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De beste wensen  voor een 
gelukkig, gezond en zorgenvrij 
2017!! Dat wens ik alle inwoners 
van Sint-Gillis-Waas toe bij het 
begin van dit nieuwe jaar en in 
het bijzonder onze burgervader 
die ook na de jaarwisseling 
verder in privésfeer zal herstellen. 
Schepen Marita Meul vult zolang 
dit nodig is zijn functie als 
burgemeester waardig in. Hierin 
gesteund door het schepencollege, 
de gemeentesecretaris en de 
gehele gemeentelijke 

administratie doet Marita en haar team er alles aan om 
onze burgers ook in het nieuwe jaar de beste service te 
leveren. We wensen de burgemeester van harte beter-
schap en schepen Meul veel moed bij het uitoefenen van 
haar bijkomende taken!!
We hebben ongetwijfeld veel mogelijkheden om mekaar 
in levende lijve de beste wensen over te maken, maar 
ik hou er ook aan jullie uit te nodigen voor de CD&V-
nieuwjaarsreceptie op woensdag 25 januari om 20u!! Tot 
binnenkort ergens in onze warme gemeente!!

Uw CD&V-voorzitter
Roeland Salaets

Onze gemeente heeft zich 
geëngageerd om de klimaat-
doelstellingen van Waasland 
Klimaatland te behalen. Hier-
voor moet de CO2 uitstoot 
tegen 2020 met 20 % gedaald 
zijn in onze gemeente. De 
gemeente kan dit natuurlijk niet 
alleen, maar wil een voorbeeld  
en voortrekkersrol spelen.  
Onze inwoners zullen een grote 
inspanning moeten leveren om 
het doel te bereiken. 
De belangrijkste maatregelen 
zijn:

•	 Nieuwe openbare gebouwen worden energiezuinig-     
ingericht (nieuw gemeentehuis en school Het Kompas)

•	 Ledverlichting in openbare gebouwen en straatverlichting
•	 Aankoop	van	twee	elektrische	fietsen	en	een	elektrische	

auto voor het gemeentepersoneel

•	 Plaatsen van zon-
nepanelen op 
openbare ge-    
bouwen

•	 Vervangen van  
oudere stookketels 
in verschillende 
gebouwen

•	 Plaatsen van      
isolatie

Deze investeringen die 
rechtstreeks invloed 
hebben op het energie-
verbruik van de 
gemeente vergen 
heel	 wat	 financiële	
middelen, maar zullen 
op termijn zichzelf 
terugbetalen!  

We voorzien in 2017 heel wat maatregelen voor klimaat en milieu

 Schepen Pascal    
 Buytaert

 Basisschool Het Kompas-  
 bouwwerf

Stand van zaken nieuwbouw OCMW

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



Beste inwoner,
Wegens ziekte van onze burge-
meester Chris Lippens ben ik reeds 
enkele maanden waarnemend burge-
meester. In die hoedanigheid volg ik 
de dagelijkse, lopende en geplande 
zaken zorgvuldig op. Momenteel zijn 
er veel grote werken in uitvoering of 
gaan die in 2017 van start. Deze 
worden door onze gemeente-
lijke ambtenaren en de betrokken 

schepen(en) zoals steeds, deskundig 
gevolgd en waar nodig bijgestuurd. 
Net zoals in het verleden worden alle 
aangelegenheden in het schepen-
college uitvoerig besproken. U mag 
gerust zijn: onze gemeente wordt 
verder bestuurd zoals het hoort. 
Ik wens onze burgemeester een zeer 
spoedig herstel toe!

Marita Meul, schepen en 
waarnemend burgemeester

Marita Meul – waarnemend burgemeester

Voor de verkiezingen van 2012 
hebben we 2 jaar na mekaar 
de gemeentebelastingen
verlaagd. Velen gingen er van 
uit dat het verkiezingsstunts 
waren. We hebben toen 
duidelijk gesteld dat dit niet zo 
was. En inderdaad, vandaag 
blijkt dat die maatregelen in 
volle ernst genomen werden 
en dat de oppositiepartijen er 
totaal naast zaten.
Zelfs met de lage belastingen 
hebben we ruimschoots 
voldoende om vandaag mooie 
begrotingscijfers voor te 
leggen: we besturen immers 
met een visie op lange termijn, 

besparen waar mogelijk en gebruiken alle mogelijke 
subsidiebronnen !
Met de inkomsten die we voorzien, kunnen we alle lopende 
uitgaven	met	inbegrip	van	de	schuldaflossingen	en	de	interesten	
betalen. We voorzien een overschot van bijna 800 000 euro. Bij 
de ramingen van inkomsten en uitgaven zijn we, zoals steeds 
in het verleden, bijzonder voorzichtig . We zijn er van overtuigd 
dat het werkelijk overschot heel wat hoger zal zijn.
In 2017 voorzien we opnieuw heel wat investeringen. Hierover 
vind je meer informatie elders in dit krantje. 
Als beleidspartij houden we er altijd rekening mee dat wij 
werken met geld van u: belastingbetaler en verplichten we 
onszelf er toe zuinig om te springen met dat budget !!

We leggen opnieuw zeer mooie begrotingscijfers voor

 Schepen Maaike De Rudder

 Marita Meul - waarnemend 
 burgemeester

We voorzien weer een hele reeks investeringen !
 
In 2017 zal onze gemeente er weer een beetje an-
ders, eigentijdser en milieuvriendelijker uitzien. Een 
goed bestuur blijft investeren om de toekomst te 
verzekeren. We dragen zo ook ons steentje bij om de 
werkgelegenheid te verzekeren.
De belangrijkste werken zetten we op een rijtje:
•	 Heraanleg Klapdorp

•	 Baarstraat: grondverwervingen voor totale          
heraanleg

•	 Dekenij renoveren
•	 Schuttershuisje (naast de kerk) renoveren
•	 AED-toestellen (hartfalen) aankopen
•	 Administratief en bestuurscentrum bouwen   

(opening in najaar)
•	 Basisschool De Hoge Geest: werken i.v.m.              

energiebesparing
•	 BKO inrichten en wegenisaanpassing site basis-

school De Eeckberger
•	 Basisschool Het Kompas uitbreiden
•	 Verlichting sportzaal Meerdonk duurzaam              

herinrichten
•	 Rioleringsnet Dorpsbeek renoveren en complete 

heraanleg Nieuwstraat 
•	 Diverse speelterreinen herinrichten
•	 Bezoekerscentrum De Klinge inrichten
•	 Investeringstoelage voor Parochiehuis De Klinge
•	 Gevel hoekhuis Klapdorp afwerken
 

Globaal bedrag voor een hele reeks kleinere werken: 
€ 250 000

Kroegentocht JongCD&V

10 november ging de kroegentocht van 
JongCD&V door in Sint-Gillis-Waas. Na elke stop 
kwamen er meer mensen bij. We kunnen van 
een succes spreken. We kregen ook bezoek van 
enkele CD&V mandatarissen uit omringende 
gemeenten en Wim Soons, nationaal voorzitter 
van JongCD&V. Er werd gesproken over 
politiek in eigen gemeente en daarbuiten, maar 
daarnaast werd er uiteraard ook over minder 
serieuze onderwerpen gebabbeld. Hou zeker 
onze Facebookpagina in het oog voor onze 
volgende activiteiten. Tot dan!

Onze CD&V-beleidsploeg pakt de wateroverlast aan!

Na de wateroverlast in de eerste helft van 2016 hebben 
de waterbeheerders van het Beneden Scheldebekken 
onmiddellijk samen vergaderd en een aantal zeer concrete 
acties voorgesteld.
Het eerste uit te voeren plan is het plaatsen van een stuw 
op de Watergang der Hoge Landen. Er is namelijk een groot 
hoogteverschil tussen Kemzeke en Sint-Gillis-Waas zodat 
het water zeer snel bij ons komt. Door uitgevoerde metingen 
blijkt dat de mogelijkheid 
bestaat om het water 
tijdelijk te stockeren tussen 
Kemzeke en de Holstraat.
Door het plaatsen van deze 
stuw in de Watergang ter 
hoogte van de Holstraat 
kan een totaal volume 
van vijfduizend kubieke 
meter water gebufferd en 
nadien gefaseerd afgevoerd 
worden.
Samen met de 
provincie Oost-Vlaanderen 
- de verantwoordelijke 
overheid – werken we aan 
een totaalplan voor de hele 
waterproblematiek. De 
provincie beantwoordde 
onze vraag naar het plaatsen van de stuw positief en maakte 
onmiddellijk werk van de nodige vergunningen en de aan-

besteding van de 
werken. We hopen 
dat de werken binnen-
kort kunnen starten. 
Hier is gehandeld 
volgens het motto: 
denken, plannen en 
handelen.	Proficiat	aan	
onze verantwoorde-
lijke schepen, Chantal 
Vergauwen !!

 Hoge Watergang

 Schepen Chantal Vergauwen


