
 Het terrein van de voormalige Kopergieterij wordt weldra bebouwd.

De voormalige kopergieterij werd enkele jaren geleden aangekocht door de 
Intercommunale Interwaas. De ruïne werd inmiddels gesloopt en het zwaar vervuilde 
terrein werd gesaneerd.

Interwaas stelde op 27 juni het Architectenbureau Goossens & Partners aan voor de 
invulling van het volledige terrein.
De kostprijs van het project wordt geraamd op 1,2 miljoen euro, zonder BTW 
en erelonen. De aankoop, sloop, sanering en nieuwe invulling zullen Interwaas 
opzadelen met een fikse verliespost. Ook in Sint-Niklaas, Lokeren, Waasmunster… 
ruimde Interwaas reeds zwaar vervuilde sites op.
Er komen woningen met een verwijzing naar het vroegere gebouw. 

 De Spoorwegzate wordt een fietssnelweg!
Reeds jaren ijveren we voor de 
verbetering en verbreding van dit 
fietspad. Nu komt er schot in de zaak.

De bedding tussen de Reinakkerweg 
(E34) en de grens bedraagt 3 km.
Dit is een beschermd cultuurhistorisch 
landschap en biologisch waardevol 
gebied. Er komt een drie meter brede 
fietsweg. De verharding zal bestaan uit 
een mengeling van kalksteenslag en 
baksteenpuin.
De raming bedraagt 570 000 euro. 
De kosten worden voor 60% gedragen 
door de provincie en 40% door het 

Vlaams Gewest. De werken zullen 
starten eind 2018 – begin 2019.  
Het deel tussen de E34 en Sint-Niklaas 
bedraagt ongeveer 5 km.
Ook dit deel in asfaltbedekking willen 
we verbreden tot drie meter. Dit wordt 
verder besproken met de provincie.
De gemeente huurt gans de bedding 
van de NMBS voor jaarlijks 10.731
euro, zodat het project zeker geen 
vertraging oploopt.

Beste inwoner van Sint-Gillis-Waas
In de kerngemeente werd zeer veel geïnvesteerd. Te veel om op te 
noemen, maar een overzicht vind je terug op het laatste blad. In de 
toekomst staat er nog heel wat op de planning.
Een aantal zeer grote en ingrijpende openbare werken som ik graag 
voor je op. Zo is er de volledige opbraak en heraanleg van de Baarstraat, 
de Sint-Niklaasstraat (vanaf het Heilig Hart tot einde bebouwing), de 
Molenstraat, de Dagsterrestraat en de Nieuwkerkenstraat tot aan het 
wachtbekken. Naast een gescheiden rioolwaterstelsel worden daar ook 
fiets- en voetpaden (her)aangelegd.
We plannen ook het onderhoud en de (her)aanleg van fiets- en voetpaden 
in verschillende straten. CD&V zet koning fiets immers voorop als het 
vervoersmiddel bij uitstek binnen de gemeente.
Ook voorzien we sociale woningen. In het Broek komt een grootschalig project. Er komen vijf appartementen 
in de Gaverstraat en op de voormalige site van de kopergieterij worden twaalf woningen voorzien.
Sport en beweging is zeer belangrijk voor jong en oud. Daarom plannen we de uitbreiding van de 
gemeentelijke sportzone.
Wie onlangs de Sint-Helenasite bezocht, kon zien dat deze verder evolueert tot één grote zorgsite.
We voeren ingrijpende maatregelen door om de waterhuishouding optimaal te krijgen. We werken samen 
in nauw overleg met de provincie en de polder om samen tot gedragen oplossingen te komen. Er is al heel 
wat werk verzet, maar er zitten ook nog vele projecten in de pijplijn.
Het spoorwegpad wordt uitgebouwd tot een volwaardige fietsostrade. Het eerste deel , vanaf de Nederlandse 
grens tot het rond punt op Het Kalf, wordt reeds aangelegd in het najaar.
Je ziet het, wij zitten niet stil om de gemeente zo aangenaam mogelijk te maken voor jou.
Chris Lippens
Lijsttrekker

V.U.: Guido Sertyn, Reepstraat 152, 9170 Sint-Gillis-Waas, verkiezingsdrukwerk

Er werd enorm 
veel gerealiseerd in 
Sint-Gillis-Waas

De heraanleg van de 
Nieuwstraat, waarbij 
heel wat waterlopen 
afgekoppeld worden van 
het rioleringsstelsel. De  
Nieuwstraat wordt de 
eerste fietsstraat in de 
gemeente!

De Sint-Helenasite 
wordt één grote zorgsite.

Bouw van een nieuw 
Administratief- en 
Bestuurscentrum.

Binnenrestauratie van 
het Kasteel De Vaulogé 
(gemeentehuis).

Nieuwbouw school 
Het Kompas en lokalen 
Buitenschoolse Opvang.

Renovatie van de dekenij.

BKO-lokaal en 
herinrichting 
schoolomgeving De 
Eeckberger.

Aanleg en vernieuwing 
van heel wat fiets- en 
voetpaden.

Een nieuwe stuw op de 
Watergang der Hoge 
Landen.

Herinrichting en 
schilderen van de 
bibliotheek.

 Verenigingen met een eigen 
lokaal krijgen gratis elektriciteit.
Wij zijn de enige gemeente in Vlaande-
ren die elk jaar een belangrijk inkomen 
heeft van het windmolenproject. Dit 
contract werd destijds onderhandeld 
door ere-burgemeesters De Rudder 
en Audenaert. Jaarlijks wordt een 
deel van dit inkomen aangewend om 
de elektriciteitsfacturen van een 20-
tal verenigingen die hun eigen lokaal 
bezitten te vergoeden.

Sociale huisvestingsmaat-
schappij is gefusioneerd en zeer 
actief.
Op 20 juni fusioneerde onze 
maatschappij met Temse en kreeg ze 
een nieuwe naam: Woonanker Waas. 
Voor onze huurders verandert er 
niets, want het bureau blijft in Sint-
Gillis-Waas. Op vlak van renovatie 
doen we extra inspanningen, zodat de 
woningen binnen enkele jaren volledig 
aangepast zijn aan de huidige normen.
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VOLOP VOOR
SINT-GILLIS-WAAS!

U kan op meerdere 
kandidaten binnen 
deze lijst stemmen.



Voldoende kinderopvang is zeer belangrijk 
voor jonge gezinnen
De meeste jonge gezinnen met kinderen hebben 
regelmatig kinderopvang nodig: dagelijks, voor- 
en/of naschools, tijdens de vakanties…

Ons gemeentebestuur zorgt al jaren voor 
buitenschoolse- en vakantieopvang. Dit vergt 
heel wat inspanningen, aanpassingen en financiële 
middelen. Als gezinspartij willen we dit behouden 
en verder uitbreiden omdat het belangrijk is dat 
de ouders kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. 
Er wordt zo veel mogelijk gestreefd naar synergie 
tussen scholen, private initiatieven, kunst &crea-, 
muziek- en sportactiviteiten.

Het op te richten Welzijnshuis en het Huis van het 
Kind zullen hier in 2019 een belangrijke bijdrage 
leveren!

We investeren veel in sporthallen en -zalen
De voorbije jaren werd een grote inhaalbeweging 
gerealiseerd op het vlak van te renoveren 
sportinfrastructuur: grondige renovatie van 
diverse sporthallen: Molenberg, De Gavers, De 
Zandloper, gymzaal De Route en sportzaal GOM.

We plannen nieuwe investeringen: vervanging 
sportvloer De Gavers en LED-verlichting 

in verschillende zalen.

Ook het sportmateriaal willen 
we up-to-date houden en 

vervangen en aanvullen waar 
nodig.

De Weg Vooruit voor ouderenzorg en welzijn!
De voorbije legislatuur werden zeer belangrijke stappen gezet met het oog op het 

verzekeren van openbare zorg in de gemeente. 
Er werd een nieuwbouw gerealiseerd van 90 bedden met inbegrip van een polikliniek en 

een huisartsenwachtpost.
De volgende jaren is het de bedoeling om de werking van ons Woonzorgcentrum te 

optimaliseren en de Sint-Helenasite verder uit te bouwen tot de welzijnssite van de gemeente 
waar iedere bewoner, jong en oud, terecht kan met alle mogelijke vragen over zorg en welzijn. We 

zullen dit realiseren door enerzijds de verbouwing van één van de gebouwen naar een welzijnshuis,  
anderzijds zal een projectontwikkelaar de voorbouw van Sint-Helena heroriënteren naar een nieuw 

project voor sociale doelgroepen.
Ook de Sociale Bouwmaatschappij zal nieuwe woningen bouwen. De tewerkstelling op deze site zal dus nog 
sterk aangroeien. Dit grootschalig zorgproject waar we jaren geleden mee startten is een voorbeeld van 
“goed bestuur op lange termijn”!

Klimaat : De uitdaging voor de toekomst!
Met de ondertekening van het burgemeestersconvenant en de opstart van Waasland Klimaatland 

heeft de gemeente een belangrijke stap gezet met het oog op de toekomst van onze kinderen en 
kleinkinderen. De ambitieuze doelstelling om tegen 2020 de CO2 uitstoot te doen dalen met 

minstens 20% ten opzichte van 2011, is tijdens deze legislatuur aangevat met een heel aantal 
klimaatacties:

 Groepsaankoop van zonnepanelen. Onze gemeente zit in het koppeleton als het gaat 
om percentage zonnepanelen per 1000 inwoners.

 Renovatie van oudere woningen stimuleren: de gemeente betaalt de intrestlast 
terug als de inwoners kiezen om een Vlaamse energielening af te sluiten.

 Voorbeeldrol voor de gemeente: zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, 
duurzame renovaties van bestaande gebouwen, ledverlichting in onze 

gebouwen en straatverlichting.
 Aankoop van elektrische wagens en plaatsen van laadpalen.

 Aanleg van een fietsstraat( Nieuwstraat), een schoolstraat (Hulststraat) 
en een fietssnelweg (weldra spoorwegbedding).

We willen nog een stap verder gaan in deze klimaatacties en willen één schepen 
bevoegd maken die de klimaattoets moet bewaken bij alle beslissingen van het 

bestuur.

Het mobiliteitsplan wordt aangepast
Het mobiliteitsplan is een alles omvattend 
document over de mobiliteitsproblematiek in 
Sint-Gillis-Waas. Het bestaande plan moet 
met de nodige zorg en kennis herbekeken 
worden. Het gaat immers over snelheidsregimes, 
fietsinfrastructuur, veiligheid voor kinderen, 
voetgangers, andersvaliden, voorrang van rechts, 
heraanleg van kruispunten, oversteekplaatsen, 
veilige schoolomgeving…

Er werd reeds budget voorzien voor deze grondige 
studie!

CD&V Sint-Gillis-Waas is fier op:

We hebben 
een polykliniek 
contractueel 

vastgelegd voor lange 
termijn.

We hebben tal van 
waterprojecten 

gerealiseerd en een 
reeks maatregelen 
ter preventie van 

wateroverlast zit in de 
pijplijn.

We hebben 
een belangrijke 

speelpleinwerking en 
vakantieopvang

We hebben een 
nieuwe en ruime 

kringwinkel.
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