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Sint-Gillis-Waas, 

Wij luisteren naar 
jou!

Sint-Gillis-Waas is een levende 

gemeente, waar we trots op 

mogen zijn.

We zorgen er voor dat Sint-Gillis-Waas 

een gemeente is waar iedereen graag 

woont. Onze mensen zijn dagelijks druk 

in de weer hiervoor. We pakken 

problemen aan waar ze zich voordoen 

en behouden wat goed is.

We doen dat in de eerste plaats voor jou. 

Daarom zijn we ook benieuwd naar 

jouw mening. Je kan het ons 

persoonlijk vertellen, via onze website, 

of we komen gewoon even langs. Je 

leest het goed, we komen zelfs op 

huisbezoek. Ook op onze website kan 

je een invulformulier vinden. Je vult in 

wat je wil: positief, negatief, 

opmerkingen, suggesties, ... Je begint 

met een wit blad, we stellen geen 

suggestieve vragen.

We horen het graag!

Roeland Salaets, voorzitter



Schepen van financiën Maaike 

De Rudder

Onregelmatigheden 
vastgesteld in het 
gemeentehuis

WE GEVEN GRAAG WAT MEER INFO

Onlangs verscheen in de media heel 

wat commotie over mogelijke 

fraude die plaatsgevonden heeft in 

het gemeentehuis. 

Wat is er juist gebeurd?

Recent stelde de financieel beheerder 

ernstige misbruiken vast in de 

boekhouding van de gemeente. Het gaat 

over een hele reeks verdachte en niet te 

verklaren transacties.

Welke stappen zijn reeds ondernomen?

Na bevestiging door externe controle en 

contact met Audit Vlaanderen, werd in een 

bijzonder samengeroepen 

schepencollege op donderdag 3 mei 

beslist om het betrokken personeelslid

om dringende redenen te ontslaan, Audit 

Vlaanderen opdracht te geven om een 

grondig onderzoek op te starten en de 

federale politie te contacteren om klacht 

in te dienen.

Tijdens de geheime zitting van de 

gemeenteraad van dezelfde dag werden 

de gemeenteraadsleden op de hoogte 

gebracht van de feiten en daags nadien 

werd ook de pers en de personeelsleden 

op de hoogte gebracht.

Wat staat er nog te gebeuren?

Onze beleidsmensen wensen dat er zo snel 

mogelijk duidelijkheid komt  en wachten 

hiervoor het onderzoek van Audit 

Vlaanderen af.  Door dit grondige 

onderzoek kunnen de nodige 

maatregelen genomen worden om de 

eventueel verdwenen gelden terug te 

vorderen. In tussentijd drukken onze 

beleidsmensen hun vertrouwen uit in de 

financiële dienst van de gemeente die zeer 
snel en correct gehandeld heeft. 

CD&V Sint-Gillis-Waas is blij met het 
kordate optreden van de burgemeester 
en schepenen. Over het verdere verloop 
zal transparant gecommuniceerd 
worden, evenwel zonder het onderzoek in 
gevaar te brengen.



Kleine werken
De grote wegenwerken in de Nieuwstraat 
en Klapdorp vorderen goed.
Daarnaast zijn er nog een aantal kleine 
werken. Sommigen zijn reeds klaar of 
worden binnenkort uitgevoerd: 
Herasfalteringenvan de parking aan de 

kerk in De Klinge en de kleine parking 

vooraan in de Stationstraat,
Herasfaltering van het eerste deel 
Poelstraat en de Feuselsdreef.
Aanleg parkeerstrook in de Smoutstraat.
Heraanleg van de hoek Polderstraat.

Op het einde van de rit komt het oude 
gebouw Sint-Helena leeg te staan. Het 
gebouw met het voorliggend park is 
bestemd voor gemeenschaps-
voorzieningen, sociale woningbouw en 
woningbouw voor specifieke doelgroepen. 
De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 
8220 m2.

Interwaas ( Intergemeentelijk Samenwer-
kingsverband van het Land van Waas) kreeg 
de opdracht een koper te zoeken en de 
gemeente te begeleiden doorheen gans de 
procedure. De Wase Intercommunale heeft 
heel wat ervaring en begeleidt momenteel 
de stad Sint-Niklaas bij de herbestemming 
van de VTS-site en de Paterssite.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden 
aan de verkoop : 

• De bestaande bomen , de grot en de 
vijver moeten behouden blijven.

• De parkzone blijft publiek 
toegankelijk.

• Het behoud van het gebouw is niet 
verplicht, maar is een meerwaarde bij 
de uiteindelijke toewijzing van het 
project.

De offertes moeten binnen zijn tegen 11 

september 2018. 

Deze realisatie zal kaderen in onze lange 
termijnvisie: één grote centrale 

zorgcampus voor onze gemeente. 

Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van 
de voedselbedeling. Hiervoor werd 
onlangs een subsidieaanvraag ingediend. 
Eén van de hoofddoelen van dit project is om 
de bedeling van goederen te koppelen aan 
ontmoeting. Mensen komen samen in een 
ruimte waar ze eerst nog een koffietje 
kunnen drinken, voor ze aan het winkelen 
gaan. 
 
Deze ontmoetingsruimte zal zich bevinden 
voor de winkelruimte. De mensen kunnen er 
winkelen onder begeleiding van een 
vrijwilliger. Momenteel wordt het voedsel 
bedeeld aan de balie van het welzijnshuis, 
wat de discretie niet ten goede komt.
 
Het aanbod aan producten zal uitgebreid 
worden. Er wordt aan gedacht om samen 
met mensen te gaan koken, zodat men kan 
leren hoe men volwaardige maaltijden kan 
bereiden met de bedeelde voeding.

Hoofdbibliotheek Sint-Gillis-Waas

Trots op de bibliotheek
Bij het begin van de legislatuur beslisten 
we dat de drie uitleenposten bleven 
bestaan. Veel gemeenten dachten er 
anders over en sloten hun filialen.
Het succes van de bib bewijst ons gelijk. De 

gunstige evolutie van de uitleningen is 
belangrijk: in 2017 waren er 165 000 
uitleningen t.o.v. 158 000 in 2016. 
De hoofdbibliotheek wordt meer en meer 
een ontmoetingsruimte voor jong en 
oud. Dit succes is ook te danken aan de 
inzet van het bibliotheekpersoneel! 

ZORGCAMPUS SINT-HELENA WORDT 

VERDER ONTWIKKELD
Het hele gebied “ Sint-Helena” voorzien we als zorgsite: woonzorgcentrum, 

polikliniek, huisartsenwachtpost, welzijnshuis, sociale woningbouw… De 

realisatie van al deze plannen krijgt stilaan vorm.



De Gewestelijk Maatschappij voor 

Volkswoningen gaat fusioneren met 

de Maatschappij van Temse. De 

Vlaamse regelgeving verplicht ons tot 

schaalvergroting. Elke maatschappij 

moet minimaal 1000 woningen 

bezitten. 

Op 20 juni wordt de fusieakte getekend . De 

nieuwe naam voor deze maatschappij met 

ongeveer 1800 woningen wordt: Woonanker 

Waas. Voor onze huurders verandert er niets, 

want het bureau blijft in Sint-Gillis. 

Wat betreft investeringen en renovaties 

steken we een tandje bij. Er komen nieuwe 

woningen: 8 appartementen in De Klinge, 11 

woningen in de Zwanenhoekstraat en 6 

appartementen in de Gaverstraat. De werken 

zijn bezig of starten weldra. 

Op vlak van renovatie doen we zware 

inspanningen: dak- en isolatiewerken, 

garagepoorten, chauffageketels, dubbele 

beglazing, ramen en deuren… In de nabije 

toekomst investeren we nog meer zodat alle 

woningen volledig aangepast zijn aan de 

moderne woonnormen.

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
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Kwam jij ook naar 
de vele 
activiteiten in de 
gemeente?

DE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ IS 

ZEER ACTIEF EN GAAT FUSIONEREN


