
CD&V Sint-Gillis-Waas is fier op:

We beschikken 
met De Route 

over een bruisend 
gemeenschaps-
centrum waar 

sport, cultuur en 
ontspanning elkaar 

ontmoeten.

We hebben in De 
Klinge een minder 
fraaie omgeving 
omgetoverd tot 

een levendig 
KLINGSPOOR.

We beschikken over 
zeer veel fiets- en 

voetpaden met tal van 
fietsroutes.

In tegenstelling tot 
veel gemeenten be-
houden we in elke 
deelgemeente een 
bibliotheekfiliaal.

SPORT: we bouwen de openluchtinfrastructuur verder uit.
Er werden in onze gemeente talrijke sportvelden aangelegd, verspreid over de 4 deelgemeenten. De voorbije 
jaren werd er hoofdzakelijk ingezet op onderhoud, veldverlichting en (her)aanleg van de velden. Dit steeds 
terugkerend onderhoud blijven we natuurlijk verder zetten.
Maar er is ook behoefte aan bijkomende sportinfrastructuur: korfbal, american football, hondensport, 
voetbal… Allen zijn ze op zoek naar geschikte ruimte om hun sport in kwaliteitsvolle omstandigheden te 
beoefenen. De sportzone in Houtvoort is perfect geschikt, maar momenteel te klein. Het verwerven van 
bijkomende gronden is volop aan de gang (achter de Pottersdreef).
Er werd reeds een masterplan voor gans de site opgemaakt en in de nabije toekomst willen we de eerste 
stappen zetten in de uitvoering van dit masterplan! Schepen voor sport Harry De Wolf is alvast fan. Ook 
Kristine en Evy, die hier regelmatig joggen en paardrijden, kijken uit naar de realisatie.

GROENE ENERGIE: voldoende voor onze eigen 
bevoorrading!
Ook op gebied van groene energie is onze gemeente 
een trendsetter in het Waasland!
De vier windturbines langs de E34 en de zonnepa-
nelen op privé en openbare gebouwen produceren 
voldoende energie om aan het elektrisch verbruik 
van alle gezinnen en bedrijven in onze gemeente te 
voldoen.
Uniek in het Waasland!!!

LAGE BELASTINGEN: we hebben woord 
gehouden!
We hebben de op één na laagste personenbelasting 
in het Waasland: 6,9%. Enkel Beveren, met de miljo-
enen inkomsten van de kerncentrale en de Linkeroe-
ver, scoort lager.
Deze gunstige financiële situatie kan enkel omdat we 
besturen op lange termijn. We zoeken natuurlijk ook 
alle mogelijke subsidies op.
We willen in de toekomst blijven behoren tot de Wase 
gemeenten met lage belastingen!

Beste inwoner,
Hier voor je ligt het tweede verkiezingskrantje van CD&V Sint-Gillis-
Waas. We zetten enkele van onze realisaties, waar we de voorbije 
zes jaren hard aan gewerkt hebben, in de kijker. Zo kan je lezen 
hoe de Wase Golf is uitgedraaid tot een succesverhaal, hoe we de 
verenigingen al jaren ondersteunen en hoe we veel groene energie 
kunnen opwekken op ons grondgebied. Dit allemaal terwijl we de 
belastingen laag gehouden hebben.
Als we naar de toekomst kijken, zien we een enorme uitbreiding aan 
sportinfrastructuur op de Houtvoort. We hebben plannen om de 
spoorwegzate om te vormen tot een heuse fietssnelweg. We gaan 
ons afval verminderen door over te gaan op een systeem waarbij 
men restafval weegt. Goede sorteerders zullen beloond worden en 
minder betalen, maar we denken ook aan het onvermijdelijke afval, 
dat bijvoorbeeld jonge kinderen met zich meebrengen.

http://www.sint-gillis-waas.cdenv.be 
Facebook.com/CDenVSGW
info@sint-gillis-waas.cdenv.be

V.U.: Guido Sertyn, Reepstraat 152, 9170 Sint-Gillis-Waas, verkiezingsdrukwerk

Chris Lippens, Lijsttrekker
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CD&V is bewust met water bezig en heeft nog vele plannen voor de toekomst.
De oude Dorpsbeek liep vanuit de Baarstraat naar de 
Pompstraat in noordelijke richting. De beek stroomde 
bij de bibliotheek in de Blokstraatbeek. Door het 
bouwen van de wijk rond de school 't Kompas werd 
de Dorpsbeek afgesneden. Het water stroomde 
voortaan in het vuilwaterriool. De Dorpsbeek 
wordt nu volledig hersteld en verbreed. Via nieuwe 
grachten en inbuizingen zal het water opnieuw naar 
de Blokstraatbeek stromen. Het hemelwater wordt zo 
van het afvalwater gescheiden.

Het wachtbekken achter de wijk Pompstraat-Zuid 
wordt vergroot van 5500 m3 naar 8000 m3. 
In de Nieuwstraat wordt het hemelwater van het 
afvalwater gescheiden. Onder de baan stroomt het 
propere water naast het kerkhof in de Blokstraatbeek. 
Op die plaats wordt de oude sifon verwijderd en 
plaatst men een heel grote betonnen koker. Door 
deze maatregel verbetert de afstroming van de 
Blokstraatbeek opmerkelijk.

Onlangs is de voorbereidende studie gestart rond de 
aanleg van riolering in de Sint-Niklaasstraat. In deze 
studie wordt onderzocht of er een nieuwe afwatering 
tussen de Doornstraat en Baarstraat aangelegd kan 
worden om overstromingen in de Doornstraat en het 
centrum te voorkomen. Met deze rioleringswerken 
zal het afvalwater van het zuiden van onze gemeente 
niet langer in open grachten en beken lopen maar 
gezuiverd worden in Vrasene.
Tegen 2027 moeten alle woningen aangesloten zijn 
op een collectieve of individuele zuiveringsinstallatie. 
Er is nog veel werk aan de winkel. De komende jaren 
wordt er flink aan de weg vooruit getimmerd!

DE WASE GOLF: een succesverhaal.
Het heeft jaren geduurd om alle vergunningen rond te krijgen om het voormalig 
stort om te vormen tot een toeristisch en sportief centrum in onze gemeente.
De eerste stap was de restauratie van de oude paardenstallen.
In 2017 startte de golf en breidde verder uit dit jaar. De komende jaren zal er 
verder gewerkt worden op de terreinen om uiteindelijk tot 18 holes te komen.
Momenteel wordt de ruïne van de oude steenbakkerij gerestaureerd en sterk 
uitgebreid. Er komt een brouwerij met bezoekers- en opleidingscentrum en een 
horecagebouw.
Onze beleidsmensen hebben van in het begin mee aan de kar getrokken en  
geloofd in de slaagkansen van dit gedurfd project. Onze gemeente bereikte vier 
doelstellingen: het stort werd omgetoverd tot een groene oase, twee ruïnes  werden 
gerenoveerd tot historisch erfgoed, het wordt een toeristische trekpleister en er 
wordt heel wat  werkgelegenheid geschapen.
Dit is weer een voorbeeld van onze langetermijnvisie die zich uitstrekt over 
verschillende legislaturen!

De Weg Vooruit naar minder afval!
We schakelen midden 2019 over op het Diftarsysteem. Hierbij ruilen we de vuilzak 

in voor een bak, waarvan de inhoud zal gewogen worden. Onze afvalintercommunale 
Miwa (Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Temse, Stekene, Waasmunster) besliste dit om 

volgende redenen:
1. In Vlaanderen moet de totale hoeveelheid restafval van gezinnen en bedrijven tegen 2022 

sterk verminderen.
2. Voor het werkingsgebied van Miwa wordt dat 143 kg/inwoner. Momenteel zitten we aan 161 kg/

inwoner.
3. Het Diftarsysteem is eerlijk: het huisvuil wordt gewogen per adres. Wie goed sorteert levert minder 

huisvuil en betaalt dus minder.
Hoe het systeem met containers werkt zal begin 2019 door Miwa uitvoerig uiteengezet worden. De 
gemeente blijft wel bevoegd voor sociale correcties. Zo denkt CD&V aan een correctie voor jonge gezinnen 
met kinderen.

Het verenigingsleven bloeit in onze gemeente!
Om onze verenigingen te helpen in hun werking nemen we talrijke steunmaatregelen. CD&V vindt het 
verenigingsleven ZEER BELANGRIJK! Verenigingen zorgen ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten 
en houden onze gemeente levendig.
We sommen de belangrijkste steunmaatregelen op:

Financiële steun.
Gratis drukwerk.
Ter beschikking stellen van lokalen en terreinen .
Logistieke steun (tafels, stoelen, podium, nadar, vlaggen, 
signalisatie, … ).
Terugbetaling van de Onroerende Voorheffing aan 
verenigingen met een eigen lokaal.
Om de jeugd te stimuleren om te sporten krijgt iedere 
jongere tussen 3 en 18 jaar een sportcheque ter waarde 
van 20 euro .
Kampvuurvervoer: ter beschikking stellen van een gepaste 
vrachtwagen of camionette.
Ondersteuning door het gemeentepersoneel.
Logistieke en financiële ondersteuning bij speciale 
evenementen, bijvoorbeeld Drieskes Kerremes.

Je kan voor één of meer kandidaten kiezen op onze lijst. Dit is één stem 
voor de CD&V-lijst en één stem voor elk van de aangeduide kandidaten.
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