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Daar is de lente…
Een nieuwe lente, een nieuw geluid

Met de zomer in het vooruit-
zicht voelen we ongetwijfeld 
de goesting opkomen om naar 
buiten te komen en de zin om 
te ondernemen. Gelukkig is 
deze dynamiek bij velen van 
onze CD&V-mandatarissen en 
sympathisanten niet alleen 
nu, maar het ganse jaar voel-
baar. Daarom wil ik al onze 
hard werkende schepenen, 
raadsleden, vertegenwoordi-
gers in de vele organisaties en 
verenigingen bedanken voor 
hun inzet.

’t Is aangenaam te weten dat we samen aan en voor onze 
gemeente mogen werken en dat U onze inspanningen weet 
te waarderen !

Chris Lippens 
Uw burgemeester 

Van links naar rechts, 1ste rij: schepen Chantal Vergauwen, schepen Harry De Wolf, schepen Marita Meul,
burgemeester Chris Lippens, voorzitter van de gemeenteraad Remi Audenaert, schepen Wilbert D’Hondt, 
schepen Maaike De Rudder, 2de rij: gemeenteraadsleden Eric De Keyzer, Egide Vonck, Urbain Van Kemseke, Karel 
Verelst, Kristine Apers, schepen Pascal Buytaert

In 2016, 17 en 18 plannen we nog drie grote open-
bare werken: Nieuwstraat, Klapdorp en Baarstraat.
De complete heraanleg van de Nieuwstraat is een on-
derdeel van het zeer belangrijke  Aquafinproject “Af-
koppeling Dorpsbeek” waarbij heel wat waterlopen 
elders in de gemeente afgekoppeld worden van het 
rioleringsstelsel, zodat het hemelwater niet meer af-
gevoerd wordt naar een waterzuiveringsstation en het 

rioolwater niet meer in het grachtenstelsel komt. 
De heraanleg van de Nieuwstraat zal in fasen verlopen, 
waarbij de weg van gevel tot gevel wordt opgebroken 
en heraangelegd. Voor het eerst in onze gemeente 
zal er voorrang gegeven worden aan de fietsers. De 
nieuw aangelegde weg wordt immers een fietsstraat, 
waarbij de fietsers voorrang krijgen op de auto’s !
In de straat komt een volledig gescheiden rioolstelsel. 
Het vuil- en hemelwater moet ook op privé-domein 
gescheiden worden. De gemeente komt hier tussen in 
de kosten: de opmaak voor de afkoppelingsplannen 
en de keuring van de huisaansluitingen na de werken 
worden door de gemeente gefinancierd.
De financiële last voor de aanleg van de straat wordt 
gedeeld door Aquafin en de gemeente: het deel tus-
sen Kerkstraat en Blokstraatbeek valt bijna geheel ten 
laste van Aquafin. Het deel tussen Blokstraatbeek en 
Blokstraat valt volledig ten laste van de gemeente.   
Met dit belangrijke werk bereiken we drie belangrijke 
doelstellingen: de inwoners krijgen een nieuwe, veilige 
straat, de natuur vaart er wel bij en de fietsers krijgen 
voorrang !

De Nieuwstraat wordt totaal vernieuwd

Schepen van openbare werken Harry De Wolf

Elk jaar worden er her en der in de gemeente een 
reeks kleinere werken uitgevoerd. 
In de Kloosterstraat werd het voetpad reeds gedeeltelijk 
heraangelegd. Het resterende gedeelte (tot aan de 
Doelstraat) wordt opgebroken en volledig vernieuwd.
De zwakke weggebruikers en vooral onze school-
kinderen zullen er wel bij varen !

Het voetpad in de Kloosterstraat wordt 
heraangelegd

Gemeenteraadslid Egide Vonck

Waasland Klimaatland: 
een enorme uitdaging!

Onze gemeente ondertekende, samen met de 
andere Wase gemeenten, het burgemeesters-
convenant. Het project kreeg de naam 
Waasland Klimaatland en werd opgestart en 
getrokken door onze Intercommunale 
Interwaas.
De doelstelling is niet min: samen gaan we een 
engagement aan om tegen 2020 minstens 
20% CO2 –uitstoot te reduceren op Waas 
grondgebied. De broeikasgassen in onze 
atmosfeer moeten beperkt worden zodat 
een gevaarlijke, snelle verandering van het 
klimaat kan voorkomen worden. Dit is na-
tuurlijk een wereldprobleem, maar ieder-
een moet zijn steentje bijdragen en onze 
gemeente wil mee het voortouw nemen !
De komende weken, maanden en jaren 
zal onze gemeente een aantal initiatieven 
nemen om het gestelde doel te bereiken. 
Dit betekent dat we met z’n allen zullen 
moeten meewerken. Er zijn mogelijkheden 
genoeg: isoleren, betere beglazing, minder 
energieverbruik, minder autoverkeer, 
zonneboilers, beperking openbare
verlichting … 
We vragen iedereen om deze acties te 
steunen. Om samen iets te bereiken 
moeten we bij ons zelf beginnen. Het is nu 
of nooit voor de komende generaties !!!

OCMW-voorzitter Schepen Pascal Buytaert

CD&V-Praatmaal
Dit jaar gaat het jaarlijkse praatmaal 
door op zondag 16 oktober in De 
Route. 
Hou deze datum nu reeds vrij in uw 
agenda.
De traditionele formule wordt licht 
aangepast.
Zo wordt er dit jaar samengewerkt 
met traiteur De Zeester en met bak-
kerij De Paepe-Daelman.  Dit jaar is 
het dessert  in de prijs inbegrepen.  
Er zal opnieuw vooraf de keuze ge-
vraagd worden tussen vis en vlees 
voor de hoofdschotel.  Vanaf 12 u en 
vanaf 17 u kan er gegeten worden. 
Wij voorzien tussen deze twee 
momenten een muzikaal intermezzo,
zodat na de middagshift de deel-
nemers nog even kunnen napraten 
en voor de avondshift de deelnemers 
ook van deze animatie kunnen 
genieten.
Menu, deelnameprijs en inschrijvings-
strook worden bij een volgend info-
krantje medegedeeld.



Sinds november 2013 heeft 
de Gewestelijke Maatschappij 
voor VolksWoningen serieuze 
veranderingen ondergaan. Het 
personeel op het secretariaat 
werd uitgebreid met een
technische coördinator en een 
sociaal assistente. Maar de 
werking van de maatschap-
pij vereist verdere uitbreiding 
in de nabije toekomst.
Het patrimonium van onze 
maatschappij heeft nood aan 
renovatie en isolatie. In het 
kader van de energie renovatie 
planning (ERP) moeten onze 
woningen voldoen aan strenge 
Vlaamse eisen inzake isolatie,
dubbele beglazing en 
hoogrendementsketels tegen 
2020. We zitten op kruis-
snelheid om deze objectieven 
te halen tegen die datum.
Investeren in nieuwe woningen 
blijft noodzakelijk omdat 
minister Homans de huis-
vestingsmaatschappijen een 
minimum van 1000 woningen 
oplegt tegen 2019. Op dit 

moment heeft onze maatschap-
pij ongeveer 670 woningen
in haar patrimonium.
Op stapel staan o.a. nieuwe 
woningen in Het Broek (achter 
het secretariaat in de Zwanen-
hoekstraat) en 6 nieuwe 
appartementen in de 
Gaverstraat. 
We zetten vooral in 
op kleine woningen/
appartementen met 1 à 2 
slaapkamers, omdat de wacht-
lijsten daar het langst zijn.
Einde 2015 werd onze 
maatschappij ‘gevisiteerd’. De 
hele werking werd onderzocht 
zowel intern als extern. Daar-
bij werden zowel huurders 
als partners op gemeente-
lijk niveau (gemeentebestuur, 
OCMW, gemeentelijke admi-
nistratie) op de rooster gelegd. 
Iedereen was lovend over 
de samenwerking met onze 
maatschappij. Dat resulteerde 
in een positief rapport van 
16 doelstellingen van de 22 
waar we ‘goed’ op scoorden. 
De 6 doelstellingen waar we 
‘voor verbetering vatbaar’ 
scoorden, worden 
ter hand ge-
nomen, zodat 
we op een 
v o l g e n d e 
v i s i t a t i e 
nog beter 
k u n n e n 
scoren en 
onze werk-
ing naar de 
huurders toe 
nog verbeteren !!

Bouwmaatschappij: een flinke stap voorwaarts!

Reeds jaren is er sprake van de volle-
dige heraanleg van de Zandstraat 
tussen de Vosdreef en Kemzeke. Ons 
gemeentebestuur voorzag hiervoor 
de nodige financiële middelen en 
drong jaar na jaar aan om dit aller-
noodzakelijkste werk uit te voeren. 
A.W.V. (het Agentschap voor Wegen 
en Verkeer) is de verantwoordelijke 
wegbeheerder van deze gewestweg 
en stelt het dossier steeds opnieuw 
uit bij gebrek aan geld. Momenteel 
spreken ze over “mogelijke realisa-
tie” in 2019 !
De inwoners en vooral de hande-
laars hebben er het grootste belang 
bij dat ze duidelijk weten wanneer 

Wat met de Zandstraat in Sint-Pauwels?
de werken plaats vinden. Het gaat 
hier over een zeer ingrijpend open-
baar werk dat een enorme weerslag 
zal hebben op de verkeerssituatie in 
en rond Sint-Pauwels.
De ganse weginfrastructuur wordt 
immers uitgebroken en er komt een 
gescheiden rioleringsstelsel, een 
nieuw wegdek, fiets- en voetpaden 
en parkeervakken.
Ondertussen blijven grote delen van 
deze belangrijke verkeersader er 
slordig, versleten en gevaarlijk bij 
liggen !
We blijven aandringen bij A.W.V. om 
dit project zo snel als mogelijk op de 
rails te zetten !

OCMW-raadslid Linda Baert-Dhondt 
en ereburgemeester en voorzitter van 
de gemeenteraad Remi Audenaert

We besteden heel wat aandacht aan het renoveren 
en isoleren van onze gemeentelijke gebouwen.
De school in de Kieldrechtstraat komt nu aan de 
beurt. Om de verwarmingskosten te drukken zal 
er 465 m2 zolderisolatie  geplaatst worden. Dit 
werk kadert in het project “Waasland Klimaat-
land”. De gemeente wil hier natuurlijk een voor-
trekkers- en voorbeeldrol vervullen.
We kozen ook zeer bewust voor de aanbesteding 
van dit werk aan een instelling voor sociale 
tewerkstelling.

Het schoolgebouw in de 
Kieldrechtstraat wordt geïsoleerd

Op 1 maart startte de aanleg van het nieuwe fietspad. Dit 
traject maakt deel uit van een functionele fietsroute van 
bijna 8 km tussen Stekene en Sint-Niklaas.
Het huidige project heeft een lengte van 1,5 km en is een 
alternatief voor de drukke en gevaarlijke wegen. De grond-
verwervingen gebeurden door onze gemeente en de stad 
Sint-Niklaas. De provincie en het Vlaams Gewest dragen de 
kosten van de aanleg. Deze werkwijze is een voorbeeld van 
samenwerking tussen de plaatselijke en de hogere over-
heden.
Het wordt een vrij liggende fietsweg van 3 m breed in as-
falt, parallel met de Molenbeek. Er is bij het ontwerp ook 
aandacht besteed aan het beveiligen van de fietsers t.a.v. 
de beek. De werken vinden bijna volledig plaats buiten de 
gemeentewegen, de hinder zal te verwaarlozen zijn.
Na het vorig jaar aangelegde fietspad in de Puyveldestraat 
betekent deze nieuwe fietsverbinding een veilige doorsteek 
naar Sint-Niklaas. Onze CD&V-beleidsploeg besteedt, zoals 
beloofd bij de verkiezingen, veel aandacht aan de zwakke 
weggebruiker !

Nieuwe fietsverbinding tussen 
Puyveldestraat en Marktstraat (Sint-Niklaas)

Zorg voor ouderen is één van 
onze prioritaire doelstellingen

De teerling is geworpen! Er komt 
een nieuw woonzorgcentrum (WZC) 
van 90 woongelegenheden en een 
nieuwe polikliniek van AZ Nicolaas 
op de parking van de Sint-Helena-
site. Nadien zal de achterbouw van 
Sint-Helena afgebroken worden om 
plaats te maken voor een parking. 
De ijskelder blijft behouden en zal 
aangepakt worden zodat het een 
blikvanger wordt op de nieuwe site.
Hiermee zorgt onze partij voor zeker-
heid voor onze oudste inwoners dat zij 
een rustige oude dag kunnen beleven 
in onze gemeente met 167 woon-
gelegenheden in het WZC en een mooi 
aanbod aan assistentiewoningen.
De aanvang van de werken mag 
verwacht worden in het najaar en zal 
een tweetal jaren in beslag nemen 
zodat de eerste bewoners in het najaar 
van 2018 hun intrek kunnen nemen. 
Onze beleidsvoerders denken verder na 
over de toekomst en zien, samen met 
de sociale bouwmaatschappij, de Sint-
Helenasite uitgroeien tot het centrum 
van de ouderenzorg in onze gemeente.
Ook in Sint-Pauwels wordt gebouwd. 
De Groep Philippus Neri zorgt hier 

voor een nieuwbouwproject WZC 
Sint-Jozef. De ruwbouwwerken 
naderen hier reeds de eindfase. 
Ons OCMW en WZC Sint-Jozef 
bestrijken hierdoor samen 
bijna het volledige aanbod 
aan ouderenzorg op onze 
gemeente!

CD&V draagt ook in moeilijkere periodes het jeugdhuis 
een warm hart toe. Onlangs is door enkele buurt-
bewoners een procedureslag gestart om het jeugdhuis 
enkele bijkomende voorwaarden op te leggen. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn:  een portier aan de deur, een 
parkeerverbod voor bezoekers van het jeugdhuis op 
de voorziene parking, een verbod op het meenemen 
van dranken naar buiten, een inperking van de openings-
uren, … CD&V heeft de kaart van de jeugd 
getrokken in plaats van mee te gaan in deze heksen-
jacht. Het engagement van de jongeren die het jeugdhuis 
uitbaten is iets dat zeker gekoesterd moet  worden.
Een beperking van de geluidsnorm kon niet vermeden 
worden. Hiervoor is CD&V rond de tafel gaan zitten 
met het jeugdhuis. Ook in de toekomst zal CD&V het 
jeugdhuis verder ondersteunen, want wij zijn er van 
overtuigd dat elke jongere van onze gemeente en 
daarbuiten recht heeft op deze ontmoetingsplaats.

CD&V blijft jeugdhuis Den Biel ondersteunen

Schepen Maaike De Rudder en OCMW-raadslid 
Matthias Van Zele

Voorzitter van de Gewestelijke 
Maatschappij voor Volks-
woningen Roeland Salaets


