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De lente komt in het land, tijd 
voor de grote schoonmaak. Ook 
onze gemeente maakt zich op 
voor een nieuw voorjaar. Dat 
merk je als je de lijst van kleine 
onderhoudswerken bekijkt die 
je in deze publicatie terugvindt. 
Marita Meul vervangt Chris 
Lippens als burgemeester 
zolang het nodig is en Rudi Van 
Dorsselaere komt in de plaats 
van Chris Lippens in de 
gemeenteraad. We zijn als 
gemeente toonzetter wat de 

personenbelasting betreft, maar ook in de strijd voor 
een beter milieu geven we in het kader van Waasland 
Klimaatland het goede voorbeeld door voor de verplaatsingen 
van het gemeentepersoneel, die niet met de fiets 
kunnen gebeuren, te kiezen voor een elektrische auto.
Op ’t Kalf werd de nieuwe school De 
Eeckberger feestelijk geopend en in Sint-Pauwels krijgt 
het kruispunt van de Klapdorp zijn definitieve uitzicht.
Veel leesplezier!

Uw CD&V-voorzitter
Roeland Salaets

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

Burgemeester Chris Lippens stelde 
de vraag om zich als burgemeester 
en als gemeenteraadslid tijdelijk te 
laten vervangen. Schepen Marita 
Meul werd door het CD&V-bestuur 
voorgedragen als vervangend 
burgemeester. Zij werd aangesteld 
door de Vlaamse regering en legt de 
eed af voor provinciegouverneur 
Briers. In de gemeenteraad werd 

Chris Lippens vervangen door Rudi van 
Dorsselaere. Wij wensen Chris een voor-
spoedig herstel toe.

Tijdelijke vervanging burgemeester

 Marita Meul - burgemeester
Gemeenteraadslid Rudi 
Van Dorsselaere

Hoek Klapdorp – Dries in Sint-Pauwels: 
afwerking zijgevel

Enkele jaren geleden werd het oude hoekhuis door de 
gemeente aangekocht en gesloopt. De in- en  uitrit 
Klapdorp kon door deze verwerving heringericht worden om 
de veiligheid aan de drukke 
gewestweg te verhogen.
Nu de eigenaar van het aan-
grenzend pand grote ver-
bouwingswerken uitvoert is 
het een geschikt moment om 
onze wettelijke verplichting, 
namelijk het afwerken van 
de zijgevel, na te komen.
Het nieuwe hoekpand is 
duidelijk een verfraaiing 
in het dorpscentrum 
van Sint-Pauwels.

Ereburgemeester en voor-
zitter van de gemeenteraad 
Remi Audenaert

De gemeente investeert ook 
in “De Eeckberger” op ’t Kalf
Om de veiligheid van de schoolkinderen te waar-
borgen wordt de infrastructuur aan de school 
heraangelegd. Er komt, naast voetpaden, 
ook een kiss & ride-zone en 14 parkeerplaatsen 
waaronder één voor mindervaliden. Deze 
werken kosten ongeveer 130.000 euro.

De gemeente organiseert reeds jaren de 
Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) voor 
de schoolkinderen van De Eeckberger. In 
het nieuwe schoolgebouw werden hiervoor 
lokalen voorzien. De gemeente financiert 
deze opvangplaats (eenmalig 196.480 euro + 
jaarlijks 1.029 euro) en betaalt voor jaarlijkse 
onderhouds- en energiekosten 4.860 euro.
We wensen school De Eeckberger van harte 
proficiat, veel succes en het allerbeste in hun 
mooie, nieuwe school!

Zicht op de nieuwe gevel kruispunt Klapdorp-Dries

Basisschool De Eeckberger ’t Kalf

Lid worden? Contacteer ons via mail: info@sint-gillis-waas.cdenv.be 
of spreek één van onze mandatarissen aan!



We hebben de op één na laagste 
personenbelasting in het Waasland. 
Onze personenbelasting bedraagt 
al vele jaren 6,9%. Enkel Beveren, 
met de miljoenen inkomsten 
van Linkeroever en de kerncentrale, 
scoort lager. 

Onze gemeente geeft het goede voorbeeld in het Waasland !De huidige legislatuur is voor 
twee derde gevorderd. CD&V 
Sint-Gillis-Waas is dan ook 
benieuwd wat de inwoners 
denken over het beleid en wat de 
inwoners graag nog gerealiseerd 
zouden zien. Om dit te weten 
te komen, organiseert de partij 
een hele reeks huisbezoeken.

CD&V Sint-Gillis-Waas 
wil op deze manier ook 
tot een eenduidig verhaal 

komen waarin de inbreng van iedereen aan bod kan komen. 
Hiermee kan dan uiteindelijk naar de kiezer gegaan worden in 
2018, het jaar van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De partij kiest er voor om met een mix aan mensen de 
straten op te gaan. Zo is iedereen welkom om mee dit
initiatief tot een goed einde te brengen. Mandatarissen, 
leden en sympathisanten zullen zo samen in het straat-
beeld te zien zijn. CD&V Sint-Gillis-Waas doet dan ook een 
oproep aan iedereen die wil om hieraan mee te werken.
Meer informatie is te vinden op www.sint-gillis-waas.cdenv.be/
huisbezoeken

Wij komen naar u !!

OCMW-raadslid en JONG 
CD&V-voorzitter Matthias 
Van Zele

Schepen van financiën 
Maaike De Rudder

De lente is in aantocht !
Dus kunnen we starten met een aantal openbare werken. 
Officieel is het vanaf 1 maart terug toegelaten om te 
asfalteren. Tegelijkertijd herstellen we een aantal voet-
en fietspaden: fietspad Klingedijkstraat, 
voetpad Kloosterstraat (Margrietstraat tot 
Doelstraat, kant school), vlakfrezen van 
asfaltovergangen, heraanleg fietspad Molenbeek 
(tussen Puyveldestraat en Waterstraat), 
frees-en asfalteringswerken in de Buitenstraat 
en de spoorwegovergang in de Aststraat, herstel 
middenvoeg in de Loeverstraat en de Aststraat. 
Om meerdere werken te kunnen uitvoeren op 
kortere termijn besliste de gemeenteraad dat we 
voor 2017 en 2018 werken gaan aanbesteden 
en laten uitvoeren door één hoofdaannemer.
Natuurlijk worden de 
grote werken ook verder 
gezet in planning en 
uitvoering: de Klapdorp 
in Sint-Pauwels en de 
Nieuwstraat in Sint-Gillis. 
Ook voor de Baarstraat 
is de planning in op-
maak met een voorziene 
uitvoering in 2019.
In de toekomst voorzien 
we nog meer projecten, 
we houden jullie 
op de hoogte!

We huldigden de sportlaureaten 2015-2016

Om de twee jaar vindt de huldiging van de 
sportlaureaten van onze gemeente plaats. De 
organisatie ligt in handen van de Sportraad en 
de Sportdienst van onze gemeente en werd 
gepresenteerd door schepen van Sport Harry 
De Wolf. Tijdens dit evenement werden 
sporters en teams, die een 
kampioenstitel behaalden en/of zeer 
verdienstelijk zijn voor hun club, gehuldigd.
Dit jaar werden maar liefst 42 laureaten uit 
verschillende sportdisciplines in
de bloemetjes gezet. 
De huldiging stond volledig in het 
teken van Star Wars ( Sport Stars ).
Alle laureaten werden voorgesteld en per ca-
tegorie werden de winnaars bekend gemaakt: 
voor de beloftevolle jongere was Karo Lippens 
de winnares. Biketrailer Charlotte Coen werd 
Sportvrouw en Moreno De Pauw Sportman. Ten 
slotte gingen gymnasten Hanna Vos en Bram 
Geusens met de titel Sportteam naar huis.
Voor alle sporters een dikke proficiat !

Betonstop in Sint-Gillis-Waas?
 
De kranten stonden er de afgelopen weken vol van 

en ook in Sint-Gillis-Waas 
spreken de mensen erover: 
Betonstop in Vlaanderen! 
 

De Vlaamse Regering 
keurde onlangs het “Wit-
boek Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen” goed. Dat is 
een lijvig document waarin 
de krijtlijnen staan voor het 
ruimtelijk beleid van nu tot 
2040. 
 

Heel eenvoudig stelt de 
Vlaamse overheid onder 
meer dat we harde functies, 
zoals wonen, werken 
en recreatie vaker gaan

 combineren of verweven op één locatie. 
Wanneer we die principes samen met alle andere uit 
het Witboek vertalen naar Sint-Gillis-Waas betekent 
dit dat we het groene en landelijke karakter proberen 
te versterken zonder afbreuk te doen aan de leefbaar-
heid van het dorp. 
 

Wij zijn een levendig en landelijk dorp en willen dat ook 
blijven. Wij vinden het immers belangrijk dat ook onze 
kinderen en kleinkinderen betaalbaar kunnen wonen in 
een aangename omgeving.

Schepen Wilbert Dhondt

Deze gunstige financiële situatie 
kan enkel omdat we snel 
kunnen beslissen en kunnen 
besturen op lange termijn. 
We zoeken natuurlijk ook alle 
mogelijke subsidies op.

Om de doelstellingen van “Waasland Klimaatland”  te 
behalen neemt de gemeente talrijke initiatieven. De CO2-
uitstoot moet tegen 2020 met 20% verminderen! De 
gemeente zal hierover heel wat informatie geven aan 
de inwoners, want uiteindelijk zullen onze inwoners 
grote inspanningen moeten leveren om het doel te 
bereiken. De gemeente kan enkel een voortrekkersrol spelen.
De auto is één van de grootste boosdoeners van de 
vervuiling. Elektrische auto’s kunnen in de toekomst een
 belangrijke rol spelen. Op dit ogenblik zijn deze echter nog 
niet concurrentieel qua prijs. Dit kan enkel maar veranderen 
als er meer automerken investeren in de nieuwe technologie 
en als er meer elektrische wagens in het verkeer komen.
Het gemeentepersoneel kreeg enkele weken geleden 
een elektrische wagen ter beschikking. Op die 
wijze hopen we de burgers en de bedrijven te stimuleren 
om ook te investeren in een milieuvriendelijke wagen ! 

De gemeente kocht een elektrische wagen

Schepen Pascal Buytaert en 
schepen Harry De Wolf

Te herstellen middenvoeg 
Loeverstraat
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