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Er was eens … een lange warme zomer

Het leek wel een 
sprookje, de zomer 
die net achter ons 
ligt. Zelfs in de 
maand september 
genieten we van 
temperaturen van 
30 graden en hoger.
Het najaar belooft 
warm en gezel-
lig te worden met 
op zondag 16 
oktober het CD&V-

praatmaal. Daarop willen we u en uw familie van harte uitnodigen !
CD&V heeft nog andere projecten lopen, waarvan u in dit krantje een 
overzicht krijgt.
Het Klingspoor dat volop de toeristische kaart trekt, onze 
begraafplaatsen die aangepast worden, de kerk van Sint-
Pauwels die binnenin prachtig gerestaureerd werd. Onze inzet 
voor de lokale parochiale werking, met Sint-Pauwels als voor-
beeld en de nood aan extra AED-toestellen om levens te kunnen 
redden. De Route bestaat dit jaar 10 jaar en kreeg een 
opfrisbeurt, samen met de bibliotheek en de turnzaal in Sint-Pauwels. 
Het doel is: blijven gaan voor een frisse, gezellige gemeente waar het 
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Tijdens de eerste helft van de legislatuur werd er enorm veel gerealiseerd!

Aankoop van  levensreddende AED-TOESTELLEN



in De Klinge is in onze gemeente 
reeds enkele jaren een begrip. De 
afgelopen jaren investeerde de 
gemeente in het omvormen van de 
buitensite van een grauwe parking 
tot een gezellig ontmoetings-
plein met vele erfgoedelementen 
rond de thema’s spoorweg, 
klompen, natuur en grens. 
Aan de grens treffen we een 
dodendraad, ondergrondenpad en 
boerengolfterrein aan. Iedereen 

die meer informatie wil 
kan dit vinden via de 
brochure, de QR-codes 
of een gids aanvragen. 
Tijdens het toeristisch 
seizoen houden 
vele recreatieve 

halt op het plein om 
kennis te maken met 
het aanwezige erfgoed. 
Café De Oude Statie, 
met het grote terras, 
draagt bij tot de aantrek-
kingskracht van de site. 
Ons gemeentebestuur zocht en 
vond een nieuwe concessionaris 
en eind juli kon eenieder 
kennismaken met een prachtig 
vernieuwd café en sanitair. 
Tevens diende ons bestuur een 

landsprojecten voor het realiseren 
van een leer- en beleefcentrum 

Iedereen weet ondertussen wel dat het voor 
gemeenten verboden is pesticiden te gebruiken bij 
het verdelgen van onkruid. Op onze begraafplaatsen 
werd dan ook op vele plaatsen gras ingezaaid 

 De Oude Statie

naast het café. Dit najaar zullen 
we hieromtrent meer vernemen. 

om zo het onkruid de baas te blijven. Na een 
moeilijke start kunnen we nu wel stellen dat onze 
groendienst in haar opzet geslaagd is en men nu 
kan genieten van ‘groene’, rustige begraafplaatsen. 
Gras is mooi groen en rustgevend, maar hou er rekening 

Dit voorjaar werd op alle vier onze begraaf-
plaatsen een sterrenweide aangelegd voor het  
begraven en de herdenking van levenloos geboren 
kinderen tot ongeveer 26 weken zwangerschap.
De sterrenweiden zijn aangelegd in de vorm van 
een gedeelte van een ster. Binnen in de ster is een
gedenkzuil geplaatst en een bodembedekker 
geplant.
Met de sterrenweide toont men het respect voor het 
ongeboren leven en wordt de ouders de mogelijkheid 
geboden om op een serene manier afscheid te nemen.

Onze begraafplaatsen mee met hun tijd

 Gemeenteraadsleden Eric De Keyzer en 
 Karel Verelst



De VZW Parochiale Werken beheert en bezit de parochie-
zaal in Sint-Pauwels. Deze zaal werd gebouwd in 1997 en 
er moesten dringend twee zaken gebeuren: opfrissen en 

moderniseren van de zaal en vernieuwen van het plat dak.
Een groot aantal vrijwilligers zet(te) zich al tientallen jaren 

frissen (kleine herstellingen, schilderen, moderniseren 
… ) volstaan, maar de vernieuwing van het plat dak was 

subsidie aan van € 30 000 om de factuur voor het dak-
herstel te betalen.
Als beleidspartij steunen we, zoals steeds, de belangeloze 
inzet van vrijwilligers. Indien de gemeente deze gebouwen 
zou moeten overnemen zou dit een enorme inzet van 

We zijn de talloze vrijwilligers zeer dankbaar voor hun 
jarenlange toewijding ! 
De problematiek i.v.m. de PAROCHIEZAAL in DE KLINGE 
volgen we met de grootste aandacht. 
OOK DAAR WIL ONZE BELEIDSPLOEG EEN FINANCIËLE 
INSPANNING DOEN !!! 

De VZW Parochiale Werken van Sint-Pauwels krijgt een 
subsidie van 30 000 euro voor grote onderhoudswerken

Schepen Chantal Vergauwen en Ereburgemeester 
Remi Audenaert
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De VZW Parochiale Werken van Sint-Pauwels krijgt een 
subsidie van 30 000 euro voor grote onderhoudswerken Een volledige opsomming is onmogelijk, 

de belangrijkste uitgevoerde werken zijn:
- Heraanleg van de Kapelstraat
- Verdere uitbouw van Klingspoor

  (grensoverschrijdend met Sint-Niklaas)
- Aanleg parking  aan tekenschool en BKO Meerdonk

- Voetpaden: Schooldreef, Heerweg, Sportlaan, Klooster-
  straat
- Energiezuinig renoveren van verscheidene openbare 
  gebouwen

  Sint-Gillis, schilderij “Hemelvaart van Maria” in De Klinge
- Renovatie van sporthal Molenberg
- Openbare gebouwen:  nieuw administratief-
  en bestuurscentrum, Gemeentelijke tussen komst bij  
 nieuwe school “De Eeckberger”, Basisschool “Het Kompas”
- Herinrichting hoek Klapdorp
De komende maanden en jaren staan nog heel wat werken 
op het programma. Omdat we goed doordacht en op lange 
termijn plannen kunnen we onze belastingen zeer laag 

  Schepen Harry De Wolf bij één van de veilige 

-
baar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij 
een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een 

AED-toestel in Gemeenschapscentrum De Route

Door de „NATTE „ weersomstandigheden van dit voorjaar 
waren wij genoodzaakt om meerdere geplande werken te 
verschuiven naar een latere datum .Niettegenstaande dit 
oponthoud zijn we er toch in geslaagd om vóór de verlof-
periode met vereende krachten ( lees : betrokken diensten, 
aannemers en uitvoerders ) een krachtige inhaal-

dat er nog  vele werken op stapel staan , en gaan 
kritisch nagaan waar er prioriteit moet voorzien worden 
om onze inwoners „veilig“ door onze Gemeente te loodsen.
Wij durven daarom Uw medewerking vragen door te 
melden waar er openbare werken noodzakelijk zijn 
( infrastructuur@sint-gillis-waas.be ) 

Tijdens de eerste helft van de legislatuur werd er enorm veel gerealiseerd!

elektrische schok. In België sterven jaarlijks duizenden 
mensen aan een hartstilstand. De beschikbaarheid en het 
gebruik van dit toestel verhoogt het aantal overlevers. 
Een AED-toestel is zo gemaakt dat het heel eenvoudig 
te bedienen is. Zodra het toestel geactiveerd is, stuurt 
de adviesstem de hulpverlening. Als de AED levens-
bedreigende hartritmestoornissen vaststelt, zal hij 
een stroomstoot door het hart toedienen. Dit wordt 

hartritme herstellen, zodat het bloed weer door het 
lichaam gepompt kan worden. Zo wordt hersenschade 
bij het slachtoffer voorkomen. 
De gemeente beschikt reeds over een dergelijk toestel in 
de Route. Het is de bedoeling om de komende jaren een 
aantal toestellen aan te kopen. Ze worden opgehangen 
in zo veel mogelijk  openbare gebouwen. Op die manier 
kunnen we ons steentje bijdragen om mensenlevens te 
redden. 

Aankoop van  levensreddende AED-TOESTELLEN
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Onze begraafplaatsen mee met hun tijd

De restauratiewerken van de kerk van Sint-
Pauwels en haar omgeving zijn beëindigd.

-

De restauratiewerken zijn schitterend afgerond. Dit 
geklasseerde monument en de onmiddellijke omgeving 

volledig in een eigentijds, maar geschiedkundig 
verantwoord uitzicht heringericht. Een belangrijk deel 
van deze 
werken werd gesubsidieerd door de provincie en het 
Vlaams gewest.

Dit gebeurde in 4 fasen: 
- In 2001-2002 werd de kerk langs de buitenzijde 
  gerestaureerd
- Daarna volgde de restauratie van de kerkmuur, het 
  kerkhek en het monument der gesneuvelden
- In 2014 werd de kerkomgeving heringericht
- De binnenrestauratie van de kerk verliep in de periode 
  2015-2016
De grote uitdaging is natuurlijk de zoektocht naar 
een zinvol gebruik van dit prachtig gebouw. Naast de 
religieuze diensten moet er gezocht worden naar 
nieuwe initiatieven om dit eeuwenoude erfstuk van 
onze voorouders door velen te laten gebruiken en 

Als eigenaar van een hele reeks gebouwen moet men 
jaarlijks geld vrij maken voor onderhoudswerken. Als 
“goede huisvader” liet onze beleidsploeg een meerjaren-
plan opmaken voor alle  gemeentegebouwen. Tijdens de 
voorbije zomer kwamen drie gebouwen aan de beurt.

De turnzaal werd volledig gerenoveerd en tijdens de 
vakantieperiode werd de laatste fase afgewerkt: de 
volledige herschildering. Dit werk werd toevertrouwd aan 

onze gemeente haar steentje bij om mensen die om één 
of andere reden niet aan de bak komen in het gewone 
arbeidscircuit toch ook een kans te geven.

Tijdens de afgelopen zomermaanden zijn er een aantal 
ingrijpende verbeteringswerken gebeurd. Tien jaar 
intensief gebruik laat natuurlijk sporen na.
Alle publiekstoegankelijke ruimten kregen een nieuwe 
laag verf en de akoestische deuren werden vervangen. 
De toplaag van het podium werd vervangen door een 
duurzame bamboevloer.
Na deze  opfriswerkzaamheden kunnen de gebruikers, 

DE GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK:
Na 15 jaar gaat de bib. resoluut voor een nieuwe aanpak. 

uitgetekend waarbij de verblijfsfunctie even belangrijk 
zal zijn als de uitleenfunctie.

De werkzaamheden verbeteren de toegankelijkheid en 
het open karakter van onze bibliotheek. Het bestaande 
meubilair wordt herschikt, er wordt gewerkt met kleuren 
en er komt ook nieuw meubilair. Nieuwe bewegwijzering 
en muurpanelen zorgen voor een moderne look en meer 
duidelijkheid voor de gebruikers.
De feestelijke heropening van onze “nieuwe bibliotheek” 
zal op zaterdag 8 oktober plaats vinden.

Een aantal gemeentegebouwen kreeg een nieuwe look

Dansje van gemeenteraadsleden Urbain Van Kem-
seke en Kristine Apers in de vernieuwde podiumzaal

O C M W - n i e u w s

In afwachting van de start van de bouwwerken 
aan het nieuwe Woonzorgcentrum (WZC) begin 
oktober, denken we na samen met de 
administratie over de verdere verzelfstandiging 
van de zorginstellingen, m.n. WZC en 
assistentiewoningen.
Voor een goede werking vandaag maar ook 
in de toekomst van ons WZC, is het van 
belang dat we verder inzetten op de op-
timalisering en kwaliteit van de zorg. 
Dit is een thema dat bijzonder actueel 
is, maar de inwoners van Sint-Gillis-
Waas kunnen gerustgesteld worden:
CD&V zal blijven ijveren voor een verdere 
kwalitatieve zorg tegen een correcte prijs 
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Schepen Wilbert Dhondt bij de opening van het
gerenoveerde gemeenschapscentrum


