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‘U kiest toch ook voor 
ons positief progressief 
alternatief?!’

GROEN TREKT IN 2018 UW 
PROGRESSIEVE LIJST
Groen en sp.a zullen in Sint-Gillis-
Waas ook in 2018 met een 
gemeenschappelijke lijst naar de 
kiezer stappen. 
Groen zal de lijst trekken.
 
Herwin De Kind: “We doen aan politiek 
om mee het beleid in onze gemeente 
vorm te kunnen geven. Daarom willen 
we deelnemen aan het bestuur. Een 
gemeenschappelijke lijst vergroot 
onze kansen en onze progressieve 
impact op het beleid.”

Een gemeenschappelijke lijst is de 
logische keuze.
Als kiezer kan u kiezen voor 1  
progressief alternatief i.p.v. 2. Wie 
twijfelt tussen Groen en rood hoeft 
zich het hoofd niet te breken. We 
komen met een sterke lijst met 
sterke kandidaten. Net zoals bij de 
vorige verkiezingen zal het ook 
duidelijk zijn wie voor Groen, sp.a of 
als onafhankelijke opkomt. Een stem 
op uitsluitend Groene kandidaten 
blijft mogelijk.
Beide partijen hebben een eigen 
maatschappijvisie, maar de vele 

raakvlakken tussen de afdelingen in 
Sint-Gillis-Waas bieden ons de kans 
om u als kiezer een sterk progressief 
gemeenschappelijk programma voor 
te stellen. Rond belangrijke dossiers 
zoals mobiliteit, duurzaamheid, het 
klimaatactieplan, het sociaal beleid, 
… staan de neuzen in dezelfde 
richting. 
Wij staan klaar om deel te nemen aan 
het beleid: een gezamelijke fractie 
maakt onze onderhandelingspositie 
sterker. Zo kunnen we u nog beter 
vertegenwoordigen.

Met uw steun op naar 2018!
Met Katja Daman (sp.a), Herwin De 
Kind en Tom Ruts (beiden Groen) 
koppelen we nu al positiviteit en 
sterke oppositie aan ervaring en 
dossierkennis.  
In 2018 willen we met uw steun nog 
een sterkere fractie vormen. En zo 
willen we een antwoord bieden op de 
vele uitdagingen in onze gemeente: 
veilig (fiets)verkeer, cultuur, sport en 
recreatie, waterproblematiek, 
duurzame energie, natuur en 
landschap, sterk sociaal weefsel met 
kansen voor iedereen. 

in Sint-Gillis-Waas
najaar 2017

Jonie en het Kampvuurfestival 

Zwanenzang  jeugdhuis Den Biel?

Vergoedingen lokale politici

© Nadine StaelensHerwin, Nadine en Tom brengen dossierkennis en ervaring naar de 
Gemeenteraad, maar vooral positieve vibes.
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Jonie De Wilde
... ZET KAMPVUURFESTIVAL IN VUUR EN VLAM

Al meer dan 2 decennia is het Kampvuurfestival een begrip in Sint-

Gillis-Waas. Groen schoof aan tafel met Jonie De Wilde, een van de 

drijvende krachten achter dit knallend muziekfestival.

Jonie:  "Al sinds mijn 14de ben ik een trouwe bezoeker van het 

Kampvuurfestival. Eerst als festivalganger, maar al snel ook als tapper. Het 

kampvuur, de muziek en de warme sfeer maken dit festival uniek. Drie jaar 

geleden werd ik door mijn snode vrienden mee in het bestuur gelokt. En nu zijn 

Bart, Rinke, Stefaan, Jet, Kjell en ik zowat een jaar bezig met de organisatie."

Heb je je stempel al een beetje kunnen drukken? Wat is jouw rol? 

 “Met slechts 6 trekkers is er natuurlijk heel wat werk te verzetten, maar we 

maken ook superveel plezier samen. Het startschot geven we op ons 

teambuildingsweekend in oktober. Ik hou me bezig met het zoeken en 

klaarstomen van onze vrijwilligers die ik vooral bij de lokale Scouts en KLJ vind. 

Verder heb ik voor een opsmuk van de 'festivalwei' gezorgd: een cava-toog, 

lichtjes, loungezetels uit palletten en onze wegwijzer met 'pukkelpop te ver!'"

Zelf goed kunnen feesten dit jaar?

"Absoluut! Voor mij waren de toppers dit jaar Gloria Boateng én natuurlijk de 

Gentse streetband die letterlijk op een vierkante meter de muziekgroepen aan 

elkaar speelde. Het was weer een topeditie, al kan natuurlijk niets op tegen het 

KVF van vorig jaar toen Jasper mijn beste vriendin Svenja ten huwelijk vroeg!"

Op naar de volgende editie!?

"Dit jaar zijn we al uitgegroeid tot 700 bezoekers en dat worden er volgend jaar 

op ons 25-jarig jubileum vast nog meer! Heel Sint-Gillis wil hier feesten rond 

ons kampvuur. Hopelijk is tegen dan Den Biel terug open voor onze backstage."

Na jarenlang feesten en vrijwilligerswerk deelt Jonie nu ook zelf de lakens uit op het Kampvuurfestival. Een jeugdige fan die bestuurder werd. © Omar Wilssens
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‘Groen vroeg openbaarheid 
en kreeg inzicht in de al bij al 
beperkte lokale vergoedingen’

SLUITING JEUGDHUIS 
SCHREEUWT OM ACTIE

GROEN STEMDE IN 2016 TEGEN VERSTIKKENDE REGELS

De sluiting van jeugdhuis Den Biel was een schok voor iedereen. Ik ben vandaag 
verontwaardigd maar vooral triest. Mijn eigen jeugd was onlosmakelijk 
verbonden met dit jeugdhuis. Ik heb daar, net als duizenden anderen in Sint-
Gillis-Waas, fantastische momenten beleefd. Maar de energie van de huidige 
bestuurders was op. En dat is niet verwonderlijk.

De sluiting is een blamage voor het lokale jeugdbeleid. Maar ook voor de 
politieke lijn die sommige partijen en personen gehanteerd hebben.
Sommigen maakten er een persoonlijke, zelfs juridische strijd van. Jarenlang 
klachten formuleren, druk uitoefenen, politieoptredens eisen, advocaten 
inschakelen, zorgt natuurlijk voor een negatief klimaat waarin het moeilijk is 
voor jonge mensen / vrijwilligers om te overleven.

N-VA heeft in de gemeenteraad jarenlang een stem gegeven aan die verzuring. 

VERGOEDINGEN OPENBAAR

SCHOOLSTRAAT DE KLINGE: 

EEN GOED IDEE ? /  !

De Hulststraat in De Klinge is tot 

schoolstraat gepromoveerd. 

Schoolstraten zorgen ervoor dat 

leerlingen en ouders op een veilige 

manier naar school kunnen gaan. 

Ook Groen vindt dit een goede 

zaak: beperken van autoverkeer 

aan de scholen lijkt ons evident. 

Het is dan ook jammer dat deze 

schoolstraat er kwam met zoveel 

protest. Het college heeft door de 

chaos van het proefproject  

kansen laten liggen om hier 

meteen een succesverhaal van te 

maken. 

De schoolstraat werkt nu met 

speciale doorrijpasjes voor de 

omwonenden.We betreuren wel 

de bureaucratische aanpak van 

het reglement. Dit had een stuk 

eenvoudiger gekund. 

WE BEGRIJPEN BIJVOORBEELD 

NIET WAAROM EEN ARTS OF 

EEN ANDERE 

ZORGVERSTREKKER OP 

VOORHAND EEN VERGUNNING 

MOET AANVRAGEN.

 

___________________________

GROEN WAAKT MEE OVER 

INVULLING NIEUW RUIMTELIJK 

STRUCTUURPLAN.

Het bestuur start met een update 

van het ruimtelijk structuurplan 

van onze gemeente. Interwaas zal 

dit begeleiden. We hopen dat de 

nieuwe inzichten inzake 

ruimtelijke ordening (betonstop, 

de risico’s van het wassende 

water,…) voldoende aan bod 

komen.

TOM RUTS
Gemeenteraadslid Sint-Gillis-Waas
tom_ruts@yahoo.com

HERWIN DE KIND
Gemeenteraadslid Sint-Gillis-Waas
herwin.dekind@skynet.be

Ook nadat ze afstand namen van 
Romana, bleef N-VA aandringen op 
een nieuwe strenge overeenkomst 
voor het jeugdhuis met strengere 
regels, meer inspanningen, meer 
controles, zelfs sancties en dus meer 
wantrouwen. 
Deze bewuste politieke keuze  - 
blindelings gevolgd door het 
gemeentebestuur - lag mee aan de 
basis van deze sluiting. 
Groen waarschuwde in 2016 al voor 
zo'n motie van wantrouwen en heeft  
tegen deze verstikkende  regels 
gestemd.

 HOE MOET HET NU VERDER?

Wij willen enthousiaste jonge, 
dynamische mensen juist alle steun 
en vertrouwen geven om van Den Biel 
terug een succesverhaal te maken. 
Groen is ervan overtuigd dat er bij de 
andere partijen alvast voldoende wil 
en bereidheid is om dit samen recht 
te zetten, want een Sint-Gillis-Waas 
zonder jeugdhuis is onaanvaardbaar!

De gemeenteraad van maart besliste, 

op onze vraag, unaniem om de 

inkomsten van de 

vertegenwoordigers van de 

gemeenten in intergemeentelijke 

samenwerkingen kenbaar te maken. 

Het leek ons een bescheiden bijdrage 

om het blazoen van de politiek op te 

poetsen na de slechte beurt met het 

Publipart-schandaal.

In juni kon de lijst echter niet worden 

meegedeeld. De meerderheid had 

plots een reeks bezwaren. We waren 

hiermee niet akkoord. In september 

werd dan uiteindelijk een lijst bezorgd 

(beperkt tot de leden van het college 

en de raadsleden van meerderheid). 

Blijkbaar is de schroom nog niet door 

iedereen overwonnen. 

Wat blijkt: het minimum is 238 €, het 

maximum 2923 €. Al bij al beperkte 

bedragen op jaarbasis. Meer detail 

vind je op onze website.

Zelf heb ik geen intergemeentelijke 

mandaten, mijn ontvangsten als 

raadslid geef ik graag mee: in 2016 

heb ik 4670€ bruto ontvangen, 20 % 

(934€ ) is voor lokale werking van 

Groen, de bedrijfsvoorheffing bedroeg 

1683,76. Het saldo bedraagt dus 

2052,24 €.



4

3

21

HIER

VLOS doet catering van 

zomerfeest Groen St-Gillis-Waas

Naar jaarlijkse gewoonte hielden we 

ook deze keer ons zomerfeest voor 

alle leden. Ook al liet de zon het soms 

afweten, het werd een meer dan 

geslaagde namiddag. Deze keer kozen 

we voor een Afghaanse maaltijd 

verzorgd door VLOS (Vluchtelingen 

Ondersteuning Sint-Niklaas). Het 

werd een culinaire ontdekking voor 

onze Groenleden. Tot volgend jaar?

1 Patsy Sörensen op bezoek.  

 Op 1 september organiseerde Arto 

Passato uit Sint-Gillis-Waas een 

razend interessante avond over 

mensenhandel. Patsy Sörensen van 

Payoke is nog steeds die gedreven 

dame die vaak met vrees voor eigen 

leven en dat van haar gezin moedig 

blijft strijden en duizenden 

slachtoffers van mensenhandel heeft 

bijgestaan. Het bestuur van Groen 

luisterde - vaak met open mond - 

naar de bewogen verhalen van Patsy.

2
Op 14 mei organiseerde Groen een 

geslaagde Geocaching initiatie.

Na een uitleg over waypoints, 

stashes, tags, trackables, FTF, … 

vertrokken we in 3 groepen op 

schattenjacht doorheen onze 

wondermooie polders. Na veel zoek- 

en vindwerk zoals op de foto, 

kwamen we met de schat in de hand 

aan in IJshoeve De Boey voor een 

ambachtelijk ijsje en een gezellige 

babbel. Het was een avontuur voor 

jong en oud!

3
Op 25 maart hadden we het 

genoegen om Jill Stein, 

Amerikaanse presidentskandidate 

voor de Green Party, te ontmoeten 

tijdens Next, een ontmoetingsdag 

georganiseerd door Groen.

"People have been savaged by a 

predatory economic and political 

system, and some are turning to 

Trump. Unfortunately, Trump is just 

more of the same."
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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.

FIETSEN LOONT!
 DE GEMEENTERAAD BESLISTE OM 

FIETSENDE PERSONEELSLEDEN TE 
BELONEN MET DE MAXIMAAL AFTREKBARE 

FIETSVERGOEDING. 

Groen wil verder werk maken van een fietsvriendelijke gemeente want 
dat is goed voor verkeersveiligheid, milieu en gezondheid en geeft zo een 

boost voor de leefbaarheid van onze gemeente. 
Een Groen fietsbeleid vergt bijkomende inzet: verkeersveiliger en 
fietsvriendelijker maken van onze dorpskernen, aanpak van onze 

fietspaden, meer en betere fietsverbindingen, een fietssnelweg Sint-
Niklaas - Hulst met ruimte voor recreatief en functioneel fietsen.

Wil je ook je ei kwijt over fietsen in Sint-Gillis-Waas, 
Meerdonk, De Klinge of Sint-Pauwels? Mail of bel 

ons, want jouw mening is van tel voor ons.

Groen Sint-Gillis-Waas 

Nadine Staelens 

Voorzitster 03 770 73 84

staelens.nadine@gmail.com 

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.




