
De grootste verenigingen uit onze
gemeente krijgen daardoor jaarlijks tot
€ 8.000 subsidiegeld, zonder dat daar iets
tegenover staat. Ecoloog Erik Rombaut
legt uit hoe het anders en beter kan.
Groen: Wat is er mis met de CD&V-
maatregel?
Erik: “Het is een goede zaak dat de
gemeente het geld aanwendt om de
verenigingen bij te staan. Laat daar geen
misverstand over bestaan. Maar met het
CD&V-voorstel is toch iets vreemds aan
de hand: verenigingen die veel verbruiken
worden daarvoor beloond, verenigingen
die in het verleden al inspanningen deden
om energiezuinig te zijn, worden in dit
voorstel eigenlijk afgestraft. Dat is
natuurlijk de wereld op zijn kop!”
Groen: Wat stelt de milieugroep ABLLO
vzw voor?
Erik: "We zouden die € 60.000 gebruiken
om verenigingen de kans te geven om hun
verouderde infrastructuur duurzaam te
renoveren of om energieverslindende
toestellen te vervangen. Deze
investeringen zijn vaak heel duur en
worden daarom vandaag vaak niet
gedaan. Zo kan het energieverbruik van
deze clubs in enkele jaren tijd sterk
verminderen en helpen we ons
gemeentebestuur haar eigen
doestellingen te realiseren! De
burgemeester engageerde zich tot maar
liefst 20% minder CO2-uitstoot door onze
gemeente tegen 2020. Dat zal natuurlijk

niet gaan door energiefacturen te
subsidiëren maar wél door
energiebesparing te stimuleren. In de
Milieuraad werd dit voorstel van ABLLO
trouwens met ruime meerderheid
goedgekeurd. Ons voorstel is een win-
winmaatregel: de verenigingen winnen
erbij, maar ook het klimaat. Ik ben dan ook
erg blij dat ook Groen in de gemeenteraad
dit probleem heeft naar voren gebracht." 
Groen: CD&V heeft hier een kwalijke
reputatie als het aankomt op cadeautjes
uitdelen voor electoraal gewin. Is het dat
wat hier speelde?
 Erik: “Zo ver wil ik niet gaan. Maar dat de
nieuwe lichting jonge schepenen met dit
voorstel komt, heeft me toch verbaasd. Ik
ben er van overtuigd dat schepen voor
begroting Maaike De Rudder en schepen
voor Leefmilieu Pascal Buytaert nu ook
zelf inzien dat er iets schort aan hun
voorstel.Wij hopen dan ook dat ze hun
beslissing nog dit jaar bijsturen."
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ATUSDAECIENISIT EVEL
EST, SIMINT ET OMNIMI,
VOLUPTIATQUI SIN

SPULLEN EN KLUSJES
RUILEN VIA 'LETS'
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> Erik Rombaut wist de Milieuraad te overtuigen om het CD&V-plan aan te passen.

LOKALE VERENIGINGEN
VERDIENEN STEUN BIJ
ENERGIE-EFFICIËNTIE
Met veel tromgeroffel kondigde het gemeentebestuur vorig
jaar aan om de energiefactuur van sport-, cultuur- en
jeugdverenigingen voortaan jaarlijks te subsidiëren met €
60.000 rendement uit het windturbineproject van Electrabel.
De energiefactuur van 2014 bepaalt het subsidiebedrag.

TOM RUTS
Gemeenteraadslid
tom_ruts@yahoo.com

Het Burgemeestersconvenant verplicht ons drastisch maar
toekomstgericht in te grijpen
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HERWIN DE KIND
Gemeenteraadslid
herwin.dekind@skynet.be

Ook Sint-Gillis wil CO2-uitstoot met 20%
reduceren tegen 2020
Deze ambitie staat in het burgemeestersconvenant dat ook onze
gemeente tekende. Er ligt dus veel werk op tafel. Niet alleen de
gemeente, maar ook particulieren, verenigingen en bedrijven
moeten mee aan de kar trekken. Breed overleg en inspraak is
daarom cruciaal. Met het enthousiasme van al deze partners
kunnen we slagen in dit opzet. 
Waar valt volgens Groen nog winst te halen? Hoe kunnen we
bedrijven en verenigingen motiveren om te investeren in energie-
efficiënte toepassingen? Dat kan via subsidies (zie hiernaast),
maar ook via nieuwe en slimme samenwerkingsverbanden. Denk
maar aan groepsaankopen, bedrijfsoverschrijdende
samenwerking rond afval, carpoolen, enz.
Gemeente en huisvestingsmaatschappij moeten meer investeren
in isolatie, dubbele beglazing en laagenergetische toestellen.
Aangezien het verkeer nog steeds 27% van de uitstoot
uitmaakt, moeten we ook daar oplossingen voorzien. Samen met
andere gemeenten moeten we het busaanbod uitbreiden.
Doordachte maatregelen maken fietsen aantrekkelijker. Waarom
investeren de gemeente en het ocmw niet in dienstfietsen voor
korte verplaatsingen?
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Een van die systemen is LETS, het Local
Exchange and Trade System. LETS heeft een
eigentijds systeem ontwikkeld waarbij een
lokaal netwerk van mensen besloten heeft
onderling goederen en diensten te ruilen.
Eén op één ruilen is moeilijk en te beperkt. De
persoon voor wie jij iets kan doen, kan niet
noodzakelijk iets voor jou doen. Waarom niet de
kring uitbreiden met mensen die allemaal iets
te bieden hebben en iets willen vragen? Het
gaat om kleine, niet-professionele diensten die
anders door de mazen van het economisch web
glippen (kleine herstellingen, vervoer, te veel
aan eigen groenten …) 

Hoe werkt dat praktisch?
Je sluit je aan bij een groep en duidt aan wat je
verlangens zijn en wat je zelf kan aanbieden. De
waarde van een dienst wordt binnen het
netwerk vastgesteld en afgerekend in een
eigen waarde-eenheid ter vervanging van het
officiële betaalmiddel. Elke groep heeft zo zijn
eigen eenheid: Stafkes in Sint Niklaas, pluimpjes
in Lokeren, beverkes in Beveren, enz.
Lets beschikt over een goed uitgewerkt digitaal
systeem om de transacties te verwerken. Als
lid krijg je toegang tot het ELAS-systeem met
inzage in de ledenlijst, ieders vraag en aanbod,
de transacties, de stand van je punten…

Daarnaast is Lets ook een sociaal netwerk. Door
veel leden te kennen krijg je zicht op ieders
capaciteiten en op je eigen mogelijkheden. Veel
mensen denken dat ze niets te bieden hebben.
Niet waar, zeggen ze bij Lets: iedereen heeft
capaciteiten en dus iets te bieden. Àlle diensten
worden naar waarde geschat en  gelijkwaardig r
verrekend, bijv. een uur gespecialiseerde
computerdiensten komt overeen met een uur
poetsen. Iedereen vult dit in op zijn manier,
zonder druk. We ruilen op ruilbeurzen, enkel
voor Letsers, zodat alles in volle vertrouwen in
een veilig kader gebeurt. Met andere groepen in
de regio ruilen we onderling. Zo 'interletsen' we
met Lets-groepen uit Sint-Niklaas, Lokeren,
Beveren, Stekene, Gent…. alle met een eigen
waarde-eenheid ter vervanging van de euro.
Lets Vlaanderen stuurt en begeleidt. 
Kom gerust eens Letsen met ons !
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Door te Letsen ruil je niet alleen goederen maar ook diensten. Een lokale alternatieve
economie op mensenmaat.

>

4 EN ALS WE NU EENS RUILEN
IN PLAATS VAN TE BETALEN?

In tijden van crisis groeit de belangstelling voor alternatieve
vormen van economie waarbij op een sociale, creatieve en
duurzame manier gekozen wordt voor een kwaliteitsvolle en
bewuste levensvorm. Om het dolgedraaide systeem van steeds
meer anders aan te pakken, gaan meer en meer mensen zoeken om,
ondanks stijgende kosten en/of verminderde inkomsten de
kwaliteit in hun leven te blijven garanderen, zelfs te verbeteren.

BEA VAN GARSSE
bea.vangarsse@gmail.com
www.letsvlaanderen.be

Nieuwstraat wordt veilige en leefbare fietsstraat: een
primeur!

Snelheidsmetingen in de Nieuwstraat leverden
verontrustende statistieken op: voor elke wagen die 30
km/u reed, waren er twee die zowat aan 70 km/u vlogen.
En dat in een schoolomgeving. Hoog tijd dat er wat
gebeurde! Met de geplande rioleringswerken kwamen er
ook kansen om van de verouderde Nieuwstraat een veilige,
leefbare straat te maken.

Groen pleitte mee voor een heuse fietsstraat: dat
betekent dat de maximumsnelheid overal beperkt wordt
tot 30 km/u en dat de fiets het in deze straat voor het
zeggen krijgt. Niets dan voordelen: een aangename
fietsverbinding naar het centrum, een veilige woon- en
schoolomgeving! Meteen wordt dit de eerste fietsstraat in
Sint-Gillis-waas.

Een mooi project waar alle politieke partijen zich in konden
vinden.
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CD&V-stoelendans doet duizelen

Kunt u nog volgen? De ene receptie was nog niet
afgelopen of de volgende flessen moesten al open. Met
het ontslag als schepen van Egide Vonck en de benoeming
van Chantal Vergauwen komt er een voorlopig einde aan
de rist geplande en ongeplande personeelswissels bij de
CD&V. Een generatie maakt plaats voor de volgende, maar
de vraag blijft of dat ook ten goede komt aan het bestuur
van onze gemeente.

De vorige generatie had heel wat ervaring en kennis van
dossiers opgebouwd. De nieuwe heeft het voordeel minder
gebonden te zijn aan het verleden en hopelijk open te
staan voor nieuwe ideeën. Ze hebben gelukkig een sterke
administratie – en een pittige oppositie - die hen kan
bijstaan.
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Uitbreiding kippenbedrijf veroorzaakt heel
wat protest

Met zijn 200.000 slachtkippen is het kippenbedrijf in de
Eeckbergstraat wellicht de grootste slachtkippenkwekerij
van Oost-Vlaanderen. Op zo’n industriêle schaal aan
landbouw doen in een kwetsbaar polder- en krekengebied
roept veel vragen op.
Het schepencollege bracht terecht een negatief advies uit
tegen een nieuwe geplande uitbreiding met nog eens 20.000
kippen. Ook de provinciale administratie had bezwaren maar
toch vergunde de Bestendige Deputatie de geplande
uitbreiding.
Omwonenden die klagen over visuele en geurhinder,
verkeersoverlast, maar ook milieuvereningen ABLLO en
Natuurpunt, én het gemeentebestuur stappen nu naar de
Raad van State om dit besluit aan te vechten. Groen steunt
deze procedure.

Groen Sint-Gillis-Waas

Herwin De Kind

Heerweg 28A

9170 Sint-Gillis-Waas

herwin.dekind@skynet.be

www.groen.be

www.facebook.com/groen.be
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