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Evergem, 7 september 2017 

PERSBERICHT VAN GROEN EVERGEM 
 

Groen vraagt uitleg over uitblijven speelpleinwerking in Sleidinge 

De speelpleinwerking in Sleidinge kon afgelopen zomervakantie niet opgestart worden. Groen peilde op de 

gemeenteraad naar mogelijke oorzaken en wou ook weten of de vernieuwde  werking mede oorzaak kon 

zijn. Aansluitend vroeg raadslid Kathleen Pisman ook welke acties er naar de niet georganiseerde jeugd 

worden ondernomen. 

Het antwoord van de schepen van Jeugd Martine Willems (CD&V) leert dat de speelpleinwerking in 

Sleidinge dit jaar niet kon doorgaan omdat er slechts 4 vrijwillige monitoren werden gevonden.  

Onvoldoende om een goede werking te garanderen. Door de inzet van de opvangsters was er in Sleidinge 

wel elke dag van 7u tot 18u een opvangaanbod. De schepen merkte op dat er voor de werkingen van 

Wippelgem en Evergem zeker voldoende animatoren waren. Voor de dienst Jeugd is dit een belangrijk 

signaal dat de veranderingen aan de werking niet de hoofdreden zijn voor het afhaken van vrijwilligers in 

Sleidinge.  

Een grondige evaluatie kon nog niet gebeuren. Wellicht speelt de factuur ‘geld verdienen’ een rol. Ook 

blijkt de jaarwerking met de animatoren in Sleidinge veel minder goed te draaien. De monitoren van de 

speelpleinwerkingen van Evergem en Wippelgem komen tevens doorheen het jaar samen om na te denken 

over het speelplein en zich samen te amuseren. In Sleidinge is er volgens de schepen geen sprake van een 

‘hechte’ ploeg.  Groen vraagt een grondige evaluatie en pleit ervoor om minstens in elke grote dorpskern 

een speelpleinwerking te verzekeren. 

 

Groen wil echte veilige fietswegen en fietsstraten  

Overdaad aan geschilderde sergeantmarkeringen schaadt! 
Evergem heeft de voorbije maanden diverse straten voorzien van speciale wegmarkering met fietsertjes, de 

zogenaamde sergeantmarkeringen. Raadslid Paul De Neve : “Concreet werden sergeantmarkeringen 

aangebracht in een aantal straten zonder fietspad  in twee richtingen, zoals in de Droogte. Een goed idee in 

afwachting van de aanleg van echte fietspaden”.  Verder werden ook een groot aantal eenrichtingsstraten, 

zoals de parallelweg van de Lindenlaan, voorzien van deze sergeantmarkeringen. “Overdaad schaadt", 

aldus raadslid De Neve. Doordat de aanduiding in veel  straten werd aangebracht zal het effect van de 

waarschuwende lijnen verloren gaan.   

Een echte visie over wanneer dit soort markering wordt aangelegd, gaf schepen Eric De Wispelaere (CD&V) 

niet.  Sommige van deze eenrichtingsstraten zouden beter als fietsstraat ingericht worden, zodat meteen 

duidelijk is wie voorrang heeft. 

Groen pleitte er tot slot voor om te bekijken op welk kruispunt de nieuw ingevoerde haaientanden in 

combinatie met geblokte stippellijn die aangeven waar fietsers een voorrangsweg moeten oversteken, zou 

kunnen ingevoerd worden. “We suggereren in elk geval al de mogelijkheid op kruispunt Brielken”, aldus De 

Neve. Groen wil echte veilige fietsoplossingen met veilige fietspaden, fietsstraten, trage wegen en 

fietsoversteekplaatsen en geen nepoplossingen. 
 

Groen pleit voor transparantie en structurele oplossingen voor duurzaam 

aankoopbeleid en aanbesteden 
Evergem engageerde zich om te komen tot een duurzaam aankoopbeleid. Groen-raadslid Paul De Neve 

vroeg op de gemeenteraad uitleg over de ethische en ecologische criteria die men hanteert.   

Schepen Kathleen Depoortere (NV-A) antwoordde dat de ethische en ecologische criteria, wanneer 

relevant, bepaald worden per aanbesteding of aankoop. In plaats van met vooraf bepaalde criteria, wordt 

er dus gewerkt met een overlegmodel, waarbij de betrokken diensten driemaandelijks overleggen rond 

mogelijke te verduurzamen aankopen.   



Groen betreurt dat er geval per geval wordt gewerkt en dat  voor slechts 2  productgroepen wordt gekozen: 

‘water’ en ‘ethisch bankieren’. Er is ook geen ambitie om dit deze legislatuur nog verder uit te breiden.  

Groen is wel verheugd dat er gedacht wordt aan verdere visievorming rond ethisch beleggen. We 

betreuren dan weer wel dat op korte termijn het aandeel financiële middelen, belegd volgens het SRI 

(Sustainable & Responsible Investments) principe, maar zal  groeien van 59 % tot 60 % van het totaal 

aandeel gemeentelijke beleggingen. Groen stelde  voor – in navolging van het advies van de Gemeentelijke 

raad voor Internationale samenwerking – om te onderzoeken of er niet beter met een gespecialiseerde 

ethische bank kon worden samengewerkt. 

“We stellen verder vast dat duurzaam aanbesteden voorlopig nog heel beperkt gedefinieerd wordt. Er 

liggen daar nochtans ook heel wat mogelijkheden rond sociale tewerkstelling,” zo stelde raadslid Paul De 

Neve.  

Vandaag bekijkt men bij aanbestedingen reeds de duurzaamheidscriteria met de drie betrokken diensten. 

Zo is het goed dat dit gebeurt bijvoorbeeld voor aanbesteding van koffie (Fair trade), kledij (via een schone 

kleren clausule) of speeltoestellen (FSC-restrictie).  Maar Groen pleit ervoor om ook activiteiten zoals 

specifieke groenonderhoud exclusief voor te behouden voor maatwerkbedrijven uit de sociale economie. 
 

Wordt er straks gejaagd op Sleidingse rustoord Ter Hollebeke? 
“Op de jachtplannen van de jagers zien we dat  onder meer het volledige terrein van het Sleidingse OCMW 

rustoord Ter Hollebeke beschikbaar is als jachtterrein. Ongetwijfeld zijn er nog openbare terreinen, 

eigendom van de gemeente hetzelfde ingekleurd. Is het gemeentebestuur hiervan op de hoogte en 

hiermee akkoord en welke acties worden ondernomen?”, zo wou raadslid Kathleen Pisman horen.   

De diensten bevestigen dat er veel eigendommen in de gemeente Evergem als jachtgebied werden 

ingetekend. Hierbij gaat het onder meer om een aantal privétuinen, maar evenals om openbaar domein, 

zoals het domein van het kasteel te Wippelgem. Het feit dat deze domeinen ingekleurd werden als 

jachtgebied wil volgens het college echter niet zeggen dat men er sowieso zal gaan jagen. Men jaagt 

bijvoorbeeld niet in deze kleine tuinen of op het kasteeldomein daar er veel mensen rondwandelen. 

Volgens het gemeentebestuur zullen jagers in de praktijk vooraleer zij in een ingekleurd gebied gaan jagen 

een overeenkomst aangaan met de eigenaar. Indien het zou voorkomen dat men gaat jagen zonder deze 

voorafgaande melding kan een beroep gedaan worden op het Agentschap voor Natuur en Bos.  

Aangezien de gemeente een goede relatie heeft met de jaageenheden te Evergem en gelet op het feit dat 

er nooit eerder onenigheden of niet vooraf aangekondigde jachten plaatsvonden wordt aangeraden geen 

gebruik te maken van rechtzetting via het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Groen vindt dit dat absoluut niet door de beugel kan. Het is bovendien onwettig. De wetgeving stelt dat de 

jagers vooraf toestemming moeten hebben van de eigenaars van de gronden om hun gronden in te kleuren 

als jachtgebied. Voor zover we weten heeft de gemeente of het OCMW nooit expliciet toestemming 

gegeven aan de jagers om hun gebieden in te kleuren als jachtgebied. Bovendien geldt deze regeling ook 

voor particuliere eigenaars van gronden. Het is niet aan de gemeente om de wetgeving te omzeilen of de 

bewoners aan te raden hetzelfde te doen, ten voordele van enkele jagers. 
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