Hier
in Sint-Gillis-Waas

Nieuwe voorzitter
Groen fileert lokaal klimaatplan
Geocaching ... op schattenjacht

Wateroverlast
voorkomen vraagt een
geïntegreerde aanpak.
Groen schuift enkele
oplossingen naar voren
De Tybaertstraat stond lange tijd blank!
Voor meer uitgebreide info, zie ook: groensintgilliswaas.be
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STRATEN ONDERGELOPEN IN
SINT-GILLIS-WAAS... WAT NU?
De wateroverlast van januari en
mei 2016 is veroorzaakt door een
combinatie van zeer extreme
regenval én van menselijke
fouten in het verleden, zoals ook
de infovergadering van het
gemeentebestuur aantoonde. Die
fouten kwamen er door de enorme
toename van bebouwing en
verharding én met de
schaalvergroting in de landbouw
(ruilverkaveling), waarbij veel

grachten en plassen verdwenen.
Daardoor heeft de Watergang van
de Hoge Landen een veel te
krappe afvoercapaciteit én
kunnen onder meer de Loever-,
Blokstraat- en Vrasenebeek niet
tijdig water via de Hoge
Watergang evacueren.

GROEN HOUDT PLEIDOOI OM
1. Hemelwater uit de riolen én zo lang
mogelijk uit de beken te houden en er

aantrekkelijke plekken mee te creëren
voor mens en natuur: hemelwater ter
plaatse vasthouden, infiltreren en
vertraagd afvoeren, maken deel uit
van zo'n hemelwaterplan. In landbouwgebied en in bebouwde kernen,
op particulier én openbaar domein.
2. Te onderzoeken op welke wijze het
natuurgebied Saleghem kreken/Grote
Geul van extreem hoge waterstanden
en van vervuild beekwater kan
worden geïsoleerd en ook de

Watergang van de Hoge Landen kan
worden ontlast. Wellicht door een
nieuwe bypass-watergang langs E34,
vanaf Loeverbeek/Broekwatergang.
3. De oude en vaak verwaarloosde
binnendijken in de Wase polders te
herstellen. Alle belangengroepen
dienen nu constructief samen te
werken, zodat een combinatie van
springtij met langdurige
noordwesterstorm niet zorgt voor
écht zware calamiteiten.

HIER

Nadine Staelens
KERSVERS VOORZITTER MET LEF

Nieuwbakken voorzitter Nadine Staelens dirigeert haar troepen naar
het dak van het Red Star Line Museum.

"Als kind groeide ik op in de havenbuurt van Gent, een buurt met veel
beton waar veel mensen van andere nationaliteiten woonden en
vooroordelen bestonden. Ik werd er vaak zelf mee geconfronteerd."
Misschien dat ik daardoor mensen van buiten Europa, die zich hier veilig willen
voelen, moeilijk als een bedreiging kan zien. Als kind zag ik dat hun vaders even
hard werkten als mijn vader en hun moeders zorgden even goed voor hun
kinderen als mijn moeder voor mij. Misschien dat ik daardoor besef hoe
belangrijk het recht op goed betaalbaar onderwijs voor iedereen is, dat het
mensen uit armoede kan halen. Onderwijs leert ons kritisch nadenken en het
verschil zien tussen ware feiten, sensatie en “fake” nieuws.
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Misschien dat ik daardoor al meer dan 20 jaar zo kan genieten van onze
omringende natuur, de weidse polders, de rust van de bossen en die grote
verscheidenheid aan vogels, hier bij ons in Sint-Gillis-Waas en het Waasland.
Helaas geeft het veranderende klimaat onze boeren steeds meer kopzorgen en
laat het onze huizen onder water lopen. Ik wil geen brochures van trendy
mondmaskers in mijn brievenbus of het geluid van een luchtzuiveringsmachine
in mijn woonkamer, geen mosselen met plastic op mijn bord.
Elke verandering in ons dagelijks leven, hoe klein ook, kan het verschil
maken. Daar wil ik me voor inzetten, mensen van overtuigen en hoe kan
dit beter dan als voorzitter van Groen Sint-Gillis-Waas!"

HIER

KOELE MINNAAR VAN HET
GEMEENTELIJK KLIMAATPLAN
HERWIN DE KIND

Gemeenteraadslid
herwin.dekind@skynet.be

De gemeenteraad heeft het klimaatplan ‘Waasland Klimaatland’ goedgekeurd
(http://waaslandklimaatland.be/infopagina/klimaatplannen/)
Een goede zaak, het plan opgesteld door Interwaas is goed onderbouwd en
duidt per gemeente de sectoren aan die verantwoordelijk zijn voor de CO2
uitstoot. In onze gemeente zijn dat huisvesting, mobiliteit en landbouw.
In december stelde het gemeentebestuur het actieplan voor met de lokale
maatregelen voor CO2-reductie. Heel wat acties vallen buiten het initiatief van
het bestuur (bijv. door provincie, Interwaas, Eandis) . Voor deze acties is de
gemeente doorgeefluik of kennisgever via website, infobrochure enz.

MAG HET IETSJE MEER ZIJN?
Dan zijn er ook maatregelen waarbij het gemeentebestuur zelf het initiatief
neemt. Voor de fractie Groen mocht het engagement hierbij groter zijn. Het
bestuur laat kansen liggen en investeert zelf heel weining.

Er komt enkel led-verlichting In de
nieuw aan te leggen straten en bij
herstellingen. Voor Groen mag de
ambitie groter. Op termijn moeten we
toch alle lichtpunten omschakelen?
Met de woonuitbreiding in de
Collemanstraat hebben we in de
gemeente een unieke kans om een
klimaatneutrale wijk te realiseren.
Het bestuur kan hier meer sturen.
In het domein ‘Mobiliteit’ wordt
gekozen voor de omschakeling van
personenwagens naar fiets.
Hiervoor moet een fietsplan worden
opgesteld. Dit wordt op de lange
baan geschoven door het te koppelen
aan de herziening van het
mobiliteitsplan.
‘Extra bossen of parken aanplanten’
klinkt mooi, maar de middelen zijn
beperkt tot 150 € per jaar. Hoeveel
bomen koop je hiervoor?

KOPZORGEN OVER VEILIGHEID
Het is een goede zaak dat rond alle
scholen in onze gemeente een
Zone-30 ligt. Kinderen hebben vaak
nog geen besef van het gevaar dat
auto's kunnen vormen. Een
onoplettenheid kan dramatische
gevolgen hebben.
We vinden het met zijn allen een
goede zaak dat de gemeente in
schoolbuurten en in onze
woonwijken zones-30
installeerde.
Tot zover het goede nieuws, want
wat baten die veilige straten als de
snelheid er steevast zwaar
overschreden wordt.
"Op de gemeenteraad vroeg ik de
statistieken op. Voor een willekeurige
straat als de Nieuwstraat bleek dat

‘Lokale politie voert geen
enkele snelheidscontrole uit
in zone-30!’
voor elke auto die 30km/u rijdt, er 2
zijn die bijna 70km/u rijden. En dat in
een schoolomgeving!"
"Verkeersremmers wil de gemeente
niet aanleggen, dus bieden enkel
gerichte controles misschien
soelaas.Op mijn vraag hoeveel
snelheidscontroles de politie de
jongste 10 jaar uitvoerde in alle
Zones-30 in onze 4 deelgemeenten,
was het hallucinante antwoord van
de mobiliteitsschepen: GEEN !"

IN ’T
KORT

Wist je dat Groen Sint-Gillis-Waas
de opvallendste punten van de
gemeenteraad toelicht op haar
FACEBOOK-pagina?
Neem een kijkje op de groep
‘GROEN SINT-GILLIS-WAAS’ en
ontdek dit en nog veel meer over
onze werking en activiteiten.

..............................................................

GROEN IS ER VOOR IEDEREEN:
VOOR JONG (JONG GROEN) EN
OUD (GROENPLUS) .
GroenPlus organiseert uitstappen
en lezingen. Zo is er op 27 mei een
interessant bezoek aan Doel en de
Hedwigepolder.
Meer info: GROEN-PLUS.BE/
bezoek_aan_doel_en_omgeving
GroenPlus is de beweging van
Groenen van 55+ tot 100+. Deze
mensen zijn actieve burgers die
acties voeren, op zoek gaan naar
voorbeelden van samenleven in
binnen- en buitenland, colloquia
organiseren en zich op alle
mogelijke manieren inzetten om
het samenleven aangenaam te
maken.
PER PROVINCIE IS ER EEN
ACTIEVE WERKING !
VOOR OOST-VLAANDEREN IS
JOS DERAEDT DE TREKKER.
NEEM GERUST EEN KIJKJE OP
DE WEBSITE OF STUUR JOS
EEN MAILTJE:
JOS.DERAEDT@TELENET.BE

TOM RUTS

Gemeenteraadslid
tom_ruts@yahoo.com
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1
Red Star Line museum grijpt naar
de keel.
Groen organiseerde voor haar leden
een felgesmaakt museumbezoek in
Antwerpen. De massale
migrantenstroom van Europese
burgers richting de VS werd er
pakkend toegelicht. Het begrip voor
de huidige vluchtelingencrisis en de
nood aan menselijke oplossingen
werden er alleen maar groter door.
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2
Wist je dat auto’s hier aan 70km/u
voorbij (mogen) razen?!
Groen wil de snelheid naar beneden
halen door op het kruispunt
Reepstraat – Kluizendijkstraat
maximum 50km/u toe te laten.
Omwille van verkeersveiligheid én om
zwaar verkeer beter af te leiden,
moet bovendien de voorrangsweg
richting de parallelweg worden
aangelegd. Op de reactie van het
schepencollege blijft het wachten.
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3
Op de gemeenschappelijke
nieuwjaarsreceptie van Groen
Sint-Gillis-Waas en Groen
Stekene werden de kelen
gesmeerd, de buiken gevuld en de
geesten geprikkeld!
Lokaal voorzitster Nadine Staelens én
Vlaams parlementslid Björn Rzoska
gaven de zaal weer voldoende
zuurstof om op politiek vlak ook in
Sint-Gillis-Waas aan te tonen dat het
'anders kan' !
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4
“Een boom heeft altijd de functie
gehad om gekapt te
worden.” (dixit Joke Schauvliege)
In het najaar kreeg het landschap in
de Heerweg een drastische ingreep:
de 68 populieren werden geveld. Een
groot deel van de attractiviteit is
daarmee verloren gegaan.
Argumenten: de bomen zijn kaprijp en
hinderen de aanleg van de grastegels.
Het gemeentebestuur voorziet voor
de hele gemeente slechts 150€ voor
de aanplant van bomen: zie ook p.3.
Onbegrijpelijk!
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GEOCACHING.....
SAMEN OP SCHATTENJACHT
MET GROEN SINT-GILLIS-WAAS
ZONDAG 14 MEI - START 13U30
IJSHOEVE DE BOEY
Zoek jij ook een speelse manier om samen met familie en
vrienden de mooiste plekjes te ontdekken? Op deze workshop laten we je
kennismaken met Geocaching en ga jij zelf in groepjes op schattenjacht in
de natuur van Sint-Gillis-Waas. Heb jij de schat gevonden? Proficiat! Van
ons krijg je alvast een attentie cadeau.
Iedereen is welkom!
IJSHOEVE DE BOEY (Groenendijkstraat 11)
zondag 14 mei tussen 13u15-13u30.
Inschrijven: staelens.nadine@gmail.com
of kom gewoon af op de dag zelf!
Tot dan!

Groen Sint-Gillis-Waas
Nadine Staelens
Sint-Gillis-Waas
staelens.nadine@gmail.com
groensintgilliswaas.be
www.facebook.com/groen.sint.gillis.waas
@groen
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.

