
CD&V Sint-Gillis-Waas is fier op:
We produceren met 
4 windmolens en 
vele zonnepanelen 
meer energie 
dan nodig voor 
onze gezinnen en 
bedrijven

We hebben manda-
tarissen die er 
altijd zijn en steeds 
tussen de mensen 
leven, ook buiten de 
verkiezingsperiode

We hebben zeer 
weinig, maar vooral 
lage gemeente-
belastingen

Beste 
inwoner,
Hier voor je 
ligt het eerste 
verkiezings-
krantje van CD&V 
Sint-Gillis-Waas, 
waarbij we onze lijst 
volledig aan je voorstellen. 
Hiernaast vind je alvast 10 
belangrijke doelstellingen, waar 
we hard aan willen werken de 
komende legislatuur. Achteraan vind 
je enkele van de vele zaken waar we fier 
op zijn en wat meer informatie over de 
noodzakelijke vervanging van de rioleringen. 
Als laatste vind je een uitnodiging voor ons 
praatmaal. We zien elkaar op 29 en 30 september.
Veel leesplezier en bedankt voor jouw steun!
Chris Lippens, Lijsttrekker

http://www.sint-gillis-waas.cdenv.be 
Facebook.com/CDenVSGW
info@sint-gillis-waas.cdenv.be

10 belangrijke 
doelstellingen voor 
de komende jaren:

Extra financiële 
inspanningen voor 
voet- en fietspaden.
Zwaar doorgaand 
verkeer in 
onze gemeente 
terugdringen.
Zorg voor ouderen 
en mensen die het 
moeilijk hebben.
Onze verenigingen 
financieel en logistiek 
steunen.
Werk in eigen 
gemeente.
Extra aandacht voor 
jonge gezinnen.
Veel mogelijkheden 
voor cultuur, sport en 
ontspanning.
Zorg voor de 
toekomst van politie 
en brandweer.
Openbare werken 
met zo weinig 
mogelijk hinder en 
met inspraak van de 
bewoners.
Sint-Gillis-Waas 
toeristisch op de 
kaart zetten.

Vervanging van rioleringen
De komende jaren moeten heel wat oude riolen vervangen worden. Het oppervlaktewater 
moet gescheiden worden van het vervuilde water dat afgevoerd wordt naar een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Tegelijkertijd worden wegen, voet- en fietspaden (her)aangelegd. 
Dit vergt enorme investeringen.
Volgende grootschalige werken komen aan bod:

Sint-Niklaasstraat vanaf Heilig Hart tot einde bebouwing.
Baarstraat- Molenstraat-Dagsterrestraat.
Nieuwkerkenstraat: tot aan het wachtbekken.
Zandstraat: vanaf Vosdreef tot Kemzeke.
Collemanstraat: tot einde bebouwing.
Spaans Kwartier tot aan de Polderstraat. 
Polderstraat tot aan de brug.

We hebben een 
zorgcampus waar 
alle sociale diensten 
gegroepeerd zijn
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uido Sertyn, Reepstraat 152, 9170 Sint-G
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Matthias Van Zele
OCMW-raadslid en 
Doctoreert in de 
chemie

1
Chris Lippens 
Burgemeester

Lijsttrekker

Marita Meul
Schepen

Wilbert Dhondt
Schepen

Marc Van Britsom
Bewakingsagent
Antwerpse haven en
Ondervoorzitter 
Voetbalclub Sint-
Pauwels

Harry De Wolf
Schepen

Sylvia Stessens 
Huismoeder

Bart Verelst
Zaakvoerder

Leo de Clerck
Commercieel en HR 
verantwoordelijke

Kristine Apers
Gemeenteraadslid en 
Sociaal verpleeg-
kundige

William Vermeulen
Elektrotechnisch 
installateur

Katrien Dullaert
Leerkracht secundair 
onderwijs

Kim Schelfaut
Praktijklector
lerarenopleiding

Katjana 
Van Hoecke 
Studente

Evy Van Goethem
Schoonheids-
specialiste

Linda Baert-
Dhondt
OCMW-raadslid en
voorzitter
feestcomité

Roeland Salaets
Ondervoorzitter 
Woonanker Waas en
Voorzitter KFC 
Sporting SGW

Pascal Buytaert
Schepen,
OCMW-Voorzitter
en advocaat

Chantal Vergauwen
Schepen
Administratief mede-
werker basisschool

Maaike De Rudder
Schepen
lerares wiskunde en 
jeugdverant-
woordelijke TC De
Zilveren Klomp

Remi Audenaert
Ere-burgemeester

We gaan  op 14 oktober met een sterke lijst naar de kiezer! Met 
burgemeester Chris Lippens als lijsttrekker en ere-burgemeester 
Remi Audenaert als lijstduwer gaan we naar de kiezer met een 
gezonde mix van ervaren, nieuwe en jonge kandidaten. Alle 
schepenen doen opnieuw mee en verschillende gemeente- en 
OCMW-raadsleden willen eveneens de confrontatie met de kiezer 
aangaan. Nieuwe, enthousiaste kandidaten presenteren zich voor 
het eerst op onze lijst. Het zijn stuk voor stuk bekwame mensen 
uit onze 4 deelgemeenten. Je kan voor één of meer kandidaten 
kiezen op onze lijst. Dit is één stem voor de CD&V-lijst en één 
stem voor elk van de aangeduide kandidaten.

Patrick Cappaert
Directeur 
basisonderwijs op 
rust en pastoraal 
lekenmedewerker 
parochie

Sofie Wielandt
Zelfstandig
thuisverpleegkundige

Stefanie Bals
Bediende

Sofie
Van Landeghem
OCMW-raadslid en 
Hoofd thuiszorg
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