
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Matthias Van Zele
(matthias.vanzele@gmail.com)
www.sint-gillis-waas.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/cdenvsgw

in SINT-GILLIS-WAAS
Sint-Gillis-Waas.cdenv.be
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De voorstelling van onze nieuwe kandidaten
gemist op de CD&V nieuwjaarsreceptie? Kijk
dan snel op http://sint-gillis-waas.cdenv.be

Dringende
herstelwerken in de
Zandstraat!
Ook wegen- en andere
infrastructuurwerken worden verder
aangepakt. Zo zorgt de gewestweg die
Sint-Pauwels in twee splijt voor
levensgevaarlijke situaties. Vooral het
gedeelte tussen de Vosdreef en
Schoenen Molders verkeert in
slechte staat. Het gemeentebestuur
dringt al lang aan bij AWV 
(Agentschap Wegen en Verkeer) 
om dit stuk

van de gewestweg aan te pakken.

Onlangs kreeg onze burgemeester
goed nieuws: het wegdek wordt op die
plaats in het najaar volledig
vernieuwd, nadat de werken in
Klapdorp voltooid zijn. De grote
werken met een volledig gescheiden
rioolstelsel, voet- en
fietspaden, parkeerstroken, ... 

worden voorzien in 2020-2021.

Sint-Gillis-Waas,
het Warmste
Dorp

NIEUWE KANDIDATEN
GEMEENTERAAD

In januari werd het nieuwe Administratief en
Bestuurscentrum officieel geopend door
Burgemeester Chris Lippens. Ook met De
Sint-Helenasite hebben we grootse plannen.
We zetten enkele klimaatmaatregelen in het
licht en staan stil bij een aantal
infrastructuurwerken: de Zandstraat
verdient niet alleen onze aandacht, ook die

van het Vlaamse Gewest! Tenslotte
informeren we over het spoorwegpad in
deze folder.

Wij wensen u veel leesgenot,
Roeland Salaets
CD&V-voorzitter

U maakte er een
spetterende
receptie van!



Links: de opening van het

nieuw Administratief en
Bestuurscentrum

Rechtsboven: het nieuw
woonzorgcentrum in
aanbouw
Rechtsonder: de wadi's aan
het Administratief Centrum

2018 wordt een sleuteljaar
in het realiseren van heel
wat projecten

Werken aan de 
waterpartij in de 
Heuldonkwijk in Sint-
Pauwels

In de wal werd waterwaaier 
vastgesteld, een alles 
overwoekerende exoot die dringend 
verwijderd moet worden. Daarom zal 
de wal drooggelegd worden: alle 
plantengroei en de sliblaag moeten op 
gecontroleerde wijze verwijderd en 
uiterst omzichtig afgevoerd en 
uitgedroogd worden. Dit duur en 
omslachtig werk zal worden 

uitgevoerd tussen 1 juni en 30 

september 2018. Nadien volgt een 
driejarige nazorg om hergroei te 
voorkomen. 

Eind januari werd het nieuw
Administratief en
Bestuurscentrum plechtig 
ingehuldigd. Later dit jaar volgt het 
nieuwe woonzorgcentrum.

Onze CD&V beleidsploeg besliste jaren

geleden dat de Sint-Helenasite in 
haar totaliteit zou worden ingericht 
voor zorg en sociaal wonen. Dit is 
duidelijk een visie op lange termijn.

Lage belastingen:
geen woorden,

maar daden!
In de begroting van 2018 legden
we opnieuw de personenbelasting

vast op 6,9%. We hielden onze
belofte en hadden gedurende 6
jaar de op één na laagste
personenbelasting in onze regio!

Eén van de belangrijkste 
doelstellingen wordt stilaan een feit: 

een nieuw woonzorgcentrum. 
Over enkele maanden zal het samen 
met de polikliniek en de 
huisartsenwachtpost in gebruik 
worden genomen. Negentig bewoners 
van het huidige woonzorgcentrum 
nemen dan hun intrek in het nieuwe 
gebouw. Nadien start de verdere 
invulling: de aanleg van de parking en 
de realisatie van een aantal sociale 
woningen.

Ons gemeentebestuur ijvert al jaren om
het spoorwegpad beter uit te rusten.
Gedeputeerde Peter Hertog meldde
onze burgemeester het goede nieuws
dat de regionale mobiliteitsambtenaar

op 19 februari zijn goedkeuring ver-

leende voor de aanleg van een 3
meter breed fiets- en wandelpad.
Alle instanties hebben hun

akkoord gegeven. De Provincie
vraagt de omgevingsvergunning aan

en financiert het project! Concreet wordt

het stuk van ongeveer 3 km tussen de

Nederlandse grens en de E34 aangepakt.

Onze CD&V-beleidsmensen zijn

bijzonder tevreden met deze realisatie,

waarvoor we de subsidies binnen

haalden.

Verfraaiingswerken in
het centrum van
Meerdonk

In Meerdonkdorp worden de voetpaden
heraangelegd en het slecht stukje
kasseiverharding ter hoogte van 
de Polderstraat wordt uitgebroken 
en geasfalteerd.

Het is definitief beslist:
SPOORWEGPAD WORDT HERAANGELEGD!

CD&V zet duurzaamheid hoog op de

agenda. Bij de jaarwisseling nam het

gemeentebestuur een aantal
belangrijke beslissingen die dit

onderstrepen. Zo wordt er een

elektrisch voertuig aangekocht voor
de gemeentediensten, komt er nieuwe
LED-verlichting in de sporthallen
van Sint-Pauwels en  De Gavers 
en op de Sint-Helenasite. Het
pas geopende Administratief 
Centrum

werd niet alleen opgericht als

een passiefbouw waardoor de kosten
van verwarming en koeling extreem
laag gehouden kunnen worden, het is

ook uitgerust met een groendak
(626m2): dit zorgt voor extra
isolatie en de beplanting zorgt er
ook voor dat heel wat regenwater

rechtstreeks 'verbruikt' wordt. De

open grachten (de drie wadi's -
zie foto links) zorgen er verder voor
dat het oppervlaktewater van de
daken en verhardingen ter plaatse
in de grond
dringt.

Deze acties kaderen in het
burgemeestersconvenant waarbij we

ons engageerden de CO2-uitstoot in
onze gemeenten te verminderen.

We zetten 
zwaar in op 
klimaat- 
maatregelen

waas.cdenv.be
                                                       Alle informatie op www.sint-gillis-waas.cdenv.be
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