
Beste vrienden ,
September betekent voor de meesten 
onder ons opnieuw van start gaan na 
een deugddoende vakantie.
Met de gemeente hebben wij september 
uitgekozen om met onze aangepaste 
dienstverlening te starten. 
Een dienstverlening waar vooral 
ruimere openingsuren centraal staan. 
De bestaande vrije inloop bij de 

loketten in de voormiddag wordt 
uitgebreid en elke namiddag, behalve op vrijdag, kan je komen op 
afspraak.  Voor algemene zaken kan je altijd terecht bij de nieuwe 
onthaalbalie die ook elke eerste zaterdag van de maand open is van 9u 
tot 12u.  In het infoblad van september werd hier zeer veel aandacht aan 
besteed en kon je alle details lezen.

Uw burgemeester
Chris Lippens

CD&V nodigt jou en je gezin uit op ons jaarlijks 
praatmaal. De uitnodiging vind je in dit krantje.
Maar we zijn vooral een warme partij en het 
verenigingsleven wordt actief ondersteund door 
onze mandatarissen. Één van de vele maatregelen 
is het terugbetalen van de elektriciteitsfactuur. 
De renovatie van het parochiehuis in de Klinge is 
een uiting van het belang dat we hechten aan het 
verenigingsleven. Onze mandatarissen hebben 
ook het voorbeeld gegeven in het proper maken 
van onze straten… maar dat kunnen we niet 

alleen.  En er zijn een heleboel kleine werken gerealiseerd die de ge-
meente fijner maken om in te wonen !!

Uw voorzitter
Roeland Salaets

Uitgave van CD&V Sint-Gillis-Waas

V.U. Roeland Salaets
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PRAATMAAL
met traiteur eet-plezier
uit Kieldrecht

ZONDAG 
22 OKTOBER 2017

Locatie: GC De Route
 Stationstraat 201A
 9170 Sint-Gillis-Waas
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INSCHRIJVINGSSTROOK
Ja, we schrijven graag in voor het CD&V praatmaal in GC De Route
Naam:..................................................................................................
Wij komen eten op: 0 zondag 22 oktober om 12.00 uur
  0 zondag 22 oktober om 17.00 uur
Aantal personen: .... x volwassenen (>12 jaar) aan €30,00 
   VIS € .......,00
   VLEES € .......,00
  .... x kinderen (3 tot 12 jaar) aan € 10,00
  .... x baby (<3 jaar) aan € 0,00
Wij zitten graag aan tafel met: ...........................................................
Inschrijven voor 17 oktober 2017 bij:
Roeland Salaets, Tybaertstraat 61, tel. 0475 63 26 24
of via http://sint-gillis-waas.cdenv.be/praatmaal

Na de zomerperiode zijn we 
weer aan de slag gegaan 
met renoveringswerken 
en herstellingen aan onze 
gemeentelijke infrastructuur. 
En de eerste resultaten mogen 
gezien worden: de Holstaat 
en de Holdamstraat werden 
afgefreesd en opnieuw 
overlaagd met asfalt: 
een felle verbetering 
voor de bewoners inzake 
water- en geluidsoverlast.
Een hele reeks werken 
dienen zich reeds aan: 

verschillende betonvakken worden heraangelegd, een 
kleine parking ter hoogte van de frituur Hogenakker, 
verbeteringswerken Feuselsdreef, herstel bocht Saleghem … 
Er worden ook her en der voet- en fietspaden 
hersteld of heraangelegd. 

Weer een hele reeks kleinere werken

 Harry De Wolf

Link website + facebook http://www.sint-gillis-waas.cdenv.be/ 
CD&V Sint-Gillis-Waas:        https://www.facebook.com/cdenvsgw

Eerste stappen Welzijnshuis

Wanneer de nieuwe vleugels van Woonzorgcentrum De 
Kroon in gebruik genomen zijn is het de bedoeling dat 
de kamers in het ‘oud moederhuis’ omgevormd worden 
tot kantoren voor het Welzijnshuis. De werken voor 
deze herbestemming zullen gebeuren in 2018. 
Doch reeds vanaf 4 september 2017 zijn de eerste stappen 
tot samenwerking tussen de sociale dienst van het 
OCMW en de gemeentelijke dienst Welzijn genomen 
want immers vanaf die datum vind je de gemeente-
lijke dienst Welzijn in het administratief gebouw van het 
OCMW (Sint-Helena linkerzijingang). Van harte welkom 
met al je welzijnsvragen!

MENU

VOORGERECHT
GEROOKTE FORELFILET OP EEN BEDJE VAN SALADE

SOEP
TOMATENROOMSOEP
HOOFDGERECHT

SCHOLFILET MET MOUSSE VAN HEILBOT EN SPINAZIE, VICTORIASAUS MET 
GROENTEASSORTIMENT EN HERTOGINNENAARDAPPELEN

OF
GEBRAISEERD JAGERSGEBRAAD MET BORDELAISESAUS EN BRANDADA VAN 

PASTINAAK, GROENTEASSORTIMENT EN AARDAPPELKROKETTEN
DESSERT

FRUITTAARTJE VAN BAKKER DAELMAN-DE PAEPE
KINDERMENU

TOMATENROOMSOEP
VOL-AU-VENT MET AARDAPPELKROKETTEN

FRUITTAARTJE VAN BAKKER DAELMAN-DE PAEPE

MUZIKAAL INTERMEZZO
De zingende ober komt ons op dit praatmaal met enkele muzikale intermezzo's  
amuseren. Deze zullen doorgaan tussen 14h00 en 16h00 en nogmaals tussen 
17h00 en 19h00.

Blijf gerust even langer zitten, of kom wat vroeger om hiervan te genieten!

BETALING
Maak het jezelf gemakkelijk en schrijf op voorhand je betaling over.
Je kan hiervoor gebruik maken van onderstaande gegevens:

Rekeningnummer: BE64 8801 7409 6152
Naam:  CD&V Sint-Gillis-Waas
Mededeling: Keuze hoofdmaal, aantal personen, middag of avond,
  zit graag bij ...

Gelieve tijdig te betalen.



Het windmolenproject E.G.P.F.W.W.E.
(drie windmolens in onze gemeente) 
zorgt er voor dat de verenigingen 
met eigen accomodatie gratis 
elektriciteit hebben. Deze verenigingen 
hebben immers af te rekenen 

met zware kosten om hun 
lokalen in goede conditie te houden.
De elektriciteitsrekening 2015 
werd destijds opgevraagd en dat 
bedrag krijgen ze elk jaar van de 
gemeente op hun rekening gestort.
Sint-Gillis-Waas is de enige gemeente 
in Vlaanderen die elk jaar een belangrijk 
inkomen heeft van deze windmolens. 
Dit werd destijds onderhandeld door 
ere-burgemeesters De Rudder en 
Audenaert. Jaarlijks wordt een deel 
van dit bedrag (ongeveer 40 000 
euro) aangewend om de elektriciteits-
facturen van deze verenigingen 
(ongeveer een 20-tal) te vergoeden.
Ons windmolenpark voorkomt jaarlijks 
een CO2-uitstoot van 7000 ton! 

Verenigingen met een eigen lokaal krijgen gratis elektriciteit 

De gemeente nam in maart het parochiehuis voor 50 
jaar in erfpacht van vzw Parochiale Werken. Het project 
om het parochiehuis te renoveren en het terug ter 
beschikking te stellen aan de culturele verenigingen 
en inwoners van De Klinge loopt vlot. Het schepen-
college heeft Holarchitecten aangesteld om de 
renovatie in goede banen te leiden. De eerste 
ontwerpen voor de renovatie zijn veelbelovend. In 
september zit het gemeentebestuur opnieuw samen 
met de ontwerper om de definitieve plannen vorm 
te geven. Deze plannen zullen dan ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 
november. Een enthousiaste stuurgroep met 
vertegenwoordigers uit De Klinge adviseert het 
beleid al sinds de start van het project. Zij zul-
len ook een rol opnemen bij het beheer van het 
parochiehuis na de heropening. Het is de bedoe-
ling van het gemeentebestuur om in het voorjaar 
van 2018 te kunnen starten met de werken. Deze 
werken zullen gefaseerd verlopen zodat de grote 
culturele zaal zo snel mogelijk in gebruik kan worden 
genomen. In een tweede fase zal de bibliotheek van De 
Klinge verhuizen naar het gerenoveerde parochiehuis.

Parochiehuis De Klinge – klaar voor renovatie

 Plakaat windenergie

Actie propere buurt : 
Onkruid is ook een kruid

Door een verbod op gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen 
(pesticiden) is het aanzicht van onze 
gemeente de laatste jaren veranderd.
De groendienst doet haar uiterste 
best maar kan in het hoogseizoen 
de groei van het onkruid niet 
volgen, hoe hard ze ook proberen.
Er zijn dan 2 mogelijkheden: je kan
hierover klagen en zagen of 
je kan er iets aan doen.
Als CD&V hebben wij beslist om zelf 
de handen aan de ploeg te slaan 
en in de 4 deelgemeenten een deel 
van een straat onkruidvrij te maken.
We weten dat dit maar een kleine hulp is voor 
onze groendienst maar de symbolische
waarde ervan is ook belangrijk.
De boodschap die we hiermee aan de 
inwoners van onze gemeente willen 
geven is er enerzijds één van verdraag-
zaamheid (er zal iets meer onkruid te 
zien zijn langsheen onze wegen) maar 
anderzijds ook dat we zelf allemaal 
kunnen meehelpen aan een propere 
gemeente waar we trots op kunnen zijn. 
Als iedereen zijn deel van het voetpad 
of goot voor zijn woning onderhoudt, 
is dit een kleine moeite maar heeft dit 
een enorm effect op het straatbeeld.
Daar kadert ook de actie van Schoon 
Volk van Miwa in die een groot succes 
heeft en waarbij vrijwilligers dagdagelijks 
zwerfvuil opruimen op onze gemeente. 
Op deze manier werken zij mee aan een 
propere buurt. Als CD&V ondersteunen 
wij ook ten volle deze actie en bedanken 
de vele vrijwilligers ook in onze gemeente.

Onze teams gingen aan de slag, zowel in 
De Klinge, op ’t Kalf als in Sint-Pauwels

Het verenigingsleven bloeit in onze gemeente!

Om onze verenigingen te helpen in hun werking 
nemen we talrijke steunmaatregelen. We vinden 
het verenigingsleven ZEER BELANGRIJK !
We sommen de belangrijkste steunmaatregelen op:

• Financiële steun 
• Gratis drukwerk 
• Ter beschikking stellen van lokalen en terreinen
• Logistieke steun (tafels, stoelen, podium, nadar, 

vlaggen, signalisatie…)
• Terugbetaling van de Onroerende Voorheffing 

aan verenigingen met een eigen lokaal
• Om de jeugd te stimuleren om te sporten krijgt 

iedere jongere tussen 3 en 18 jaar, die aangesloten 
is bij een sportclub, een sportcheque ter waarde 
van 20 euro 

• Kampvervoer: ter beschikking stellen van een 
gepaste vrachtwagen of camionette

• Ondersteuning door het gemeentepersoneel
• Logistieke en financiële ondersteuning bij speciale 

evenementen ( vb. Drieskes Kerremes ).

Overhandiging plakaat 
windenergie


