Hier
in Sint-Gillis-Waas

Rock Saleghem: Meerdonk leeft
Parochiehuis De Klinge veert op
Medisch materiaal gedumpt!?

‘Groen wil ruimte maken
voor mens, water en
natuur. Dat vraagt
moedige maar
noodzakelijke ingrepen'
Erik Rombaut, Herwin De Kind en Nadine Staelens controleren het
waterpeil. Waterbeheersing wordt een grote uitdaging.
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BOUWMEESTER SCAN VOOR
BETER RUIMTELIJK BELEID
Voor de nieuwe legislatuur
wachten er ons op ruimtelijk vlak
veel uitdagingen: problemen met de
waterhuishouding, kernverdichting,
bestaande en potentiële
lintbebouwing, woonuitbreidingen,
betonstop .... We zullen kordaat en
met kennis van zaken belangrijke
knopen moeten doorhakken. De
Vlaamse Bouwmeester stelt nu
een belangrijk hulpmiddel voor: de
zogenaamde Bouwmeester Scan.

De Scan is een nieuwe tool die het
team Vlaams Bouwmeester
ontwikkelde voor lokale besturen die
snel werk willen maken van een
duurzamer en beter ruimtegebruik.
Een team van experten brengt de
ruimtelijke en beleidsmatige sterktes
en zwaktes van de gemeente in kaart
en raadt concrete projecten en
ingrepen aan. Doel is om gemeenten
bij te staan in de overgang naar een
aangenamere, gezondere, beter

uitgeruste en meer inclusieve
leefomgeving, gekoppeld aan een
zorgzamere en duurzamere omgang
met het leefmilieu en met natuurlijke
hulpbronnen.

SCHEPENCOLLEGE WEIGERT
Op de gemeenteraad van februari
werd het voorstel van Tom Ruts
niet gevolgd. Wil het college geen
pottenkijkers? Vreest ze te veel
inmenging?

Groen vindt dit een gemiste kans.
Het is tijd dat we - met het oog op de
toekomst - een ander ruimtelijk beleid
uitstippelen, met een duidelijke visie
en met een beter evenwicht tussen
mens, landbouw, water en natuur.
Daar hebben we alle expertise voor
nodig. Groen wil bovendien dat onze
ambtenaren eindelijk zelf pvbevoegdheid krijgen tegen bouw- en
milieuovertredingen.
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Marieke De Block & Thijs Van Hove
SMIJTEN ZICH VOOR ROCK SALEGHEM

Een sfeerbeeld van Rock Saleghem. Het gratis festival draait helemaal op vrijwilligers en sponsors en presenteert elk jaar weer een
topaffiche. De opbrengst gaat integraal naar Chiro Saleghem.

Groen sprak in Meerdonk met de twee bezige bijen van Rock Saleghem:
Marieke De Block en Thijs Van Hove.
Thijs: “Rock Saleghem ontstond in 2000 op de avond van de jaarmarkt en was
een idee van Chiro Saleghem. Lokale bands kwamen er spelen voor een appel
en een ei én een bak bier. Later verhuisde het evenement naar zaterdagavond
als opener van Meerdonk kermis. Zo konden we meer schoolgaande jeugd
bereiken en kreeg ons festival een echte boost. We richtten een comité op uit
Chiro-leiding en oud-leiding. Rock Saleghem groeide en we konden meer
bekende groepen vragen. We bleven ook altijd kansen geven aan groepen uit
het Waasland!
Zelf doe ik al het grafische werk, zoals het ontwerp van de affiches, en zo druk
ik letterlijk mijn stempel op het festival. We hebben ondertussen ook een
tweede minipodium waar ik tussen de optredens door plaatjes draai en een
klein feestje bouw.”
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Marieke: “Dankzij de Chiro rolde ook ik in de organisatie! Samen met Thijs ga ik
op zoek naar groepen, maar de definitieve line-up wordt gekozen door het
volledige comité. Dat neemt alle organisatorische taken voor zijn rekening, en
de Chiro staat mee in voor het praktische luik. We zijn ook heel blij met onze
grote groep enthousiaste vrijwilligers. Heel ons festival draait op vrijwilligers
en sponsors! We slagen er elk jaar in om een topaffiche samen te stellen, maar
het festival toch gratis te houden. Onze winst gaat integraal naar Chiro
Saleghem. Die kan het geld goed gebruiken voor werken aan het lokaal of voor
de jaarlijkse kampen. Rock Saleghem en bij uitbreiding Meerdonk kermis is het
hoogtepunt van het jaar. En daar wil iedereen bij zijn. We hebben heel
verdraagzame buren, want heel het dorp voelt zich betrokken.”
Thijs en Marieke: “Elk jaar proberen we iets nieuws te doen, zoals die keer dat
we met de ‘Saleghemse Geseling’ ons eigen biertje serveerden. Wat het dit jaar
wordt en wat de line-up zal zijn, daarover houden we jullie nog wat in
spanning! Check alles op Facebook of www.rocksaleghem.be !”
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LOKALE BIOPRODUCTEN IN
BUURTWINKEL 'KLEIBEEK'

IN ’T
KORT

ga de productie inspecteren of pluk
zelf kleinfruit, kruiden of bloemen.”

EEN VOORBEELD VOOR DE
LANDBOUW
TINE VAN ACKER
KLEIBEEK / TINE'S GROENTENMANDJES
POTTERSTRAAT - SINT-PAUWELS

Sinds eind 2016 kun je bij Tine Van Acker in de Potterstraat 30
plaatselijk geteelde bioproducten kopen. Een initiatief dat Groen om
verschillende redenen kan smaken.

HET AANBOD IS LOKAAL EN GEVARIEERD
Tine: “Door de rechtstreekse verkoop vermijden we niet alleen dat ons voedsel
onnodige kilometers aflegt, maar kunnen we ook kiezen voor groenterassen die
je niet meer in de supermarkt vindt maar die qua smaak niet te evenaren zijn.”

DE GROENTEN ZIJN BIOLOGISCH

Tine: “We gebruiken geen chemische producten en telen direct in de grond en
niet op substraat. Dat is een vereiste in de bioteelt. Wij voeden de bodem en de
bodem voedt de plant, dat is het uitgangspunt.”

EEN BUURTWINKEL VERSTERKT DE DORPSKERN

Tine: “We willen onze klanten niet alleen verwennen met de lekkerste
groenten, fruit en andere lokale en bioproducten, maar tijdens de openingsuren
staat onze achterdeur ook altijd open. Kom wandelen in onze ecologische tuin,

Tine: “We kunnen anders omgaan
met ons voedsel, en wij willen het
goede voorbeeld geven. We werken
natuurlijk kleinschalig en kunnen
enkel een lokale groep klanten
bedienen, niet de grote massa.”
“Boeren in de omgeving zouden terug
meer bestaanszekerheid kunnen
creëren door zich te richten op de
lokale productie in plaats van zich
afhankelijk op te stellen van
wisselende wereldmarktprijzen en
wispelturige groothandelaars.”
Een mooi initiatief! We hopen dat de
lokale horeca en ook het
gemeentebestuur en de
woonzorgcentra en scholen hun
producten zullen afnemen. Wij gaan
alvast op bezoek op 27 mei.
Meer info op www.kleibeek.be.

WAT MET HET PAROCHIEHUIS?
Ook De Klinge heeft een moderne
infrastructuur nodig waar lokale
verenigingen activiteiten kunnen
organiseren. Het is de taak van de
gemeente om die te voorzien.
Holarchitecten zette het ontwerp
voor het nieuwe parochiehuis op
papier.
Bouwen is een ding, organiseren is
een andere zaak. Er wacht de
stuurgroep die sinds 2016 haar
schouders onder het nieuwe
parochiehuis zet een immense taak:
de oprichting van een vzw, de
organisatie van het gebruik, het
financieel beheer, het onderhoud van
het gebouw …
Is dat niet wat veel gevraagd van
vrijwilligers? Het gemeentebestuur
kiest (om budgettaire redenen?) voor
deze formule zonder medebeheer
door de gemeenteraad en steun van

'Moet het nieuwe
parochiehuis enkel beheerd
worden door vrijwilligers?'
het gemeentepersoneel. Groen had
die ondersteuning net wel willen
voorzien omdat die een grotere
garantie op succes biedt. We hebben
onze twijfels bij de aanpak van het
gemeentebestuur.
Dat neemt niet weg dat we met
z'n allen uitkijken naar het nieuwe
Ontmoetingscentrum. We wensen
de vele Klingse vrijwilligers veel
succes!

HERWIN DE KIND

Gemeenteraadslid
herwin.dekind@skynet.be

GEEN BELG?! TOCH KAN OOK
JIJ JE STEM UITBRENGEN bij de
gemeenteraadsverkiezingen op 14
oktober, net als alle Belgische
kiezers. Niet-Belgen moeten wel
aan een paar voorwaarden
voldoen en zich voor 31 juli 2018
laten registreren als kiezer bij hun
gemeentebestuur. Doén, zouden
we zeggen, dan stem jij ook!
Meer info? www.ikstemook.be
De procedure is niet zo eenvoudig.
Daarom wil Groen de doelgroep
niet alleen via de website van de
gemeente informeren, maar op
een meer actieve manier
benaderen en hen op hun rechten
wijzen. Het stemrecht is een
democratisch recht voor iedereen.
Participatie aan de verkiezingen
bevordert de integratie en zorgt
voor betrokkenheid bij onze
gemeenschap. In onze gemeente
wonen een 850-tal personen met
een niet-Belgische nationaliteit.
OP VRAAG VAN GROEN NEEMT
HET BESTUUR TWEE
MAATREGELEN OM DE
INSCHRIJVING TE PROMOTEN:
1) Aan de onthaalbalie in het
gemeentehuis liggen
inschrijvingsformulieren voor de
registratie. Ambtenaren wijzen
bezoekers van het gemeentehuis
actief op het stemrecht van nietBelgische kiezers en op de
inschrijvingsformulieren.
2) Alle informatie voor de
registratie van niet-Belgische
kiezers komt in het gemeenteblad.
De inschrijvingsformulieren en alle
info zijn steeds online
beschikbaar.
Een welkome beslissing, al vinden
we het wel jammer dat het
gemeentebestuur geen
infovergadering wilde organiseren.
We stelden ook voor om de nietBelgen van onze gemeente
rechtstreeks aan te schrijven,
maar dat weigerde het college.
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De fietsroute wordt - met
aandacht voor de ecologische
bermen en de
waterdoorlaatbaarheid heraangelegd en breder gemaakt
over een lengte van drie
kilometer. De provincie zette het
licht eindelijk op groen. Goed nieuws
dus voor alle fietsers, joggers,
mountainbikers en wandelaars die
massaal gebruik maken van de oude
spoorweg. Nu willen we werk maken
van veilige fietsoversteken aan de
Reep-, Ast- en Shondstraat.
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Groen wil een speelwei voor
honden in elke deelgemeente.
Iedereen is enthousiast over de
hondenwei in de Houtvoort, al is het
terrein dringend toe aan een
opknapbeurt.
Tom Ruts: "Zo'n tien jaar geleden
overtuigde ik het schepencollege om
een speelwei in te richten. Eerst was
er vooral scepsis, maar dat maakte al
snel plaats voor enthousiasme. Het is
een unieke ontmoetingsplaats waar
honden vrij kunnen ravotten."
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Eind februari kwam er een
ernstige verontreiniging van de
Sint-Helenasite aan het licht.
Naast het speelbos bleek de grond
over een lengte van tachtig meter
verontreinigd met zware metalen,
minerale oliën en gevaarlijk medisch
afval. Groen eiste dat alles tot op de
bodem werd uitgespit.
De onverantwoorde en vaak criminele
omgang met afval en milieu in het
verleden blijft ons achtervolgen en
zadelt ons op met soms hoge
saneringskosten. Het toont weer
eens de noodzaak van een strenge
milieureglementering en sluitende
handhaving aan.

Er was heel wat volk én een fel
gesmaakte gastspreker op onze
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie:
Petra De Sutter.
Petra gaf ons een inkijk in haar drukke
werkzaamheden als senator voor
Groen, als bewogen
mensenrechtenspecialiste in Europa
en natuurlijk als hoofd Reproductieve
Geneeskunde van het UZ Gent.
Aanstekelijk! Een bezige bij met het
hart op de juiste plaats. Evelyne Maes
en Greet Van Moer waren alvast
enthousiast!

FIETS MEE MET GROEN
NAAR ANEGRIA VZW EN NAAR DE
BIOWINKEL VAN TINE VAN ACKER
ZONDAG 27 MEI - 13U30 TOT 18U
START IN HET GEMEENTEPARK
Op zondag 27 mei bezoeken we een paar opmerkelijke plaatsen in onze
gemeente. We nemen een kijkje bij ezelopvang Anegria en gaan langs bij
de biowinkel van Tine in Sint-Pauwels.
We starten onze fietstocht in
het Gemeentepark van Sint-Gillis-Waas om 13u30.
Iedereen kan vrij aansluiten. Kom gerust af!
Inschrijven kan via
staelens.nadine@gmail.com
of kom gewoon af op de dag zelf! Tot dan!

Groen Sint-Gillis-Waas
Voorzitster Nadine Staelens
staelens.nadine@gmail.com
Gemeenteraadslid Tom Ruts
tom_ruts@yahoo.com
Gemeenteraadslid Herwin De Kind
herwin.dekind@skynet.be
www.groensintgilliswaas.be
www.facebook.com/groen.sint.gillis.waas/
Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in
een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van
de uitgever.

Doeners uit Sint-Gillis-Waas lopen op kop in een eerlijke,
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug.
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

