
Tijdens de gemeenteraad van december 
2017 werd het budget voor 2018 
besproken en goedgekeurd.

Er werden bijkomende financiële middelen 
voorzien voor waterbeheersing en voor de 
verbetering van voet- en fietspaden. De 
belangrijkste openbare werken zijn de 
volledige heraanleg van Klapdorp en de 
Nieuwstraat. Voor de verwerving van 
gronden in de Baarstraat werd voldoende 
geld voorzien.

Diverse investeringen zijn gepland: 
verlichting De Gavers renoveren, wal in 

Heuldonk (volledig droogleggen en 
herprofileren i.v.m. exotische plantengroei), 
speeltoestellen aankopen, sportzaal De 
Route moderniseren, zonneschermen De 
Zandloper, airco cafetaria Molenberg, AED-
toestel aankopen, asbestverwijdering school 
GOM in Meerdonk.

Tot slot nog vier belangrijke investeringen: 
het Welzijnshuis, renovatie kerk Sint-Egidius, 
parochiehuis De Klinge en leer- en 
beleefcentrum Klingspoor.

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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Sint-Gillis-Waas, 
het Warmste Dorp
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Een nieuw jaar, een nieuw blad… 
en toch vertrouwd. Je houdt het 
eerste exemplaar van het nieuwe 
CD&V Wij-blad in je handen.
Jarenlang was VIERKANT de naam 
van ons CD&Vhuis-aan-huisblad. 
Nu is het tijd voor Vierkant 2.0 
oftewel ‘WIJ in Sint-Gillis-Waas’.
Het is een flitsend, kleurrijk blad 
geworden met meer foto’s. Oordeel zelf.
Naast ons huis-aan-huisblad houden 
we jullie graag via facebook of onze 
website op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen binnen de partij.
De feestdagen komen er aan en dus 
wensen wij jou en je familie vanuit de 
partij en namens al onze 
mandatarissen en sympathisanten 
héél warme en gezellige feesten toe in 
de nabijheid van vrienden en familie!
Wij starten 2018 alvast met onze 
jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie op 
woensdag 17 januari. Nationaal CD&V-
voorzitter Wouter Beke is onze 
gastspreker. Hij zal die avond zijn 
nieuwjaarswensen met ons delen.

U zag er weer 
fantastisch uit 
op ons praatmaal!

DE GEMEENTERAAD KEURDE HET 
BUDGET 2018 GOED

Welkom op onze 
nieuwjaarsreceptie

17 januari 2018
20:00 uur – 23:00 uur

GC De Route
Stationstraat 201A
9170 Sint-Gillis-Waas

CD&V Sint-Gillis-Waas nodigt u van harte uit op haar 
nieuwjaarsreceptie. Breng gerust familieleden, vrienden en 
buren mee. 
Iedereen is welkom. Samen met onze mandatarissen en 
bestuursleden klinken we op een jaar vol nieuwe kansen.

Gastspreker
Dit jaar verwelkomen we niemand minder dan nationaal 
voorzitter Wouter Beke als gewaardeerde gastspreker.

Nieuwe namen kieslijst
Tijdens de nieuwjaarsreceptie zullen wij enkele nieuwe 
namen bekend maken voor onze kieslijst. Deze avond kan je 
alvast beter kennismaken met hen.

Beste inwoners, 
 

De kerstboom schittert nog volop in onze huiskamer, er wordt weer 
getoast op het nieuwe jaar ! We staan nog even stil bij wat er 

afgelopen jaar is gebeurd maar kijken nu samen uit naar al het 
nieuwe, het grenzeloze, het nog verborgene, het lachende en het 

vragende, maar vooral het hoopvolle wat 2018 ons zal bieden. 
Wij zullen ons, als partij, blijven inzetten om een goed beleid te 

voeren, waar iedereen zich in kan vinden en waar iedereen aan bod 
komt. 

Op woensdagavond 17 januari nodigt onze CD&V ploeg u dan ook 
zeer graag uit in de Route, om het glas te heffen op een gezond, 

succesvol maar vooral gelukkig 2018! We verwachten jullie ! 
 

Tot dan! 
Chris Lippens, uw burgemeester 



Er wordt echt geluisterd naar 
wat er leeft tussen de mensen. 
Hierdoor beslissen inwoners 
mee waarrond CD&V hard zal 
werken in de komende 
legislatuur. Dit vind ik bijzonder 
belangrijk.

Katrien enthousiast over 
partijcongres
Katrien-30 jaar-verwacht een kindje-leerkracht

Nieuwe 
schoolgebouwen
Een aantal leerlingen van het Kompas 
krijgt, wegens overbevolking, al een aantal 
jaren les in containers. Die miserie is nu 
achter de rug.
De nieuwe lokalen zijn klaar en de 
leerlingen kunnen gebruik maken van de 
splinternieuwe klaslokalen. Ook de 
muziekacademie en de Buitenschoolse 
Kinderopvang vinden hier hun nieuwe 
stek.
Onze kinderen en het personeel kunnen 
nu werken in moderne, ruime en 
ecologisch verantwoorde gebouwen.

Op maandag 13 november nam ik deel aan 
een partijcongres van CD&V. Het werd een 
boeiende avond waar er gewerkt werd 
rond thema’s.

Aan de aanwezigen werd gevraagd drie 
thema’s te kiezen. Per thema werd er 
samen een half uur gebrainstormd. 
Pijnpunten en wensen die de leden 
opperden, werden door de schepenen 
genoteerd.

Ikzelf koos voor de thema’s onderwijs, 
jeugd & sport, verkeer, werken & 
ondernemen. Daaruit heb ik onthouden: 
we wensen goed onderhouden en veilige 
fietspaden; de gemeente doet zware 
inspanningen om een aantrekkelijke regio 
te zijn voor ondernemers ondanks de 
toenemende druk van e-commerce; 

sportinfrastructuur kan extra steun 
gebruiken voor noodzakelijke 
vernieuwingen en in het gemeentelijk 
onderwijs kan er nog meer gewerkt 
worden rond differentiatie.

Na afloop volgde een beknopte 
bespreking van de schepenen per thema 
waarin ze de belangrijkste werkpunten 
toelichtten. Deze nemen ze mee naar de 
komende verkiezingen en zullen ze verder 
uitdiepen. De bedoeling is dat het beleid 
volledig in het teken staat van de wensen 
van de inwoners. 

Met de huisbezoeken en het partijcongres 
is het duidelijk dat CD&V de mosterd voor 
het uitzetten van de beleidslijnen van de 
nieuwe legislatuur wil halen bij de 
inwoners.

14 november werd het nieuws bekend 
gemaakt, nadat de aanwezigen op ons 
congres de primeur kregen. De eerste 
namen van de kieslijst werden publiek 
gemaakt en meegedeeld aan de pers.

We doen beroep op onze burgemeester 
Chris Lippens om de taak van lijsttrekker op 
zich te nemen. Ere-burgemeester en 
voorzitter van de gemeenteraad Remi 
Audenaert ging meteen akkoord om als 
lijstduwer op te treden.

Het voltallig schepencollege zal zich ook in 
2018 opnieuw verkiesbaar stellen: Marita 
Meul, Wilbert Dhondt, Maaike De Rudder, 
Harry De Wolf, Chantal Vergauwen en 
Pascal Buytaert.

We zijn zeer blij om beroep te mogen doen 
op gemeenteraadsleden Kristine Apers en  
Urbain Van Kemseke. Zij zullen eveneens 
opnieuw kandidaat zijn.

Deze twaalf mensen vormen de basis voor 
de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
We hebben er het volste vertrouwen in dat 
zij onze boodschap met veel enthousiasme 
zullen uitdragen. Laat het zeker niet na om 
hen aan te spreken.

Ere-schepenen Egide Vonck, Karel Verelst 
en Erik De Keyzer beëindigen hun actieve 
politieke loopbaan, maar blijven onze partij 
ten volle steunen. Ook zullen zij 
meedenken over het programma
waarmee we naar de inwoners trekken.

Tijdens de CD&V-nieuwjaarsreceptie zullen 
we opnieuw een reeks kandidaten bekend 
maken. We weten nu al met zekerheid dat 
we bekwame kandidaten zullen voorstellen 
die alle leeftijdscategorieën, verspreid over 
de vier deelgemeenten, 
vertegenwoordigen!

sociale koopwoningen in aanbouw in de 

Bagoniewijk te Sint-Pauwels

Sociale woningbouw
Alhoewel er in de vier deelgemeenten 
talrijke sociale woningen of 
appartementen zijn, willen we voldoen 
aan de vraag.
Zo komer er acht huurappartementen in 
Scheerdershof (DKL).
In de Bagoniewijk (SP) komen drie sociale 
koopwoningen tegen volgend jaar.
In de Teerlingstraat (MD)  worden de daken 
van 26 woningen volledig vernieuwd en 
geïsoleerd. De werken zullen dit jaar nog 
starten.

Tijdens het ledencongres werd er druk gediscussieerd over verschillende thema's.

CD&V MAAKT EERSTE NAMEN 
KIESLIJST BEKEND
Tijdens ons succesvol ledencongres werden een aantal beslissingen genomen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

“We hebben het volste 
vertrouwen in deze 

mensen. Ze zijn stuk voor 
stuk enthousiast en 

bekwaam.”
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en toch vertrouwd. Je houdt het 
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van ons CD&Vhuis-aan-huisblad. 
Nu is het tijd voor Vierkant 2.0 
oftewel ‘WIJ in Sint-Gillis-Waas’.
Het is een flitsend, kleurrijk blad 
geworden met meer foto’s. Oordeel zelf.
Naast ons huis-aan-huisblad houden 
we jullie graag via facebook of onze 
website op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen binnen de partij.
De feestdagen komen er aan en dus 
wensen wij jou en je familie vanuit de 
partij en namens al onze 
mandatarissen en sympathisanten 
héél warme en gezellige feesten toe in 
de nabijheid van vrienden en familie!
Wij starten 2018 alvast met onze 
jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie op 
woensdag 17 januari. Nationaal CD&V-
voorzitter Wouter Beke is onze 
gastspreker. Hij zal die avond zijn 
nieuwjaarswensen met ons delen.

U zag er weer 
fantastisch uit 
op ons praatmaal!
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buren mee. 
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