O.C.M.W.-raad: Afscheid van Rita Van Remoortere en Willy Lauwers
Ons CD&V-bestuur begon deze legislatuur aan een
aantal vervangingen van O.C.M.W.-raadsleden.
Geleidelijk aan werden jongere mensen naar voor geschoven. Guido Sertijn en André Van Buynder stonden
hun plaats reeds af aan Sofie van Landeghem en Pascal
Buytaert. Op 1 januari verlieten Willy Lauwers en Rita
Van Remoortere, na een lange staat van dienst, de
raad. Willy Lauwers,
sinds 1992 raadslid,
was de bouwspecialist:
meer dan 20 jaar
volgde hij alle bouwwerken, de technieken
en alles wat te maken
had met ICT. Hij
Willy Lauwers en opvolger
zetelde ook in het
Matthias Van Zele
vast bureau waar
de belangrijke beslissingen voorbereid werden. Rita
Van Remoortere zetelde er sinds 1995 en was vooral
bezig met wonen en de sociale dienst. Haar grote zorg
ging naar de mensen die het moeilijk hebben in onze
veeleisende maatschappij. Wie in nood zat kon op
haar rekenen ! Eén van haar grootste zorgen was de

Rita Van Remoortele en
opvolgster Linda Baert

woningnood. Velen
kregen door haar
inzet een deftige
woning.
Onze CD&V-partij
weet zeer goed
dat beiden moeilijk
te vervangen zijn
en blijft rekenen
op
hun

ervaring. Bedankt Rita en Willy!
In de raad worden zij vervangen door Linda BaertD’Hondt en Mathias Van Zele . Linda is een echte
duivel-doet-al: ze werkt mee in de zaak van haar
echtgenoot Eric Baert en is bestuurslid in verschillende verenigingen en voorzitster van het gemeentelijk feestcomité van Sint-Pauwels. Mathias is een
jonge huisvader die vooral werkte als bestuurder van
het jeugdhuis. Hij werkt als assistent aan de universiteit van Gent en doctoreert in de scheikunde.
Dank aan Willy en Rita en welkom aan de
nieuwelingen die zeker zullen zorgen voor frisse ideeën
die het O.C.M.W. ten goede komen !

Nieuw woonzorgcentrum en polikliniek voor Sint-Gillis-Waas
In het najaar
van
2016
zal
de
bouw
aangevat
worden van
een nieuw
w o o n zo r g centrum
(WZC)
op
de huidige
parking
van de Sint-Helenasite. Het is een
vervangbouw voor 90 kamers zodat
het aantal plaatsen behouden blijft
op 167. Na 2 jaar ongeveer zullen de
eerste bewoners hun intrek kunnen

nemen in de nieuwe kamers.
Daarna zal de achterbouw van het
Sint-Helenagebouw
afgebroken
worden om plaats te maken voor
parking bij de nieuwe polikliniek
van AZ Nicolaas die
onderdak zal vinden
in het nieuwe WZC.
Een goede zaak
voor de inwoners
van de gemeente
en de bewoners van
ons WZC. Dankzij
een verbinding tussen het bestaande
WZC en het nieuwe
gedeelte
zal
er

Nieuwjaarswens door burgemeester en voorzitter

geen
transport
meer
nodig
zijn van mensen en middelen, maar
zal alles intern kunnen gebeuren
wat een enorm voordeel met zich
zal meebrengen!
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Voor
2016
wensen we jou
en je familie
het
allerbeste
toe! We duimen
voor een goede
gezondheid voor
de hele familie.
Dat het een jaar
mag zijn waarin
we veel stukjes
van onszelf mogen geven... wij wensen jou in 2016 veel
mensen die jou een stukje van zichzelf geven.
Want het zijn die mensen die onze samenleving
verwarmen. #IKBENWIJ
Laten we in 2016 gaan voor meer WIJ en minder IK.
Onze mensen geven elke dag het beste van zichzelf in
de organisaties die onze gemeenschap recht houden,
of het nu om sportverenigingen, culturele organisaties,
jeugdbewegingen of sociale groeperingen gaat, we willen
een samenleving waar we ons thuis voelen ! In dit
krantje leggen we uit dat het financieel verhaal van
onze gemeente klopt, stellen we graag enkele nieuwe
gezichten aan u voor en nodigen we u en uw gezin graag
uit op onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 20 januari.
Samen met jullie willen we in 2016 werken aan een
warme gemeente waar het fijn is om te leven !!
Uw Burgemeester
Chris Lippens			

Uw CD&V-voorzitter
Roeland
Salaets

CD&V Sint-Gillis-Waas en haar bes
tuur

nodigen u uit op hun

2016
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Woensdag 20 januari 2016 vanaf
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Gastspreker: Minister van justitie

Koen Geens

Voor de toespraken worden er lokal
e verkiezingen gehouden, waarbij
de lokale
partijvoorzitter verkozen wordt, net
zoals de voorzitters van de gele
dingen
(JongCD&V, Vrouw en maatscha
ppij en Senioren).

Sint-Gillis-Waas is een financieel gezonde gemeente!
Relatief lage belastingen, een ruim overschot voor het eigen dienstjaar, veel
investeringen, daling van de schuld en een
meerjarenplanning die geruststellend is. Dit
zijn de voornaamste kenmerken van het
budget dat werd goedgekeurd.
6,9 % personenbelasting, 1400 opcentiemen
op de onroerende voorheffing en 40 euro
algemene gemeentebelasting per gezin
waren en blijven nu en volgende jaren de
aanslagvoeten.
Maaike De Rudder,
De verwachte inkomsten voor volgend jaar
schepen van financiën
bedragen 21,4 miljoen euro en de uitgaven
19 miljoen euro. Trek de schuldaflossing er nog af en er blijft een fraai
overschot van ruim 700 000 euro.
De meerjarenplanning toont aan dat de volgende jaren telkens een
vergelijkbaar overschot mag verwacht worden. Met zo’n overschot
kunnen elk jaar heel wat kleine investeringswerken betaald worden.
Voor de grote werken als de bouw van een noodzakelijk nieuw
administratief
centrum
dient
logischerwijze
geleend
te
worden. Zo’n project garandeert immers een betere dienstverlening aan de bevolking gedurende vele tientallen jaren.
De 500 000 euro die elk jaar voorzien worden voor herstel van fiets- en
voetpaden en voor wegen in het algemeen wordt vanaf dit jaar om
praktische redenen opgesplitst. 250 000 euro zal zoals voorheen
besteed worden aan kleine verbeteringswerken en de andere 250 000
euro wordt gekoppeld aan een groter werk. Zo zal er bij de aanleg
van het fietspad in de Baarstraat ook een nieuw wegdek komen en
zal bij de totale vernieuwing van de Nieuwstraat de kostprijs van de
voetpaden met dit bedrag betaald worden. Voor de grote werken in de
Klapdorp in Sint-Pauwels geldt dezelfde regeling. Door het realiseren
van verschillende grotere projecten wordt een hogere toegevoegde
waarde verwezenlijkt, in tegenstelling tot wat de cijfers in eerste
instantie laten uitschijnen.
Wat de schuld betreft wordt er een lening gepland van 1 500 000 euro
(eerste schijf nieuw gemeentehuis) maar er wordt 1 666 000 euro
aan lopende leningen afbetaald, vandaar dat in 2016 de totale schuld
lichtjes daalt. De schuldgraad zal einde 2016 duidelijk beneden de
1200 euro per inwoner liggen.
Onze gemeente is in alle opzichten zeer gezond en we zien de
toekomst hoopvol tegemoet. Aan belastingverhogingen wordt er niet
gedacht!

CHANTAL VERGAUWEN: de derde
vrouw in het schepencollege !

Egide Vonck en opvolgster Chantal
Vergauwen

Chantal Vergauwen is de nieuwe
schepen voor landbouw, mobiliteit, ICT en Openbare Gebouwen.
Ze is gehuwd met Rony De
Vos en heeft drie dochters.
Professioneel
verzorgt
zij
de
administratie van twee scholen:
de Eeckberger op ‘t Kalf en
Pieternel in Sint-Pauwels. Om het
schepenambt op een degelijke
wijze uit te oefenen besliste zij om
haar beroepsloopbaan op een lager
pitje te zetten en halftijds te gaan
werken. Haar interesses gaan vooral
uit naar onze landelijke omgeving,
cultuur en het verenigingsleven.
Onze CD&V-ploeg trekt hiermee de
kaart van verjonging en vervrouwelijking. Na de wissels van burgemeester Audenaert en schepenen De
Keyzer en Vonck zal Chantal de derde
vrouw zijn in het schepencollege !
We wensen haar een vruchtbaar en
dienstbaar mandaat toe !

EGIDE VONCK : bedankt voor je grote inzet !
Egide Vonck stapte in de gemeentepolitiek in 1977. De
fusie van gemeenten was
een feit en een zeer woelige
periode met voor- en tegenstanders
werd
afgesloten.
De eerste jaren van zijn
politieke loopbaan moest hij
mee aan de kar trekken om
van de vier dorpen één fusiegemeente te maken die de uitdagingen van onze moderne
maatschappij
aankon.
Hij
was 15 jaar gemeenteraadslid en werd in 1992 schepen.
Hij bleef dit onafgebroken
gedurende 24 jaar !
Openbare
werken,
polders
en waterlopen waren steeds
zijn bevoegdheden. Zijn grote
praktische en technische kennis
èn inzet zorgden er voor dat
alles grondig voorbereid en
opgevolgd werd. De openbare
werken die onder zijn verantwoordelijkheid werden uitgevoerd zijn niet te tellen! In
een landelijke gemeente is het
onderhoud van het grachtenstelsel van zeer groot belang. Vooral bij overvloedig
regenweer
is
een
vlotte
afwatering
superbelangrijk.
Ontelbare
keren was hij ‘s nachts
op
de
baan
om
de
waterstand
te
controleren: schotbalken
moesten
opgetrokken
of
verlaagd
worden,
roosters
moesten
gereinigd
worden,
hinderende
voor-

werpen werden verwijderd
... en dit alles bij de meest
ongure weersomstandigheden.
Op zijn voorstel werden grote
waterwerken uitgevoerd: de
twee
belangrijkste
waren
ongetwijfeld de sifon aan de
Watergang en het opvangbekken in de Nieuwkerkenstraat.
Zij zorgden ervoor dat het
centrum van onze gemeente
gespaard
werd
van
overstromingen.
Bijna dagelijks was hij aanwezig
in het gemeentemagazijn om
met “zijn mannen” de dagelijkse
werken
te
bespreken.
Meerdonk,
zijn
geboortedorp, was natuurlijk zijn
grote liefde. Niets was te
veel
gevraagd
als
“zijn”
mensen hem nodig hadden !
Egide
wordt
nu
weer
“gewoon
gemeenteraadslid”.
Hij is nog de enige die er bij
was van bij de fusies. We hopen
dat we nog lang beroep kunnen doen op zijn ervaring en
expertise !

Ook
schepen-O.C.M.W.-voorzitter
Eric De Keyzer zette een stap terug

Eric De Keyzer en opvolger Pascal Buytaert
Eric begon zijn politieke loopbaan als
O.C.M.W.-raadslid onder voorzitterschap
van wijlen mevrouw Bollansee. Na het veel
te vroeg overlijden van mevrouw Bollansee
kreeg Eric de taak toegewezen van voorzitter, een taak die hij al die jaren met niet aflatende inzet en grote bekwaamheid vervulde.
De uitdaging was bijzonder groot: een antwoord bieden op de komende vergrijzing, de
vereenzaming en de toenemende armoede.
Bijna 20 jaar geleden kwam de nieuwbouw
“De Kroon” die nog steeds modern oogt en
de tevredenheid is er zeer groot: de zorg,
animatie, keuken, vrijwilligers ... scoren
erg hoog. Zijn werk was echter ver van af:
onder zijn impuls kreeg het “Masterplan
Sint-Helena” vorm. Het nieuwe complex zal
aangebouwd worden aan het huidige woonzorgcentrum. Er komen meer bedden, het
gebouw wordt energiezuinig ingericht, de
polikliniek AZ Nikolaas en de huisartsenwachtdienst verhuizen mee en de kortopvang
wordt uitgebreid.
Eric was als schepen ook bevoegd voor
wonen. Hier beklemtoonde hij dat er meer
betaalbare woningen moeten komen voor
ouderen en minderbegoeden. Hij was en is
een volbloed Klingenaar. De energie voor
zijn geliefd dorp is onuitputtelijk: de Klomp,
toneel, parochie, Klingspoor ...
We wensen Eric het allerbeste toe samen
met zijn echtgenote. En het mag ook eens
gezegd: zij is de vrouw die hem daadwerkelijk
steunde en een zeer graag geziene vrijwilligster is in “De Kroon” !

