.
Het inschrijvingsgeld wordt berekend op basis van het aantal lesuren dat voor elke cursus is vastgelegd.
Info:
•

CVO Focus, Noordlaan 32, 9100 Sint-Niklaas
03 295 71 72 - info@cvofocus.be - www.cvofocus.be
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Kinderopvang
Opvang baby’s en peuters
Ben je zwanger? Begin dan tijdig aan de zoektocht naar kinderopvang. Kinderopvang kiezen is
persoonlijk. Ieder heeft zijn voorkeur en elk kind is anders. Bovendien legt elke opvang eigen
accenten. Kies voor de opvang waar je als ouder het beste bij voelt.
Alle organisatoren van de kinderopvang baby’s en peuters in onze gemeente hebben een
vergunning van Kind en Gezin.

Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw
Je kan bij de Kinderopvangdienst terecht voor de opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar. De dienst
biedt twee soorten opvang aan. Je kan kiezen tussen gezinsopvang of groepsopvang.
Gezinsopvang is een kleinschalige opvang met meestal 1 kinderbegeleider. De opvang vindt
meestal plaats in de eigen woning van de kinderbegeleider. Gezinsopvang wordt ook ‘onthaalouder’
genoemd.
Groepsopvang is een grotere opvang met meerdere kinderen en meerdere kinderbegeleiders. De
opvang vindt meestal in een apart gebouw of in een apart deel van een grote gebouw.
De prijs voor de opvang bij de Kinderopvangdienst is afhankelijk van je inkomen en je
gezinssamenstelling. Verdien je veel geld, dan betaal je meer. Verdien je minder geld, dan betaal je
minder. In deze prijs zijn maaltijden, materiaal en verzekering inbegrepen. Heb je meerdere kinderen
in de opvang, dan heb je recht op een vermindering.
Info: maak een afspraak (telefonisch/mail) met Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw
Zwanenhoekstraat 1A, Sint-Gillis-Waas, 03 727 18 23, info@kod-sintgilliswaas.be

Zelfstandige opvanginitiatieven
Je kan ook terecht bij volgende zelfstandige opvanginitiatieven op onze gemeente. De meeste
opvanginitiatieven hanteren een vrije prijs m.a.w. er wordt geen rekening gehouden met het
inkomen. De informatie over de prijs moet duidelijk vermeld worden in het huishoudelijk reglement
van de opvang.
Stoetel (groepsopvang met inkomenstarief), Stationstraat 56, 9170 Sint-Gillis-Waas
stoetelbirgit@gmail.com, 0472 17 45 90
Kinderdagverblijf ‘t Knusje (groepsopvang vrije prijs), Schooldreef 67 E, 9170 De Klinge
katrien_vb@msn.com, 0476 38 82 15
Wa-waa 2 (groepsopvang vrije prijs), Eeckbergstraat 10F, 9170 Sint-Gillis-Waas (’t Kalf)
minicreche.wawaa@gmail.com, 0496 22 57 53
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Opvang (voor/na school en vakantie)
Ferm Kinderopvang
Ferm Kinderopvang biedt buitenschoolse kinderopvang op maat van kinderen. Het welbevinden
van de kinderen is het uitgangspunt. Ferm Kinderopvang biedt kinderen alle speel- en groeikansen
en is er voor schoolgaande kinderen van kleuter- en basisschool.
Ferm heeft vestigingen op volgende locaties:
•
•
•
•
•
•
•

‘t Kuipertje, Kardinaal J. Cardijnstraat 1 bus 1 (ingang Kuipersdreef)
‘t Kalf, Stroperstraat 5 A
Hoge Geest, Hulststraat 44
Sint-Pauwels, Klapdorp 9 B
De Bron, Buitenstraat 2
Hoogeinde, Sint-Niklaasstraat 136
Meerdonk, Margrietstraat 14 C

Er is voorschoolse opvang van 6.45 tot 8.15 uur, naschoolse opvang van 16 tot 18.30 uur en op
woensdagnamiddag is er opvang van 12.15 tot 18.30 uur.
Tijdens vakantiedagen van 6.45 tot 18.30 uur.
Als ouder kan je inschrijven door te mailen naar bko.sintgilliswaas@samenferm.be of de
inschrijvingsformulieren te vragen in de kinderopvang zelf. Zodra de ingevulde papieren ontvangen
zijn, maakt de opvang voor de ouders een klantennummer en badges aan.
Met het nummer kan je je als ouder online aanmelden en opvang reserveren voor schoolvrije dagen
en vakanties via www.samenferm.be; de badges worden gescand op schooldagen.
Helpdesk 070 24 60 41.
Info:
Ferm Kinderopvang, Zwanenhoekstraat 1A, Sint-Gillis-Waas
03 233 62 24
bko.sintgilliswaas@ferm.be

Natuur en milieu
Afval
Afvalophaling - GFT-afval - Papier en karton
MIWA organiseert tweewekelijks de ophaling van restafval (huisvuilcontainer) en PMD (blauwe
zakken). Papier en karton worden iedere maand aan huis ingezameld of je brengt het gratis naar
het recyclagepark. GFT (groente-, fruit- en tuinafval) sorteer je in een groene container (aanvragen
bij MIWA) en wordt tweewekelijks ingezameld, in juli en augustus wekelijks. Wat wanneer wordt
opgehaald, staat vermeld in de afvalkalender. De kalender wordt jaarlijks in december bedeeld aan
alle inwoners. Als je de kalender niet hebt ontvangen, kan je nog altijd een papieren exemplaar
verkrijgen aan de onthaalbalie van het Administratief en Bestuurscentrum. Je vindt de
ophaalkalender ook online via www.sint-gillis-waas.be (> natuur en milieu> afval) of kijk via de
Recycle!-app of de MIWA My waste app.
Diftar: de slimme huisvuilcontainer
De huisvuilcontainers zijn uitgerust met een chip. In deze chip is informatie opgeslagen die toelaat
om na te gaan aan welk gezin de container toebehoort. Voordat de ophaalwagen de container
ledigt, worden de identificatiegegevens die op de chip opgeslagen zijn, ingelezen.
De ophaalwagens zijn uitgerust met een geijkt weegsysteem waardoor de containers nauwkeurig
kunnen gewogen worden. De meetgegevens worden in de boordcomputer van de ophaalwagen
gekoppeld aan de identificatiegegevens in de persoonlijke chip. Dankzij de chip, ‘weet’ je container
perfect hoeveel restafval je altijd aanbiedt, slim toch? Via de app ‘My Waste’ van MIWA kan je zelf
jouw persoonlijk afvalverbruik volgen en weet je meteen wanneer afval wordt opgehaald.

Tarieven
Diftar houdt een extra beloning in voor inwoners die goed sorteren en afval vermijden, want voor de
eerste 100 kg aangeboden restafval (per jaar en per gezinslid) wordt een lager (basis-)tarief
aangerekend.
•
•

Voor de eerste 100 kg (per jaar en per gezinslid)
Voor elke bijkomende kilogram

		

0,18 euro per kilogram
0,25 euro per kilogram

Kosten leegmaken
Telkens wanneer je de grijze huisvuilcontainer aanbiedt om leeg te maken, betaal je een forfaitaire
aanbiedkost, afhankelijk van het formaat van je container.
40 liter
0,15 euro
120 liter
0,30 euro
240 liter
0,60 euro
Meer info? miwa.be/mijngrijzecontainer
PMD-zakken en GFT-labels kan je aankopen aan de onthaalbalie van het Administratief en
Bestuurscentrum of bij de lokale handelaars. Luierzakken koop je aan bij de onthaalbalie.
De kostprijs bedraagt voor:
•
PMD-zakken (20 stuks): 5 euro
•
GFT-labels (40L/10 stuks): 5 euro
•
GFT-labels (120L/10 stuks): 16 euro
•
GFT-labels (240L/10 stuks): 32 euro
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Recyclagepark
Locatie: Kluizenmeersen 13, Sint-Gillis-Waas
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Voormiddag
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten

Namiddag
gesloten
13-18 uur
13-18 uur
13-18 uur
13-18 uur

9-16.30 uur

Glasbollen
Flessen, flacons en bokalen in doorzichtig glas horen thuis in de glasbol. Je ziet op verschillende
locaties in onze gemeente en deelgemeenten glasbollen staan. De juiste locatie kan je vinden op
www.miwa.be. Respecteer de rust van de buurtbewoners en gooi je glasafval alleen in de glasbol
tussen 8 en 20 uur.
Info:
MIWA
Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas
03 776 72 50
info@miwa.be
www.miwa.be

Antireclamesticker
Heb je liever geen reclamedrukwerk in je brievenbus? Haal dan aan de onthaalbalie van het
Administratief en Bestuurscentrum een gratis sticker om op je brievenbus te plakken.
Je kan kiezen uit twee stickers:
•
•

regionale pers JA en folders NEEN
regionale pers NEEN en folders NEEN

Je krijgt dan nog wel geadresseerde reclame. Wil je ook geen geadresseerde reclame meer krijgen?
Dan kan je je inschrijven op de Robinsonlijst (www.robinsonlist.be).
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Ondernemen
Sint-Gillisse kadobon
De Sint-Gillisse kadobon is een waardebon die je kan kopen in heel wat handelszaken verspreid
over de vier deelgemeentes. Met de kadobon kan je terecht in een 75-tal handelszaken in groot
Sint-Gillis-Waas, te herkennen aan een sticker (etalage/raam). Er zijn een 10-tal verkooppunten, ook
onze gemeente verkoopt de kadobonnen aan de onthaalbalie. Je vindt een overzicht van de
deelnemende handelaars en de verkooppunten op www.sint-gillis-waas.be > ondernemen en landbouw > Sint-Gillisse kadobon of vraag een lijst aan de onthaalbalie.
Er bestaat een kadobon van 5, 10 en 20 euro. De bon blijft een jaar na aankoop geldig.
Koop je een kadobon? Dan krijg je er een aangepaste enveloppe en een flyer met de deelnemende
handelszaken bij.

De
Klinge

SintPauwels

KADOBON
SINT-GILLIS-WAAS

Meerdonk

10 euro

SintGillisWaas

Wekelijkse markt
Iedere maandag kan je van 8 tot 12 uur terecht op de wekelijkse markt in de Kerkstraat (langs de
kerk en het oud-vredegerecht).
Indien maandag valt op Nieuwjaar, Kerstdag of Allerheiligen, is er geen markt. Op Paasmaandag,
Pinksteren, tijdens de kermisperiode … is er wel markt.
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Start nieuwe handelszaak
Wil je als handelaar een nieuwe zaak starten, een zaak overnemen … in onze gemeente?
Dan raden we je aan langs te gaan bij Ondernemen (maak op voorhand een afspraak).
Deze dienst bundelt alle (gemeentelijke) verplichtingen voor jou.
Op gemeentelijk niveau gaat het onder meer om:
•
•
•

•
•

Is het pand in orde met de stedenbouwkundige voorschriften?
Heb je een milieuvergunning nodig?
Voor horeca:
• terrasvergunning
• inname openbaar domein
• tapvergunning
• opheffing sluitingsuur
Voor publiek toegankelijke inrichtingen:
• verzekering objectieve burgerlijke aansprakelijkheid
• brandveiligheid
Gemeentelijke belastingen

Op federaal niveau moet je je laten inschrijven bij een Ondernemingsloket.
Tijdens de kennismaking met Ondernemen bespreken we een eventuele aansluiting bij de
Sint-Gillisse kadobon en een vermelding van de nieuwe zaak in het gemeentelijk infoblad.
Info:
Ondernemen
Burgemeester Omer De Meyplein 1, Sint-Gillis-Waas
03 727 17 00
ondernemen@sint-gillis-waas.be
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Veiligheid
Brandweerzone
Hulpverleningszone Waasland verenigt de brandweer- en ambulanceposten Beveren, Kieldrecht,
Kruibeke, Melsele, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster. Deze negen
posten die ruim 500 medewerkers herbergen, zetten zich dagelijks in voor de bescherming van
meer dan 219.000 inwoners binnen het Waasland.
Post Sint-Gillis-Waas:
Blokstraat 107, Sint-Gillis-Waas
Dringende interventie: 112
Niet-dringende interventie: e-loketten op www.hvz-waasland.be
Administratieve vragen: 03 502 09 00

Politiezone
De politiezone Waasland-Noord is een meergemeentezone. Dit wil zeggen dat het grondgebied
waarover de politie waakt bestaat uit meerdere gemeenten, namelijk de gemeenten Beveren,
Sint-Gillis-Waas en Stekene.
Voor een klacht, een aangifte of informatie kan je in al onze politiecommissariaten terecht.
De politie werkt op afspraak. Wil je een niet-dringende aangifte doen of een klacht indienen?
Maak dan een afspraak via www.politiewano.be of bel naar 03 376 21 00.
Wist je dat je voor de aangifte van fietsdiefstal, bromfietsdiefstal, winkeldiefstal, vandalisme en
graffiti je niet naar een politiekantoor hoeft. Je kan je aangifte meteen registreren in het online
politieloket Police-on-web (www.police-on-web.be).
Ook afwezigheidstoezicht en het registreren van je alarmsysteem kan via Police-on-web.
Politiekantoor Sint-Gillis-Waas:
Burgemeester Omer De Meyplein 1A (container), Sint-Gillis-Waas
03 376 23 60
contact@politiewano.be
Lokale Politie Waasland-Noord:
Gravenplein 7, Beveren
03 376 21 00
contact@politiewano.be
www.politiewano.be
Voor dringende hulp, bel 101!

41

BE-alert
Bij een noodsituatie in je buurt, wil de overheid je graag tijdig verwittigen en de nodige
aanbevelingen geven (bijv. ramen en deuren sluiten bij een brand, evacuatie bij een ramp).
Naast klassieke media (radio en TV), sirenes en luidsprekers van de politie kan de overheid nu
ook burgers rechtstreeks waarschuwen dankzij BE-Alert.
Wie zich op BE-Alert.be registreert, kan bij een noodsituatie in de onmiddellijke omgeving snel op
de hoogte worden gebracht met een uniforme en duidelijke boodschap van een officiële bron.
De boodschappen worden verstuurd via sms, e-mail of een gesproken bericht op de vaste
telefoonlijn.
Registratie op BE-Alert.be
Schrijf je in op de website van BE-Alert en vul de gevraagde gegevens in:
•
•
•

Je moet een e-mailadres invullen waarop je een mail krijgt om de registratie te bevestigen.
Je maakt ook een persoonlijk wachtwoord aan.
Na het invullen van je adres moet je nakijken of de locatie van je woning correct op de
kaart wordt weergegeven.

Je krijgt een mail van BE-Alert:
•
•

Klik op de link om de inschrijving te bevestigen.
Je komt op je profiel op de website van BE-Alert terecht. Vervolgens moet je je registratie nog
afronden:
•
Je kiest je taal.
•
Je vermeldt of je doof of slechthorend bent.
•
Je geeft eventuele andere contactgegevens mee (telefoon, e-mail). Je kunt ook een 		
tweede verblijfadres vermelden, zodat je ook op die locatie op de hoogte wordt
gehouden.

Heb je geen toegang tot internet? Kom dan langs aan het Onthaal van het Administratief en
Bestuurscentrum om een aanvraagformulier in te vullen.
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Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan
Het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP) heeft als doel de chaos, die tijdens
een noodsituatie onvermijdelijk heerst, te organiseren. Het bevat een inventaris van de
gemeentelijke risico’s en actiekaarten die ervoor zorgen dat er tijdens een noodsituatie niets over
het hoofd wordt gezien.
Door het opstellen van een GANIP worden de verschillende interventies van diensten en disciplines
op elkaar afgestemd. Zo worden tijdens de noodsituatie de betrokkenen zo snel en efficiënt
mogelijk geholpen en blijven de gevolgen zoveel mogelijk beperkt.
Het opstellen van een gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP) is één van de
taken van de gemeentelijke veiligheidscel.
Deze gemeentelijke veiligheidscel is een groep van specialisten uit de verschillende disciplines
namelijk de brandweer, de medische discipline, de politie, de logistiek (bijv. Civiele Bescherming)
en de dienst Communicatie, die onder voorzitterschap van de burgemeester het GANIP schrijven,
oefeningen organiseren, de gemeentelijke risico’s inventariseren en analyseren …
Info:
Veiligheid
Burgemeester Omer De Meyplein 1, Sint-Gillis-Waas
03 727 17 00
veiligheid@sint-gillis-waas.be

Mobiliteit
Parkeren
In Sint-Gillis-Waas kiezen we voor een statisch parkeergeleidingssysteem:
•
•

De wegwijzers leiden de parkeerders naar verschillende parkeerterreinen.
De weggebruikers vinden door de borden sneller een parkeerplaats en de parkeerdruk neemt
aanzienlijk af omdat het verkeer zich beter kan spreiden over de beschikbare plaatsen.

De gemeente en de plaatselijke handelsorganisaties zorgen voor parkeerfolders. De folders geven
een overzicht van de parkeercapaciteit in onze gemeente.
In Sint-Gillis-Waas geldt er een statisch
parkeergeleidingssysteem.
De wegwijzers leiden je als parkeerder langs
verschillende parkeerterreinen.
Als weggebruiker vind je door de borden sneller een
parkeerplaats en de parkeerdruk neemt aanzienlijk
af omdat het verkeer zich beter kan spreiden over de
beschikbare plaatsen.

Gemeente Sint-Gillis-Waas biedt
door het ruim parkeeraanbod
maximale mogelijkheden aan de
inwoners en de bezoekers.

Mensen komen om diverse redenen naar het
centrum van Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels,
De Klinge en Meerdonk: om te winkelen, wonen,
werken, vrijetijdsbesteding ...

De parkeermogelijkheden zorgen voor een vlottere
rotatie in de centra.
Langparkeerders worden aangemoedigd voortaan
gebruik te maken van randparkings waardoor
parkeren in de centra nog eenvoudiger wordt.
Hoe herken ik een blauwe zone?
De blauwe zone is aangeduid met zonale borden.

V.U.: Chris Lippens (burgemeester), Burgemeester Omer de Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas.

Iedereen parkeert daarom graag zo dicht mogelijk bij
zijn eindbestemming. De parkeerregelingen,
beperkte parkeertijd in de blauwe zone en lang
parkeren, bieden aan elke bezoeker of bewoner de
beste oplossing.

pantone 7689C
RGB 40/141/193

Meer info

Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas

03 727 17 00
mobiliteit@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be
www.facebook.com/
gemeentesintgilliswaas

Parkeren in onze
gemeente
Sint-Gillis-Waas

Iedereen parkeert graag zo dicht mogelijk bij zijn eindbestemming. De parkeerregelingen,
beperkte parkeertijd in de blauwe zone en lang parkeren, bieden aan elke bezoeker of inwoner de
beste oplossing.
Langparkeerders worden aangemoedigd gebruik te maken van randparkings.

Openbaar vervoer
Alle info over bushaltes en dienstverlening van De Lijn vind je op
www.delijn.be/nl/gemeenten/gemeente/sint-gillis-waas of vraag een boekje van De Lijn aan de
onthaalbalie van de gemeente.

Openbaar domein
Plan je werken, een verhuis of een evenement waarbij je tijdelijk het openbaar domein inneemt?
Dan heb je een ‘vergunning inname openbaar domein’ nodig. Deze vergunning bepaalt ook welke
verkeersborden/waarschuwingsmateriaal je moet plaatsen.
Om volgende vergunningen te verkrijgen, kan je online je aanvraag indienen via
www.sint-gillis-waas.be (onder ‘openbaar domein innemen’) of vraag meer info via 03 727 17 00:
•
•
•
•

plaatsen van containers, bouwmaterialen, (werf)kranen, stelling...
wegenwerken en nutswerken
markten, straatfeest
plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen ...
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Verkeersveilige schoolomgeving
De gemeente Sint-Gillis-Waas en het Octopusplan werken samen met de schooldirecties,
leerkrachten, leerlingen en de lokale politie aan veilige en kindvriendelijke schoolomgevingen.
Door de jaren werden heel wat acties georganiseerd, materialen aangekocht en is de
infrastructuur in de schoolomgevingen spectaculair aangepast.
Alle kinderen uit de kleuter- en lagere scholen kregen een fluohesje, de octopuspalen verschenen
in het straatbeeld, verkeerseducatieve pakketten werden aan alle kleuter- en lagere scholen ter
beschikking gesteld, aan de schoolpoorten werden er balustrades geplaatst, zebrapadverlichting
werd aangebracht en de zebrapaden zijn uitgerust in groene thermoplastische markeringen.
De opzet om de schoolgaande kinderen bewust te maken van verschillende verkeerssituaties en
er op een veilige manier mee om te gaan, is geslaagd en blijft ook in de toekomst een belangrijk
mobiliteitsthema.
Info:
Mobiliteit
Burgemeester Omer De Meyplein 1, Sint-Gillis-Waas
03 727 17 00
mobiliteit@sint-gillis-waas.be

Welzijn

Welzijnshuis
Welzijn
Welzijn maakt je graag wegwijs in de wereld van jong en oud. Je kan bij ons terecht met vragen over
kinderopvang, opvoedingsondersteuning, acties rond gezondheidspreventie, ouderen- en mondiaal
beleid.
Huis van het Kind
In het Huis van het Kind kunnen ouderen en kinderen van 0 tot 25 jaar terecht voor alles rond
opgroeien en opvoeden. Het Huis is een samenwerking tussen partners die je helpen met
kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning en veel meer.
Sommige partners van het Huis hebben een permanente plaats in het Welzijnshuis zoals het
consultatiebureau van Kind en Gezin, Kinderopvangdienst Gezinsbond vzw en Ferm Kinderopvang.
Andere partners komen af en toe in het Welzijnshuis als je met hen een afspraak maakt zoals het
spreekuur opvoedingsondersteuning, Drugpunt Waas of de Wase Kiem.
Het grootste deel van onze partners helpen jou en je gezin graag verder vanuit hun eigen locatie of
via hun aanbod voor kinderen, tieners en ouders zoals de Bibliotheek, Jeugd, Onderwijs,
Gezinsbond, centra voor leerlingenbegeleiding, CM Gezondheidsfonds, Familiehulp kraamzorg,
politie Waasland-Noord, jeugddienst Appelsien, Logo Waasland enz.
Kersverse ouders kunnen in het Huis terecht om rustig te genieten met hun baby. In een rustige
ruimte kunnen de kleintjes daar gevoed en verluierd worden.
Kinderopvang
Heb je een vraag over kinderopvang?
Surf dan naar www.sint-gillis-waas.be/wonen-en-leven/kinderopvang
Vind je toch geen antwoord op je vraag, dan helpen wij je graag verder. Samen met alle
organisatoren van de kinderopvang baby’s en peuters zijn we volop aan het werken aan een
lokaal loket kinderopvang.
Gezonde gemeente
Onze gemeente is een gezonde gemeente. Dit betekent dat wij inzetten
op preventiecampagnes rond geestelijke gezondheid (zoals de campagne
spreuken in het straatbeeld), gezonde voeding en bewegen
(10.000 stappen), bevolkingsonderzoeken zoals borstkanker en vaccinaties
(campagne griepvaccin). Daarnaast engageert de gemeente zich voor het
project Generatie Rookvrij. Meer en meer maken we rookvrije plekjes waar
kinderen ravotten, elkaar ontmoeten. Ondertussen zijn alle gemeentelijke
speelterreintjes rookvrij! We zetten ons in om andere plaatsen rookvrij te
maken.
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Ouderenbeleid
Onze gemeente vergrijst en verzilvert. Tussen vandaag en 2024 zal het aantal 60-plussers in
Vlaanderen groeien met meer dan 13,4%
De meeste ouderen zijn actief, gezond en hoger opgeleid dan enkele decennia geleden. En ook
ouderen die beperkingen of zorgnoden ondervinden, beschikken nog over heel wat mogelijkheden
waarmee ze kunnen bijdragen tot een actieve, aangename en zorgzame gemeente.
De gemeentelijke ouderenadviesraad vindt het daarom essentieel dat elke oudere in de gemeente
de kans blijft krijgen om deel uit te maken van een leeftijdsvriendelijke gemeente.
Samen met Welzijn werkt de gemeentelijke ouderenadviesraad aan een ouderenbeleid en worden
activiteiten voor ouderen van onze gemeente georganiseerd zoals het seniorenbal, de uitstap
Ambachtelijk Weekend, wandeling grootouders-kleinkinderen enz.
Mondiale gemeente en Fairtrade gemeente
De wereld rondom evolueert en verandert voortdurend. Door de media, het internet zijn we met
elkaar verbonden door wereldhandel, wereldpolitiek en klimaatveranderingen. Deze ontwikkelingen
brengen nieuwe mondiale uitdagingen met zich mee en die stoppen niet aan onze landgrenzen.
Sint-Gillis-Waas wil haar verantwoordelijkheid opnemen en heeft keuzes gemaakt naar een meer
mondiaal beleid. Dat doen we samen met de Mondiale Solidariteitsraad.
De Mondiale Solidariteitsraad is een officieel erkende adviesraad. De raad heeft een adviserende,
sensibiliserende, informerende taak en wil een verdraagzame, respectvolle multiculturele
samenleving bevorderen. Je kan lid worden als je als inwoner belangstelling hebt voor mondiale
samenwerking of als je als lokale vereniging actief werkt rond mondiaal burgerschap.
De Mondiale Solidariteitsraad organiseert o.a. volgende activiteiten:
•
schoolvoorstelling voor de derde graad van de lagere scholen in onze gemeente
•
verkoopweekend ten voordele van 11.11.11.
•
Fairtrade ontbijt en film rond het jaarthema van 11.11.11.
Fairtrade gemeente
Al meer dan 10 jaar draagt onze gemeente de titel van Fairtrade Gemeente. Samen met meer dan
200 andere Belgische gemeenten zetten we alles op alles om bij te dragen aan een waardig
bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden.
Info:
Welzijnshuis
Zwanenhoekstraat 1A, Sint-Gillis-Waas
03 202 80 00
welzijnshuis@sint-gillis-waas.be
De brochures kinderopvang & opvoedingsondersteuning, thuiszorgadvies en ontwikkelingssamenwerking kan je digitaal raadplegen op de gemeentelijke website. Je vindt ze ook aan de balie van
het Administratief en Bestuurscentrum en het Welzijnshuis.
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OCMW - sociale dienst
Je kan bij de sociale dienst terecht als je hulp nodig hebt om een menswaardig leven te leiden, op
één of meer levensterreinen: financiën, onderdak, gezondheid, werk, opleiding, zorg, kinderen,
integratie, voeding enz.
We ondersteunen je optimaal om zo zelfstandig mogelijk jouw plaats (terug) in te nemen in de
maatschappij. Een maatschappelijk werker bekijkt alle aspecten van jouw situatie en zoekt samen
met jou naar zinvolle oplossingen. Daarbij houdt hij/zij rekening met persoonlijke waarden, mening
en tempo.
Sociale hulpverlening
Informatie en advies
Ben je de weg kwijt in het doolhof van voorzieningen? Heb je info nodig over premies, tegemoetkomingen of sociale voordelen? Wij geven je inlichtingen en helpen je verder op weg. Indien nodig
leggen we ook contacten met andere diensten.
Administratieve hulp
Bij het invullen van allerlei formulieren, het ontwarren van administratieve knopen of gewoon bij het
schrijven van een brief, kunnen wij je helpen.
Psycho-sociale hulp
Bij relatie- of gezinsproblemen kan er deskundige hulp nodig zijn. We bieden een luisterend oor en
proberen samen aan een oplossing te werken. Als er meer gespecialiseerde hulp nodig is,
verwijzen wij je door naar de juiste dienst.
Budget- en schuldhulpverzekering
Financiële hulp
In sommige gevallen kan je bij uitzonderlijke kosten een financiële tussenkomst ontvangen.
Dit gebeurt altijd na sociaal onderzoek en is dus afhankelijk van elke individuele situatie.
Leefloon
Als je inkomen onvoldoende is en je blijkt geen recht te hebben op een uitkering, dan kan je bij
het OCMW een leefloon aanvragen.
Dit leefloon is afhankelijk van jouw gezinssituatie en ook van het inkomen waarover je op dat
moment beschikt.
Bedragen leefloon per maand (01-2021)
Categorie 1: samenwonende persoon: 656,45 EUR
Categorie 2: alleenstaande persoon: 984,68 EUR
Categorie 3: persoon die samenwoont met een gezin ten zijnen laste: 1330,74 EUR
Voorschotten
Soms moet je wel eens wachten op uitkeringen waar je recht op hebt…
Als je het daardoor financieel moeilijk zou krijgen, kan je bij het OCMW voorschotten op deze
uitkeringen aanvragen. Er wordt dan een voorlopig bedrag uitbetaald. Op het moment van de
definitieve uitkering zal het OCMW het gedeelte dat werd voorgeschoten, recupereren.
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Bemiddeling
In sommige situaties bemiddelen we en proberen we tot een overeenkomst te komen
(bijv. gerechtsdeurwaarder, energierekeningen, achterstallige betalingen …).
Budgetbegeleiding
Als de betalingen je boven het hoofd groeien en de stapel rekeningen blijft liggen, dan wordt de
achterstand elk maand groter. Dan is budgetbegeleiding misschien een oplossing.
We bekijken je pakket schulden en zoeken samen naar oplossingen. Je voert zelf nog alle
betalingen uit. In sommige gevallen zal het OCMW rechtstreeks met jouw inkomen een aantal
betalingen verrichten. We gaan ook na of je in aanmerking komt voor een collectieve
schuldbemiddeling waarbij, door tussenkomst van de beslagrechter, met al de schuldeisers een
overeenkomst wordt gemaakt.
Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland
In samenwerking met vier Wase gemeenten, namelijk Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en
Sint-Gillis-Waas, is er een dienst voor schuldbemiddeling opgericht. Deze dienst heeft tot doel de
OCMW’s uit de aangesloten gemeenten juridisch te ondersteunen bij cliënten die omwille van een
hoge schuldenlast in aanmerking komen voor schuldregeling. Deze dienst treedt ook op als
schuldbemiddelaar in een aantal dossier van collectieve schuldenregeling.
Budgetmeter via FLUVIUS
Als je door een commerciële leverancier van elektriciteit en/of gas gedropt wordt omdat de
facturen niet betaald worden, kan je enkel nog elektriciteit krijgen via FLUVIUS, de sociale
leverancier. Specifiek aan deze dienstverlening is dat elektriciteit en gas bij FLUVIUS geleverd
wordt via een budgetmeter. Je laadt de budgetmeter op aan de ingang van het OCMW.
Lokale Adviescommissie
De netbeheerder of waterleverancier die jou wil afsluiten, moet in bepaalde gevallen eerst advies
vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. In die commissie zitten mensen
van het OCMW, de netbeheerder of waterleverancier, en eventueel de schuldbemiddelaar van de
verbruiker.
Het OCMW onderzoekt eerst jouw situatie. Als het probleem niet opgelost kan worden, bespreekt
de LAC het dossier. Je wordt uitgenodigd op deze vergadering om je te verdedigen. De LAC beslist
dan over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water.
Arbeidsactivering
Trajectbegeleiding - sociale tewerkstelling
Als je een leefloon ontvangt, sluit het OCMW met jou een contract af waarin een traject is vastgelegd. In dit traject wordt gekeken naar de verschillende levensdomeinen die ondersteuning nodig
hebben. In de begeleiding wordt geprobeerd om jouw krachten maximaal te stimuleren.
Het doel is om op korte of lange termijn over te schakelen naar werk zodat het leefloon niet meer
nodig is. Is dit echt niet haalbaar, dan wordt er gezocht naar uitwijkmogelijkheden zoals
vrijwilligerswerk of invaliditeit.
Het OCMW kan optreden als werkgever en je tewerkstellen in het kader van artikel 60§7. Je werkt
dan bijv. in de kringwinkel, in de WZV (Welzijnsvereniging), bij een privé werkgever…
De opvolging gebeurt door de dagdagelijks verantwoordelijke en door een maatschappelijk werker
van het OCMW. Ook na deze tewerkstelling blijven wij je nog een periode verder begeleiden.

51

Huisvesting
Crisisopvang en doorgangswoningen
Het OCMW heeft een crisiskamer die in noodsituaties wordt gebruikt. Als iemand dakloos wordt
door bijvoorbeeld een woningbrand of een uithuiszetting en men geen onderdak vindt bij familie
of vrienden, kan een opname in deze kamer gebeuren. Het verblijf duurt maximaal 5 dagen. In die
tussentijd probeert de sociale dienst een plaats in een onthaaltehuis te vinden.
We beschikken over een beperkt aantal doorgangswoningen waar mensen kunnen opgevangen
worden die geen woning hebben. Al onze woonvoorzieningen zijn geschikt voor maximaal 2
personen. Het huurcontract duurt maximaal 4 maanden en is gekoppeld aan een begeleidingscontract. Wij verwachten een aantal acties van mensen die er tijdelijk wonen. Voor de verhuring
gaan we de situatie na van de aanvrager en bepalen we of hij/zij kan huren. Er bestaat geen wachtlijst. De kandidaten worden vooraf gescreend en de elementen worden via sociaal onderzoek getoetst.
Sociaal verhuurkantoor
Ons OCMW heeft met 8 Wase gemeenten een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) opgericht.
Deze vereniging huurt woningen van particulieren en verhuurt deze door aan personen en
gezinnen die het moeilijk hebben om op eigen kracht een woning te vinden.
Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen (inkomen, gezinssituatie, woonnood...) om je op de
wachtlijst te kunnen inschrijven.
De huishuur is niet afhankelijk van het inkomen en is dus voor iedereen gelijk. Je kan een beroep
doen op de Vlaamse Huursubsidie, als je een woning van het SVK huurt. Aan deze subsidie zijn ook
strikte voorwaarden verbonden.
De eigenaar die zijn woning verhuurt aan het SVK, heeft het voordeel dat de huishuur maandelijks
zeker betaald wordt. Er is controle over de toestand van de woning en er zijn mogelijkheden om
renovatiepremies te krijgen. Op deze manier worden gezonde en betaalbare woningen ter
beschikking gesteld.
Lokaal opvanginitiatief (LOI)
Het OCMW heeft een LOI voor 3 gezinnen. In dit initiatief worden gezinnen kandidaat politieke
vluchtelingen opgevangen die aan ons werden toegewezen en die enkel recht hebben op materiële
hulp. Gedurende een bepaalde periode in hun asielprocedure zijn zij verplicht in het LOI te
verblijven waar zij onderdak, voedsel en kledij krijgen.
Eerstelijnsrechtshulp
Er is een maandelijks spreekuur voor gratis juridisch advies door een jurist. Hij/zij mag geen brief
schrijven, geen telefoon doen noch een verzoekschrift opmaken. Voor het opstarten van
procedures wordt doorverwezen naar een advocaat.
Voor een gesprek met de jurist moet je vooraf een afspraak maken.
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OCMW - sociale dienst PSIP - Psycho-sociaal interventieplan
Wanneer er een ramp plaatsvindt waarbij veel mensen betrokken zijn, worden alle hulpdiensten
ingeschakeld om de nodige dringende hulp te bieden.
Er zijn vaak veel mensen betrokken die niet gewond zijn, maar zich wel op het rampterrein
bevinden. Om deze mensen niet zomaar in de kou te laten staan en ook hen op te vangen in deze
ingrijpende gebeurtenis, werd het psycho-sociaal interventieplan (PSIP) ontwikkeld.
De gemeenten en OCMW’s van Sint- Gillis-Waas en Stekene werken samen om te voorzien in
de psycho-sociale opvang bij noodsituaties.
Het PSIP vormt een netwerk met een 30-tal personen die worden ingezet bij een volledige
ontplooiing:
•
•
•

De hulpverleners worden ingezet voor het onthaalcentrum van niet-gewonden, de opvang van
de verwanten en het rouwcentrum. Per opvang van 8 à 10 betrokkenen (niet-slachtoffers) staat 1
hulpverlener in.
De logistieke medewerkers staan in voor het telefonisch informatiecentrum en geven op een
professionele manier informatie aan de verwanten van de slachtoffers.
De medewerkers van het centraal informatiepunt zorgen voor het verwerken van de slachtofferlijsten (gewonden, vermisten, overledenen) en de lijsten van getroffenen, vermisten en verwanten.

Het PSIP maakt deel uit van het medisch interventieplan en is een onderdeel van de discipline 2:
de geneeskundige hulpverlening, onder de verantwoordelijkheid van de Federaal Gezondheidsinspecteur (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid).
De coördinatie op federaal niveau biedt niet altijd de voordelen die op lokaal vlak wel kunnen
gerealiseerd worden. Zoals het ter beschikking stellen van lokalen voor de opvang van verwanten
of slachtoffers, het operationaliseren van dit plan binnen een korte termijn…
Deze lokale verankering moet wel samengaan met de verantwoordelijken die zich op het federaal
niveau situeren.
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Thuiszorg
Thuiszorgadvies: we helpen je met jouw vragen over thuiszorg.
Heb je een vraag over woningaanpassingen voor ouderen (65-plussers), de gemeentelijke
mantelzorgpremie of ben je even de weg kwijt in de tool Myhandicap (aanvraag van parkeerkaarten). Dan ben je welkom in het Welzijnshuis.
In de gemeentelijke brochure thuiszorg en vrijwilligers vind je alvast meer informatie rond thuiszorg
(toelagen, vervoer en wonen).
Warme maaltijden
Ben je 65+, woon je in Sint-Gillis-Waas en ben je door ziekte of ouderdom (tijdelijk) niet in staat om
warme maaltijden te bereiden? Dan kan je een beroep doen op onze dienst warme maaltijden aan
huis. Heb je misschien nood aan gezelschap? Kom dan eten in het seniorenrestaurant.
Warme maaltijd aan huis
Deze maaltijden worden bereid en aan huis gebracht door de firma Eet-Plezier. De bedeling vindt
dagelijks plaats tussen 10.30 en 12.30 uur. In de thermobox blijft het eten geruime tijd voldoende
warm.
Een hoofdgerecht kost 7,10 euro (zowel voor een gewone maaltijd als een dieetmaaltijd).
Wil je graag soep, dan betaal je hiervoor 1,05 euro extra. Ook een dessert kost 1,05 euro.
Warme maaltijd in het seniorenrestaurant
In het seniorenrestaurant, kan je elke weekdag tussen 12 en 13 uur een huisbereide warme maaltijd
komen eten. Het restaurant bevindt zich in de Plaza, dit is de cafetaria van de Welzijnsvereniging
(WZV).
De maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert en kost 8 euro. Er wordt geen
meerprijs aangerekend voor een dieetmaaltijd.
Vervoer
Deze thuiszorgdienst biedt vervoer op maat aan personen met een mobiliteitsprobleem. De chauffeurs zijn vrijwilligers, die door het Welzijnshuis worden aangesteld. De chauffeur staat in voor
vervoer van deur tot deur. Hij/zij is geen hulpverlener. De gebruiker moet zelf voor een begeleider
zorgen, die gratis kan meerijden.
Handicar
De Handicar is een aangepaste minibus met een rolstoellift.
Je kan gebruik maken van de Handicar als je:
• inwoner bent van Sint-Gillis-Waas.
• rolstoelgebonden bent (tijdelijk of permanent), dit moet je aantonen met een doktersattest;
De kilometervergoeding bedraagt 0,60 euro per beladen km. De vergoeding wordt berekend vanaf
de plaats van vertrek van de aanvrager tot de bestemming en terug. De betaling gebeurt via een
overschrijving, na ontvangst van de factuur.
Als je gebruik wil maken van de Handicar, moet je de rit minstens vijf werkdagen op voorhand
aanvragen.
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Minder Mobielen Centrale (MMC)
Je kan lid worden van de Minder Mobielen Centrale als je:
• inwoner bent van Sint-Gillis-Waas
• minder mobiel bent omwille van ziekte, ouderdom of handicap;
• beperkte inkomsten hebt (inkomensgrens van twee maal het leefloon);
• geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer.
Het vervoer gebeurt door vrijwilligers, die met hun eigen wagen en tegen een kilometervergoeding
rijden. Een rit moet altijd via de centrale en minstens drie werkdagen op voorhand
worden aangevraagd.
Het lidgeld bedraagt 12 euro per jaar. Een echtpaar betaalt 18 euro per jaar. De kilometervergoeding
bedraagt 0,35 euro per gereden kilometer, gerekend vanaf het thuisadres van de chauffeur.
Na afloop van de rit betaal je de chauffeur cash.
Zowel voor de gebruiker als voor de chauffeur van de Minder Mobielen Centrale is er een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten.

Info:
Welzijnshuis
Zwanenhoekstraat 1A, Sint-Gillis-Waas
03 202 80 00
welzijnshuis@sint-gillis-waas.be

Vrijwilligerswerk
Overal in Vlaanderen zijn vrijwilligers aan het werk. Ook in Sint-Gillis-Waas zijn er velen die zich
met vuur inzetten. Stel je Sint-Gillis-Waas eens voor zonder verenigingen, zonder
adviesraden, zonder de vrijwilligerswerking in woonzorgcentra of assistentiewoningen, zonder
de MMC of Handicar, zonder Tempus De Route vzw, zonder de plantjesverkoop ten voordele van
Kom op tegen Kanker ...
Deze en nog veel meer initiatieven maken van Sint-Gillis-Waas een aantrekkelijke en levenslustige gemeente.
Waar betaalde medewerkers garant staan voor de basisdienstverlening in Sint-Gillis-Waas, zorgen
onze vrijwilligers voor de kers op de taart.
Door te vrijwilligen krijg je de kans om je te engageren of om sociale contacten op te bouwen. We
zoeken samen naar een vrijwilligerstaak waar jij je goed bij voelt en waarbij je jouw talenten kan
inzetten. Zowel lange als korte engagementen zijn mogelijk.
Een goede verstandhouding, duidelijke afspraken en overleg zijn essentieel voor een vlotte samenwerking.
Wil je informatie over vrijwilligerswerk of wil je het wel eens uitproberen? Ga dan langs bij de vrijwilligerscoördinator in het Welzijnshuis.

Wonen
Je kan bij Wonen terecht voor woonkwaliteitsonderzoeken, conformiteitsattesten, informatie over
premies, Vlaamse energielening en allerlei groepsaankopen die bijv. door de provincie of Interwaas
georganiseerd worden.
Info:
Welzijnshuis
Zwanenhoekstraat 1A, Sint-Gillis-Waas
03 202 80 00
welzijnshuis@sint-gillis-waas.be

Welzijnsvereniging
De Welzijnsvereniging van Sint-Gillis-Waas beschikt
over een woonzorgcentrum, een kortverblijf en twee residenties met assistentiewoningen.

Woonzorgcentrum De Kroon
Het woonzorgcentrum De Kroon biedt een warme thuis aan 160, voornamelijk zorgbehoevende,
ouderen.
Het zorgteam staat op een respectvolle manier in voor de fysieke en psychosociale noden van de
bewoners. Daarnaast blijven de familie en de hulpverleners een belangrijke partner in de zorg.
Wij hechten veel belang aan het sociaal en familiaal leven.
Zorgaanbod
Op iedere dienst staat een zorgteam klaar. Dit zorgteam bestaat uit een hoofdverpleegkundige,
verpleeg- en zorgkundigen, een kinesitherapeut, een ergotherapeut, een begeleider wonen en
leven, schoonmaakmedewerkers en logistieke medewerkers. De medische zorg wordt verder
behartigd door de huisarts van de bewoner.
Opnameprocedure
Je schrijft je in op de algemene aanmeldingslijst van de Welzijnsvereniging via een sociaal
verpleegkundige. Dit is mogelijk vanaf de leeftijd van 65 jaar. De sociaal verpleegkundige
informeert je deskundig over de werking van de aanmeldingslijst en de diverse woonvormen voor
ouderen.
De sociaal verpleegkundige coördineert het onthaal en de opname. Zij informeert je over het
zorgaanbod en zal samen met jou alle verzorgingsaspecten overlopen.

Centrum voor kortverblijf
Een centrum voor kortverblijf ondersteunt de thuis- en mantelzorg door tijdelijk opvang en
verzorging aan te bieden aan valide en zorgbehoevende ouderen, vanaf 65 jaar.
Het kortverblijf maakt deel uit van het woonzorgcentrum De Kroon en biedt dezelfde diensten aan:
verblijf, hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering, animatie, ontspanningsactiviteiten,
psychosociale ondersteuning en sociale contacten met andere bewoners.
De doelstelling is altijd een terugkeer naar de thuissituatie. De sociaal verpleegkundige kan je
helpen om je terugkeer naar huis voor te bereiden.
Verblijfperiode
Een verblijf kan variëren van enkele dagen tot enkele weken met een maximum van 60 opeenvolgende dagen. In een periode van een jaar kan je maximaal 90 dagen opgenomen worden in een
kortverblijf.
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Opnameprocedure
Een opname in het centrum voor kortverblijf wordt altijd vooraf gegaan door een opnamegesprek.
De sociaal verpleegkundige licht je tijdens dit gesprek in over de dienstverlening, de voorwaarden
en de praktische organisatie van je opname. Alle info kan je nalezen in de interne afsprakennota die
je ontvangt.
De opname- en ontslagdata, de prijs, de opzeg- en annuleringsvergoeding staan vermeld in het opnamecontract dat je ondertekent. De sociaal verpleegkundige verzamelt ook de nodige informatie
om een goede zorgverlening mogelijk te maken.

Assistentiewoningen
Je huis te groot? Je tuin te groot? Behoefte aan meer sociaal contact? Een assistentiewoning biedt
een optimale woonkwaliteit, geborgenheid en veiligheid terwijl je volledig jouw zelfstandigheid en
privacy behoudt.
Residenties Kamerwijk (Sint-Gillis-Waas) en Ruiterhof (De Klinge) staan open voor valide en mindervalide 65-plussers die nog voldoende zelfredzaam zijn. Voor echtparen moet één van beiden de
leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.
Opnameprocedure
Je schrijft je in op de algemene aanmeldingslijst van de Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas. Je
wordt ingeschreven volgens datum van aanvraag. Op jouw verzoek kan je opname altijd worden
uitgesteld zonder dat je chronologische inschrijving verandert. De woonassistent organiseert jouw
onthaal en kan je helpen met alle formaliteiten in verband met jouw verhuis.
Flats
Residentie Kamerwijk (Sint-Gillis-Waas)
De comfortabel ingerichte flats zijn geschikt voor maximum 2 personen. De flat heeft een oppervlakte van 43m² en beschikt over een woonruimte met ingerichte keuken, een slaapkamer, een
berging en een badkamer. Je richt je flat in naar eigen keuze. In de flat zijn een noodoproepsysteem,
een videofoon en een kabel- en telefoonaansluiting aanwezig.
Ruiterhof (De Klinge)
De comfortabel ingerichte flats zijn geschikt voor maximum 2 personen. De flat heeft een oppervlakte van 90m² en beschikt over een woonruimte met ingerichte keuken, twee slaapkamers, een
berging en een badkamer. Je richt je flat in naar eigen keuze. In de flat zijn een noodoproepsysteem,
een videofoon en een kabel- en telefoonaansluiting aanwezig.
Info
Zwanenhoekstraat 3
9170 Sint-Gillis-Waas
03 727 14 60
info@welzijnsvereniging.be
Altijd op afspraak
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Deze infogids werd met veel zorg samengesteld.
Toch veroudert informatie snel.
De meest recente versie van de infogids vind je op
www.sint-gillis-waas.be ( > bestuur en beleid >
publicaties).
Opmerkingen of feedback?
Contacteer dan Communicatie,
communicatie@sint-gillis-waas.be of
op 03 727 17 00.

