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“HET KAN ANDERS”
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GEMEENTEFINANCIËN
OP GLAD IJS?
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Op deze luchtfoto is de impact van de CD&V-bouwplannen duidelijk. Een deel van het park
verdween al, nu wordt de schade nog groter.

BLIJFT ER STRAKS NOG IETS
OVER VAN HET
GEMEENTEPARK?
Het gemeentebestuur plant het nieuwe gemeentehuis in het
park achter het kasteel. En daar blijft het niet bij. Een deel van
het park wordt ook opgeofferd aan – u leest het goed – een
parking langs de Lage Kerkwegel. Is voor CD&V publiek groen
dan louter bouwgrond?
Bij de aanleg van het Omer De Meyplein
verdween al een deel van het park. Nu
moeten nog stukken wijken voor het
gemeentehuis en een parking. De
luchtfoto geeft een accuraat beeld van de
impact van deze bouwwoede.
Meer parkeerplaatsen, hoezo?
Een verkeersstudie van de
Mobiliteitsdienst wees nochtans uit dat
het kerkplein op weekdagen maar voor

aantal parkeerplaatsen op te drijven.
Voor de verschillende
middenveldorganisaties was het
antwoord duidelijk. Op de milieuraad van
12 februari werd het CD&V-voorstel bijna
unaniem verworpen. Met 15 stemmen
tegen 2 stemden natuur-, landbouw-,
vakbonds- en jachtorganisaties tegen de
inplanting van extra parkeerplaatsen .

Gemeentepark(ing)?
30% wordt benut. Op een halve minuut
stappen van het nieuwe gemeentehuis
zijn er dus een 70-tal parkeerplaatsen die
niet gebruikt worden. Hoe absurd is het
dan niet om parkeerplaatsen in het park
aan te leggen?
IEen alternatief?
Parkeren kan op het Omer De Meyplein, op
het Kerkplein en in alle straten rond het
park. Voor Groen volstaan die opties
ruimschoots. Dat bleek ook uit de
verkeersstudie. Omdat het
gemeentebestuur toch in de boosheid
volhardt, werkten we met de
oppositiepartijen en een
verkeersdeskundige samen aan
alternatieven. CD&V blokte die af. Zo
stelden we onder meer voor om via
schuinparkeren in de Samelstraat het

Docent ecologische stedenbouw Erik
Rombaut (ABLLO) was op de milieuraad
formeel: ‘terwijl alle gemeenten en
steden inspanningen doen om meer
openheid en groen in de kernen te krijgen,
doen ze hier het omgekeerde… Politiek
van de vorige eeuw. '

© Foto: Groen

>

>

Meyrem ALmaci: nationaal voorzitster met een hart voor SintGillis-Waas

Sint-Gillis-Waas en zijn straffe politica's
Eerder werd Marianne Thyssen (CD&V) al nationaal
partijvoorzitster, nu is het de beurt aan Meyrem Almaci. Van de
Kerkstraat naar de Wetstraat! Onze poldergrond zorgt blijkbaar
voor straffe politica’s!
Zowel bij de Scouts als in Jeugdhuis Den Biel werd Meyrem snel
een opmerkelijke figuur. Aan de toog van het jeugdhuis kon ze
haar debattalenten al snel inoefenen. Thema's en uitdagingen
genoeg. In 2000 richtten we samen met Meyrem Agalev SintGillis-Waas op en Meyrem werd als lijsttrekster vlot verkozen.
Met de haar kenmerkende stijl zorgde ze ook in de Gemeenteraad
meteen voor de nodige animo. Zij verraste met dossierkennis en
nieuwe ideeën en injecteerde de gemeenteraad met vuur en
passie. Allemaal kenmerken die haar latere parlementaire werk
zouden kleuren. Want dat de Gemeenteraad voor Meyrem geen
eindstation zou zijn, was voor vriend en vijand al snel duidelijk.
Groen Sint-Gillis-Waas is maar wat fier dat Meyrem het nu ook
tot nationaal voorzitster schopte! Op onze nieuwjaarsreceptie
samen met GPS Stekene werd daar met Meyrem uitgebreid op
geklonken. Meteen was ook weer duidelijk hoe na onze gemeente
haar nog altijd aan het hart ligt.
We wensen Meyrem proficiat en alle succes!

TOM RUTS
Gemeenteraadslid
tom_ruts@yahoo.com

HERWIN DE KIND & TOM RUTS
gemeenteraadsleden
herwin.dekind@skynet.be

Fusie politiezone een feit
Vanaf 1 januari is, na een lang proces, de fusie van onze
politiezone met deze van Beveren een feit. Aanleiding voor
de fusie was de structurele ontevredenheid bij een deel van
het personeel in onze zone. Problemen met de invulling van
het kader, het niet inlossen van de beloofde garantie van 2
nachtploegen, met een langdurige staking in 2012 tot
gevolg.
Door de fusie vergroot het personeelskader, wat meer
mogelijkheden biedt om aan de bezorgdheden van het
personeel tegemoet te komen.
Groen heeft zowel in Beveren als in de zone Sint-Gillis-Waas
– Stekene de fusie goedgekeurd. Dit was onder voorwaarde
van behoud van de bestaande dienstverlening aan de
bevolking en een akkoord met de vakbonden.
We moeten er nu voor zorgen dat de doelstellingen van de
fusie ook worden geraliseerd. Door een samenloop van
omstandigheden heeft Groen met Herwin De Kind een
vertegenwoordiger in de politieraad.

-

Stoelendans binnen de meerderheid
Met de vervanging van OCMW-voorzitter en de
burgemeesterswissel is er een voorlopig einde gekomen
aan de stoelendans binnen de meerderheid en de
samenstelling van het college.
Onverwacht vertrek, gedane beloften, aangekondigde
ambtsneerlegging, …: na 2 jaar besturen hebben we een
nieuwe burgemeester, 3 nieuwe schepenen, een nieuwe
voorzitter voor de gemeenteraad en een nieuwe OCMWvoorzitter. Komt dit alles de continuïteit en de kwaliteit van
bestuur ten goede?

-

Picnick op dag van het park 31 mei in het
gemeentepark
Ook dit jaar organiseren we op de dag van het park een
picknick rond het middaguur. We willen hiermee de
kwaliteiten van ons park onder de aandacht brengen.
Iedereen is welkom, wel eigen picknick meebrengen. Wij
zorgen voor gezelligheid en animatie.

-

Uitbreiding kippenbedrijf veroorzaakt heel
wat protest
Het gemeentebestuur gaat prat op het landelijke en open
karakter van onze gemeente, maar riskeert door allerhande
vergunningen aan intensieve veeteeltbedrijven dit karakter
teniet te doen. De bezwaarschriften tegen de komst van
een landbouwbedrijf met meer dan 200.000 kippen in de
Rode Moerpolder ('t Kalf) werden massaal getekend.
Dergelijke intensieve veehouderijen staan ver van lokale
grondgebonden landbouw. Verzuring en vermesting
veroorzaken problemen in de omliggende natuurgebieden,
de bedrijfsactiviteiten en veelvuldige transporten zorgen
bovendien voor geluids- en geuroverlast voor de
omwonenden. Eerdere vergunningen zoals in de Reepstraat
bewezen dit al.
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Wanneer de verkoop van het Sint-Helenacomplex in 2018 niet de verhoopte €2,7 miljoen
oplevert, kleurt de gemeentebegroting dieprood.

Een samenloop van omstandigheden maar vooral van eigen
beslissingen doet de meerjarenbegroting omslaan in negatieve
richting. Begeven we ons op glad ijs?
Met de start van de nieuwe legislatuur gelden
nieuwe regels voor de begroting van de
gemeente. Zo moet er eind 2019 bij het einde
van de bestuursperiode een positief saldo zijn,
zowel voor de uitgaven voor de dagelijkse
werking als voor de investeringen in grote
werken. In de meerjarenbegroting voor de
periode 2014 - 2019 wordt over dit positieve
saldo gewaakt.
Jaarlijks wordt deze meerjarenbegroting
aangepast met de resultaten van het jaarlijkse
budget. Dit is nu tweemaal gebeurd.
Bij de opmaak van de begroting voor 2014
hadden we in de meerjarenbegroting voor 2019
een geruststellend geschat overschot van
500.000 €. Bij de opmaak van de begroting voor
2015 is dit geslonken tot een onrustwekkende
20.000 €!
Ondertussen moet het gemeentebestuur in alle
departementen stevig besparen.
Wat is er aan de hand?
1) Oorspronkelijk was beslist om het nieuwe
administratieve centrum te financieren met
een publiek-private samenwerking. Hierdoor
zouden de kosten van € 5 miljoen pas in de
begroting verschijnen na de realisatie van de
bouw, voorzien in 2018.
Plots besliste CD&V om het nieuwe centrum te
financieren met leningen ("geld is nu
goedkoop"). Dit heeft wel tot gevolg dat de
aflossingen al dit jaar moeten starten.
2) Door de fusie van de politiezone is de
gemeente samen met het OCMW nu eigenaar
van het Sint-Helenacomplex, maar wel met
overname van de afbetaling van de leningen die
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de gemeente Stekene aanging. Ook dit moet nu
in de begroting.
3) De besparingen die de federale en Vlaamse
overheid doorvoeren hebben ook financiële
gevolgen voor de gemeenten.
4) Verder is er de belastingvermindering die
vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2012
tweemaal is doorgevoerd. Deze heeft jaarlijks
minimum 500.000 € minder inkomsten tot
gevolg.
Conclusie: meer uitgaven (aan leningen) en
minder inkomsten (van hogere overheid en
belastingen).
Voor het behalen van een positief saldo is de
verkoop van het Helena-complex in 2018
essentieel. Vraag is of men de gevraagde prijs
van €2,7 miljoen behaalt, binnen de
vooropgestelde periode. Wanneer dit niet
gebeurt, kleurt de rekening dieprood…
De situatie van de gemeente is precair. Daar
zijn burgers de dupe van. Verschillende kosten
worden doorgeschoven naar de bevolking: het
leerlingenvervoer is afgeschaft, kinderopvang
kost meer, de scholen moeten nu stoeltjesgeld
aanrekenen voor middagopvang, enz.
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