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Beste Vrienden,
Eerst en vooral wil ik mijn 
echtgenote bedanken, mijn 
dichtste familie en medewerkers, 
maar zeker ook de trouwe 
vrienden die mij door een 
moeilijke periode hebben 
geloodst.
Mijn welgemeende dank ook 
aan allen, voor de vele smsjes, 
mails, kaartjes, mooie brieven 
en niet te vergeten de pakkende 

tekeningen van de kinderen.
Het was deugddoend toen ik op 17 april mijn taken als 
burgemeester kon hervatten en te mogen ervaren dat 
Marita Meul als waarnemend burgemeester, samen met de 
schepenen, gemeenteraadsleden en de gemeentediensten 

Eveneens deugddoend was te kunnen vaststellen dat onze 
partijleden enorm begaan waren met de gang van zaken. 
Ze staken allen een tandje bij. Ook onze CD&V-jongeren 
trokken met verschillende initiatieven mee aan de kar, wat 
hoopvol stemt voor de toekomst.
Fantastische mensen zijn ook de talrijke vrijwilligers, die 
niet altijd opgemerkt worden, maar zeker en vast het 
cement van onze samenleving mogen genoemd worden. 

Ik wil mij nu inzetten voor al onze inwoners om verder te 

is. Doen we het samen?
uw burgemeester

Chris Lippens

“Gewoon, twee gemeenteraadsleden!  
Ja, en? Euh…”
Inderdaad, ze staan niet gauw op het 
voorplan zoals een burgemeester en 
zijn schepenen. Hun belangrijkste 
taak is het stellen van kritische 
vragen aan het college, op het achter-
plan erop toezien dat genomen 
besluiten ook uitgevoerd worden. 

Maar bovenal, zijn zij ook 
sociaal geëngageerde 
vrijwilligers die eveneens 
maandelijks een zestig-
tal uren spenderen 

aan hun politieke verantwoorde-
lijkheden. Ook zij balanceren tussen 
gezin, werk, familie, verenigingsleven, 
parochieleven, partijactiviteiten,…
om het evenwicht te bewaren. 
Kan je hen typeren? Ja, met 
enkele kernwoorden zelfs!
Kristine: sociaal, sportief, vriendelijk, 

zorgzaam, verzoenend, verbindend. 
Liever geen individuele spotlights, 
wel graag ondersteunen 
en naar buiten komen met 
groepsactiviteiten van CD&V.
Urbain: luisterend oor, wijs (beetje 
grijs), verenigend, sociaal, 
vertrouwend.

bekommernis voor geschiedenis 
en erfgoed. Nog een geheimpje? 
Cultuur en Welzijn hebben bij beiden 
een speciaal plaatsje in hun hart…

“Ken jij Kristine Apers en Urbain Van Kemseke?” 

 t te adsled ! 

Gemeenteraadsleden Urbain Van Kemseke en 
Kristine Apers)

geme



De voormalige kopergieterij staat al een hele 
tijd te verkommeren. Enkele jaren geleden 
kocht de intercommunale Interwaas dit 
gebouw. Het gebouw was verlaten en het 
terrein was ernstig vervuild. Er was geen 
interesse voor deze vervuilde site die toch 
behoort tot het collectief geheugen van heel wat 
Sint-Gillisnaren. Eén van de kerntaken van de 
intercommunale is het saneren van historisch 
vervuilde gronden, ook al weet 

resultaat uiteindelijk negatief zal zijn.
Na grondig onderzoek kent men de aard en de 
ernst van de vervuiling. Het terrein wordt nu 
klaar gemaakt voor een nieuwe toekomst. Na de 
sanering komt er een wooncomplex met een 
duidelijke verwijzing naar het oorspronkelijke 
gebouw dat eerst als melkerij werd ingericht en 
nadien een kopergieterij werd. Dit zal natuurlijk 
gebeuren in nauwe samenwerking 
met de gemeente.

Kopergieterij

Wie kent er niet 
de site Klingspoor 
in de Buitenstraat 
in deelgemeente 
De Klinge? De 
mooie site uitge-
bouwd rond vier 
thema’s: spoorweg,
klompen, natuur en 

grens. En wie heeft er nog niet genoten van een 
lekkere verfrissing op het terras van 
café (Ou)de Statie? Velen, ook buiten 
onze gemeente, kennen het hier!
Klingspoor is van bij de aanvang gepland als een 
verhaal in episodes. Na de aanleg van de bui-
tensite, de grensstrook, de opleiding gidsen, 
vernieuwd café, zijn we toe aan de volgende 
fase de verbouwing van de oude stallingen 
naar een leer- en beleefcentrum!
De gemeenteraad stelde reeds de ontwer-
per aan en samen met het Klingspoor Kernteam 
werden reeds de nodige stappen van de renovatie 
uitgestippeld. Na de zomermaanden zal 
effectief gestart worden met de renovatiewerken. 
Tevens is het Klingspoor Kernteam reeds volop 
bezig met de volgende fase nl. de binneninrichting 
van het centrum. Later verneemt u hier zeker 
meer over.
Met de Klingspoor-site willen we onze vier 
thema’s ten volle toelichten en toegankelijk 
maken voor het publiek en een belangrijke schakel 
zijn in het uitbouwen van 
een toeristisch-recreatief 
geheel in de regio. 
KLINGSPOOR zal een 
trekpleister worden 
voor bezoeker, toerist, 
recreant, groepen…. 
daar werken we aan!

Oude statie
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Puyveldestraat en de Waterstraat 
in Sint-Pauwels verkeert in slechte 
staat : putten en scheuren in het 

onvriendelijk en zelfs gevaarlijk. 
Het wordt volledig uitgebroken 

Het OCMW van Sint-Gillis-Waas 
staat de komende jaren voor een 
grote reorganisatie. Zo zal het OCMW 
in twee pijlers uitgesplitst worden. 
Een eerste pijler is de ‘Welzijns-
vereniging Sint-Gillis-Waas’. Deze 

OCMW-raadslid Matthias Van Zele

vereniging omvat vanaf 1 januari 
2018 het Woonzorgcentrum 
De Kroon en de assistentie-
woningen Kamerwijk en Ruiterhof. 
De zelfstandige Welzijnsvereniging 
Sint-Gillis-Waas biedt de grootste 

zekerheid op het vlak van 
kwaliteit voor de bewoners 
en de lokale tewerkstelling 
wordt gewaarborgd. Daarnaast wil de 
Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas 
zijn slagkracht verhogen door korte 
beslissinglijnen en een toekomst-
gerichte aanpak toe te passen.
De tweede pijler wordt het 
‘Welzijnshuis’, waarin de sociale 
dienst van het OCMW en dienst 
Welzijn van de gemeente zullen 
huisvesten. Daarnaast zullen ook 
externe partners zoals Kind en Gezin, 
het sociaal verhuurkantoor, enz. een 
plaats krijgen in dit Welzijnshuis.
Zowel het Welzijnshuis en de 
Welzijnsvereniging krijgen een plaats 
op de Sint-Helena site in de Blokstraat, 
in Sint-Gillis-Waas. Dit maakt van de 
Sint-Helena site de welzijnscampus 
bij uitstek.
CD&V zet verder volop in op zowel 
zorg voor onze eigen ouderen als 
lokale tewerkstelling enerzijds en 
anderzijds de uitwerking van een 
welzijnshuis waar iedereen met 
vragen over welzijn terecht kan.

Schepen Pascal Buytaert

van 
tief 

io. 

en er komt een nieuwe 
fundering en asfaltlaag.

tussen Puyveldestraat en Kwade 

naar Sint-Niklaas op ons grond-
gebied !

Fietspad Puyveldestraat- Waterstraat in een nieuw kleedje
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In 2016 heeft de bouwmaatschappij 
een serieuze inspanning gedaan om 
de woningen in het patrimonium aan 
te passen aan de standaarden van 
vandaag. Dat is zeker nodig voor de 
oudere woningen in het patrimonium. 
Om dit in goede banen te leiden 
werd een heuse renovatieplanning 
opgemaakt. Verwarmingsinstallaties 
die ouder dan 25 jaar zijn 

De Bouwmaatschappij of de Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen: de weg vooruit !!

Roeland Salaets

worden bij defect 
vervangen door 
hoogrendementsketels. 
De dakisolatie is 
een feit in bijna het 
hele patrimonium.
Maar naast renovatie 
wordt ook volop gewerkt 
aan de uitbreiding van 
het woningenbestand. 
Zo staan er 8 woningen 
en 10 appartementen 
op stapel in de 
Kemzekestraat in 
Stekene. Maar ook in 
Sint-Gillis-Waas gaan 
we uitbreiden: 11 
bejaardenwoningen/
ééngezinswoningen 
in Het Broek (terrein 
achter het secretari-
aat van de maatschap-
pij), 8 appartementen 
in De Klinge.
In de Gaverstraat 
worden er 2 
grote woningen 
afgebroken en zullen er 
5 appartementen komen. 
In de Beekstraat (Sint-
Pauwels) wordt bekeken hoe 2 

 kunnen opgewaardeerd worden 
(renovatie of slopen en heropbouw).
Onze gemeente wordt in de raad 

van bestuur goed vertegenwoordigd 
door haar mandatarissen. Recentelijk 
volgde Mathias Caluwé onze 
voormalige voorzitter Aloÿs Van 
Puyvelde op en kwam Godelieve 
van Sikkeleris in de plaats van 
Karel Verelst. Deze laatste neemt 
in de Waasse Landmaatschappij 
de plaats van Godelieve in.

Secretariaat bouwmaatschappij
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Onlangs kocht onze gemeente 
een extra stuk grond om de Hout-
voortsite uit te breiden. Een uit-
gelezen kans om een project-
aanvraag in te dienen bij het 
Instituut voor Sport Beheer. 
We werden positief beoordeeld 
en zo kunnen we, met de nodige 
professionele ondersteuning,  de 
hele Houtvoortsite herbekijken.
Het ISB (samen met Kind & 
Samenleving) zal onze gemeente 

gedurende het hele traject 
begeleiden. Het project wordt 
duidelijk afgebakend en we 
voorzien een inspraakmoment.
Voor de hele site wordt een korte- en 
een langetermijnvisie ontwikkeld 
om  alle ruimtes optimaal te 
benutten. Multifunctioneel 
gebruik en het opvullen van 
restruimtes zijn hierbij sleutel-
begrippen. Niet enkel het sport-
gebeuren zal centraal staan, ook de 

Onze gemeente werd geselecteerd voor een begeleidingstraject van het Instituut voor Sport Beheer (ISB)

 

We zeggen het zelf bij herhaling maar 
het is  ook zo. We boeren goed. Dit 
blijkt overduidelijk uit de resultaten van 
de gemeentelijke jaarrekening 2016. 
Een overschot van bijna 1,8 miljoen 
euro op de exploitatierekening, zeg 
maar de ontvangsten en uitgaven 
van het gewone leven. Dit is meer 
dan het dubbele van het voorop-
gestelde in het budget. En verder 
voor 4,5 miljoen euro investeringen 
betalen zonder ook maar een euro-
cent te lenen lijkt eerder een droom 

maar het is in onze gemeente wel werkelijkheid. Er werd dus 
ook een schuldafbouw van bijna 1,7 miljoen gerealiseerd.
De reserves lopen uiteraard wel terug tot 3,1 

voldoende om onverwachte situaties op te vangen.
Zo iets zal niet elk jaar mogelijk zijn . In 2017 zal er dus 
wel geleend worden om de grote investeringswerken te 
betalen. Maar het doel  om eind 2018 de 6-jarige 
bestuurs-periode af te sluiten met  een schuldgraad die kleiner 
is dan bij de start in 2013 blijft een haalbaar vooruitzicht. 

want dit hebben wij beloofd en woord houden blijft belangrijk.
Wij voelen ons zeer gelukkig met deze situatie en danken 
hiervoor al onze gemeenteraadsleden maar vooral 
burgemeester en schepenen en niet het minst onze 

ontmoetingsfunctie en het plezierig 
bewegen krijgen aandacht en 
ruimte. In het voorjaar 2018 willen 
we tot een eerste ontwerp komen.
We willen graag je mening kennen. 
Wat vind je op dit moment goed en 
minder goed aan de huidige Hout-
voortsite? Wat mis je er nog? Laat 
het weten aan één van onze man-
datarissen of neem contact op met 
ons via mail: 
info@sint-gillis-waas.cdenv.be

Onze gemeente neemt de rentelast 
voor energieleningen over !

Ben je van plan energiebesparende maatregelen 
uit te voeren aan je woning? Dan kan je beroep 
doen op de Vlaamse energielening. Mensen 
uit onze gemeente kunnen hiervoor terecht bij 
Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas 
(tel. 03 780 52 53) of bij de gemeentelijke
dienst Welzijn (tel. 03 727 17 36) voor hulp bij 
het invullen en binnenbrengen van de aanvraag.
Het maximale bedrag van de lening bedraagt 
10 000 euro per woning en is terugbetaalbaar 
op maximum 5 jaar. Voor alle woningen en 
appartementen in Sint-Gillis-Waas  wordt de 
Vlaamse energielening vanaf 1 september rente-
loos (0% rente). Onze gemeente doet dit door de 
rentelast van 2% over te nemen voor elk dossier.
Het is dus het ideale moment om te 
investeren in zonnepanelen, isolatie, zuinige 
stookketels, hoogrendementsbeglazing, …
Op deze manier wil ons CD&V-bestuur 
samen met de inwoners de doelstellingen van het 
klimaatplan verwezenlijken en iedereen de kans 
geven om zijn woning energiezuinig te maken, 
wat natuurlijk ook scheelt in de geldbeugel !

maar het is in onze geme
Maaike De Rudder
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http://www.sint-gillis-waas.cdenv.be

https://www.facebook.com/cdenvsgw  

Lid worden? Contacteer ons via mail: info@sint-gillis-waas.cdenv.be 

Of spreek één van onze mandatarissen aan !

In ons vorig CD&V krantje 
kondigden we aan dat we, in 
voorbereiding van ons program-
ma voor de gemeenteraads-
v e r k i e z i n g e n 
van 2018, al 
onze inwoners 
willen bezoeken.
O n d e r t u s s e n 
bezochten we 
in alle vier de 
deelgemeentes 
al een aan-
tal straten om 
te peilen wat 
er leeft bij 

onze bewoners, wat er beter kan, 
wat onze sterke en minder sterke 
punten zijn … Kortom we willen 
jullie mening gebruiken om ons pro-

g r a m m a 
op te base-

Op 20 mei 
heeft minister
Joke 
Schauvlieghe 
samen met 
ons 

enkele straten in Sint-Pauwels 
bezocht. “Het valt mij op dat de 
inwoners hier graag wonen en 
overwegend tevreden zijn met 
het gevoerde beleid,” aldus de 
minister.
De komende 15 maanden gaan we 
regelmatig de baan op. We heb-
ben immers meer dan 8000 wonin-
gen te bezoeken. Via onze website 
kan je volgen waar we al geweest 

zijn en kan je opmerkingen of 
suggesties geven.

Minister Joke Schauvliege


