
 Zwerfvuil: een mentaliteitswijziging is dringend nodig!
Overal worden we geconfronteerd met zwerfvuil: tal van mensen gooien 
achteloos allerlei rommel gewoon weg. We bestrijden al jaren deze 
verwerpelijke gewoonte:
Onze gemeentearbeiders ruimen overal rommel op en er werden talloze 
vuilbakjes geplaatst.
Twee maal per jaar ruimen mensen van een 
sociaal tewerkstellingsproject het zwerfvuil op. Dit 
levert telkens tonnen afval op.
Een aantal plichtbewuste mensen ruimt de 
rommel in de onmiddellijke omgeving regelmatig 
op.
Wie betrapt wordt krijgt een boete en draait op 
voor de opruimingskosten.
We zijn vastberaden om de strijd tegen deze 
vervuilers de volgende jaren op te voeren.

Beste inwoner
De verkiezingen komen nu enorm dichtbij. Op 14 oktober heb jij de keuze 
over wie het beleid zal voeren in Sint-Gillis-Waas voor de komende 6 jaar. 
We hebben je de voorbije weken extra geïnformeerd en onze kandidaten 
hebben zichzelf voorgesteld. Als CD&V kijken we tevreden terug op de 
voorbije jaren. Heel wat zaken zijn gerealiseerd en er liggen nog heel wat 
plannen op de plank. We hebben ons bewezen als een beleidsploeg die 
Sint-Gillis-Waas een warm hart toedraagt. Lokaal, tussen de mensen, 
met en voor verenigingen en inwoners, ...
We gaan dan ook met een gerust gemoed naar de verkiezingen. We 
danken jullie voor de steun die we de laatste jaren, in het bijzonder de 
laatste weken, mochten ontvangen.
We zijn er zeker van dat we samen met jou en voor jou de gemeente nog 
beter krijgen. Zo willen we extra aandacht schenken aan de talrijke jonge 
gezinnen, de buurtinitiatieven, de ouderen, de verenigingen, ... Het is 
voor jullie, onze inwoners, dat we alle dagen in de weer zijn. Dank jullie 
wel!

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

volop
voor de hele 
gemeente!

Heet van de naald

Sint-Gillis-Waas was 
steeds voortrekker 
van een verbod op 
doorgaand zwaar 
vrachtverkeer op de 
N403. Met concensus 
is overeengekomen om 
dit verbod op 7,5 ton 
door te voeren in alle 
betrokken gemeenten.

De bouwaanvraag voor 
werken (voetpaden 
en aanplantingen) is 
lopende. De opmaak 
van de plannen zit in de 
eindfase.
Het gaat over 
werken in De Klinge, 
meerbepaald de 
Recolettenlaan, Burg. 
Van Hovelaan, Willem 
Van Saeftingelaan, 
Boerenkrijglaan en 
Warandewegel.

U kan op meerdere 
kandidaten binnen 
deze lijst stemmen.
Ook voor de 
provincieraad kan 
u op meerdere 
kandidaten binnen 
de CD&V-lijst 
stemmen.

 Praatmaal was een groot succes
Tijdens ons praatmaal mochten we niet minder dan 400 personen 
ontvangen. We hebben dan ook beslist om het praatmaal op twee dagen 
te laten doorgaan.
Het was zeer gezelling en onze kandidaten gingen gesprekken aan met 
alle aanwezigen. Ze gingen de gezonde discussies niet uit de weg.
We willen alle medewerkers en aanwezigen bedanken voor hun inzet. Het 
was aangenaam om zoveel steun te mogen ontvangen.

 Nicole Van Duyse is kandidaat voor de provincieraad
Naast de gemeenteraadsverkiezingen, stemmen we ook voor de 
provincieraad. Nicole Van Duyse uit Stekene neemt het op voor onze 
regio. Wij steunen haar kandidatuur dan ook volop! Je vindt haar als 
lijstduwer bij de provincieraad.



Afkoppeling Dorpsbeek
Waterhuishouding en tegengaan van water-
overlast zijn en blijven prioriteiten in Sint-Gillis-
Waas. Zo is de afkoppeling van de Dorpsbeek 
een voorbeeld van een groots project om dit te 
verweznlijken.

De Dorpsbeek werd afgesneden door de bouw 
van de nieuwe wijk aan Het Kompas. Het water 

stroomde van daar in het vuilwaterriool. 
De Dorpsbeek wordt nu hersteld 

en verbreed. Het hemelwater 
zal voortaan terchtkomen 

in de Blokstraatbeek. Het 
wachtbekken aan de 
Pompstraat werd hiervoor 

ingrijpend vergroot van 
5.500m³ to 8.000m³.

Belangrijke doelstellingen:
• Extra financiële inspanningen voor 

voet- en fietspaden.
• Zwaar doorgaand verkeer in onze 

gemeente terugdringen.
• Zorg voor ouderen en mensen die 

het moeilijk hebben.
• Onze verenigingen financieel en 

logistiek steunen.
• Werk in eigen gemeente.
• Extra aandacht voor jonge 

gezinnen. 

• Veel mogelijkheden voor cultuur, 
sport en ontspanning.

• Zorg voor de toekomst van politie 
en brandweer.

• Openbare werken met zo weinig 
mogelijk hinder en met inspraak 
van de bewoners.

• Sint-Gillis-Waas toeristisch op de 
kaart zetten.

• Opvolgen van de 
waterhuishouding.
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4 MATTHIASVAN ZELE
PLAATS

14
PLAATS KATJANAVAN HOECKE

9
PLAATS LEO

DE CLERCK
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PLAATS MAAIKE

DE RUDDER

1
PLAATS CHRIS

LIPPENS

v.
u.

 G
ui

do
 S

er
ty

n,
 R

ee
ps

tr
aa

t 1
52

, 9
17

0 
Si

nt
-G

ill
is

-W
aa

s -
 v

er
ki

ez
in

gs
dr

uk
w

er
k

VOLOP
VOOR
DE KLINGE!

11
PLAATS20 WILLIAM

VERMEULEN
LINDA
BAERT-DHONDT

PLAATS

1
PLAATS CHRIS

LIPPENS

13
PLAATS KIM

SCHELFAUT

25
PLAATS REMI

AUDENAERT

5
PLAATS MARC

VAN BRITSOM
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We stellen graag aan jou nog eens de 
kandidaten per deelgemeente voor.
Voor Sint-Gillis-Waas vind je op plaats één 
lijsttrekker en burgemeester Chris Lippens. 
De top 3 wordt verder aangevuld met 
schepenen Marita Meul en Wilbert Dhondt.
We kunnen verder nog rekenen op 
waardevolle krachten in de kerngemeente. 
Schepenen Harry De Wolf, Chantal 
Vergauwen en Pascal Buytaert willen 
graag hun ervaring en expertise aanwenden 
in de volgende legislatuur. Roeland Salaets, 
de ondervoorzitter van Woonanker Waas, 
Sofie Van Landeghem, OCMW-raadslid, en 
Kristine Apers, gemeenteraadslid, willen 
waken over het verderzetten van het goed 
beleid dat de laatste jaren gevoerd is. We 
verwelkomen ook Evy Van Goethem, Sofie 
Wielandt en Stefanie Bals op onze lijst.

Voor Meerdonk vinden we niemand minder 
terug dan Sylvia Stessens, huismoeder, 
Bart Verelst, zaakvoerder, Katrien 
Dullaert, lerares en Patrick Cappaert, 
pastoraal lekenmedewerker.
Hun plannen voor Meerdonk zijn groots en 
ambiteus. Ze willen de samnwerking tussen 
de beide scholen nog meer in de kijker 
zetten, nadenken over de mobiliteit, ...
Ook wordt er op lange termijn nagedacht, 
zoals het aanleggen van een gescheiden 
riolering van aan Spaanskwartier tot de 
Polderstraat. Ook wordt er voor Meerdonk 
nagedacht hoe de samenwerking met de 
polder verder geoptimaliseerd kan worden.

Voor De Klinge staan Matthias Van Zele, 
OCMW-raadslid, Leo de Clerk, commercieel 
en HR-verantwoordelijke, Katjana Van 
Hoecke, studente, en Maaike De Rudder, 
schepen, klaar om de belangen van de 
Klingenaars te behartigen.
In De Klinge wordt er extra aandacht 
besteed aan voet- en fietspaden (zie nieuws 
heet van de naald achteraan), een opstart 
voor OC het parochiehuis, de mobiliteit, ...
Deze kandidaten zijn allemaal mensen die 
iedereen dichter bij elkaar willen brengen. 
Daarom zal er ook extra aandacht uitgaan 
naar het ondersteunen van wijkinitiatieven 
en buurtfeesten. Deze jonge ploeg staat 
klaar om de belangen van iedere inwoner te 
behartigen in de gemeenteraad.

De lijst wordt afgesloten door ere-
burgemeester Remi Audenaert. 
Verder vinden we voor Sint-Pauwels 
Marc Van Britsom, ex-profvoetballer, 
William Vermeulen, elektrotechnisch 
installateur, Kim Schelfaut, lector in de 
lerarenopleiding, en Linda Baert-Dhondt, 
voorzitter van het feestcomité en actief in tal 
van verenigingen. Deze groep kandiaten is 
tevreden met het plan om de  N403 opnieuw 
aan te leggen. Het heeft heel wat voeten in 
de aarde gehad en het gemeentebestuur 
heeft er heel wat werk voor moeten 
verzetten, maar het resultaat zal mogen 
gezien worden. Verder denkt Sint-Pauwels 
ook aan extra voetpaden, bijvoorbeeld in 
de Beekstraat. Deze ploeg denkt ook aan de 
jonge gezinnen, want zij willen werk maken 
van nieuwe buitenschoolse kinderopvang.


