
Hier

"Het ambitieuze 
bestuursakkoord van 
CD&V en Groen-sp.a 
verdient landelijke 
aandacht."

AMBITIEUS SINT-GILLIS-WAAS
Het nieuwe gemeentebestuur 

heeft ambitieuze plannen. Wij 
worden er alvast warm van. 

Het bestuur wil in overleg met Eandis 

een noodverlichtingsplan voor de 

openbare verlichting opmaken om 

te activeren bij dreigend stroom-

tekort.

Als alle gemeenten in Vlaanderen zo'n 

plan opmaakten, zou de kans op 

black-outs (met een volledige 

stroomuitval en dus complete 

duisternis) aanzienlijk afnemen. 

Het totale vermogen van de openbare 

verlichting in België is maar liefst 255 

megawatt. Een noodverlichtingsplan 

kan dan bijvoorbeeld minimaal 10% 

tot zeer lokaal maximaal 20% van de 

bestaande verlichting laten branden. 

De Nacht van de Duisternis is het 

iedeale moment om elk jaar het plan 

te testen. 

GEMOTIVEERD BESTUUR
Een ander opvallend punt in het 
bestuursakkoord: eenherstel-

programma voor de polderdijken 

opstellen. Het doel? Mogelijke wa-

teroverlast in de toekomst beter   

compartimenteren en schade 

daardoor beperken.

Het gemeentebestuur wil ook de 

landbouwers ondersteunen en 

voorbereiden op de almaar strengere 

milieu- en energie-eisen. Een nog 

verdere uitbreiding van de veestapel 
in onze gemeente gebeurt dan beter 

niet. 

Het bestuur beschouwt de land-

bouwtellingcijfers van 2018 als een 

maximum voor Sint-Gillis Waas. Zo 

hoopt het bestuur de hoeveelheid 

mest met groeiende nitraat- en 

fosfaatproblemen in oppervlakte-

water en grondwater te beperken.  

 Je leest er meer over op pagina 3.

in Sint-Gillis-Waas

Imposante klimaatmars

Samenwerken loont

Hoopvol bestuursakkoord

©GroenDe twee nieuwe schepenen, Herwin De Kind (l) en Tom Ruts (r).



HIER

CLAIM THE CLIMATE!
Klimaatmars door Brussel

Op zondag 2 december stapten 75.000 mensen mee in de grootste 
klimaatmars ooit in ons land. Zo ook een delegatie van St-Gillis-Ws.

©groensint-gillis-waas

Zondag 2 december, daags voor de 

internationale klimaatconferentie 
in het Poolse Katowice. 75.000 

mensen verzamelen in Brussel 

voor de grootste klimaatmars ooit 

in ons land. 

Oud en jong stappen samen door de 

straten. Vaak hele families: grootou-

ders, kinderen en kleinkinderen sa-

men. Onder hen, een stevige dele-

gatie uit Sint-Gillis-Waas. 

De deelnemers eisen meer inspan-

ningen voor het milieu. Ze willen 

schonere lucht, meer fietspaden, 

minder boskap. Maar ook: minder 

plastic in onze oceanen, meer her-

nieuwbare energie, internationale 

solidariteit. Kortom: een leefbare 

toekomst voor onze kinderen.

Niemand twijfelt nog aan de 

opwarming van de aarde door 

menselijke activiteit. De twintig 

warmste jaren ooit vielen allemaal 

in de voorbije 22 jaar. Vorige zomer 
noteerden we nieuwe recordtempe-

raturen. Helaas ook droogte, mislukte 

oogsten en bosbranden overal. 

Doen we niets, dan stijgt tegen het 

eind van deze eeuw de temperatuur 

op aarde met meer dan 2 graden en 

rijst de zeespiegel met een halve 

meter of meer. Omdat het ijs op 

Antarctica en Groenland blijft 

smelten, voorspellen wetenschap-

pers op langere termijn een stijging 

van de zeespiegel met meerdere 

meters.

Dat is slecht nieuws voor Sint-

Gillis-Waas. Onze gemeente ligt 

gemiddeld op vijf meter hoogte. 

Wanneer het klimaat verder 

opwarmt, overstijgt het zeeniveau 

grote delen van Meerdonk, De Klinge, 

Sint-Gillis en Sint-Pauwels.  

Verdrinken zullen we niet. Toch niet 

meteen. We hebben dijken. Maar het 
wordt niet alleen warmer, het weer 

wordt ook gevaarlijker, met vaker 

krachtige stormen. Geen gezellig 

vooruitzicht wanneer je onder de 

zeespiegel ligt.

Maandag 3 december, de klimaattop 

gaat van start. “Als we geen actie 

ondernemen," zegt Sir David 

Attenborough, “dan loert de val van 

onze beschavingen aan de horizon, en 

het einde van een groot deel van onze 

natuurlijke wereld.”

Dinsdag 4 december, België stemt als 

enige land (samen met Tsjechië) 

tegen een Europese richtlijn om 

jaarlijks 0,8% energie te besparen. 

Een slag in het gezicht van de 

aanwezigen op de klimaatmars, die 

twee dagen eerder door Brussel trok. 

Het moét anders. En snel!

De delegatie van Sint-Gillis-Waas aan 
de klimaatmars waarschuwt voor het 
overstromingsgevaar in onze 
gemeente. Je herkent o.a. Herwin De 
Kind (l) en Greet Van Moer(r).



IN ’T 
KORT

HIER

"Overstromingsproblematiek 
aanpakken door inrichten 
van klimaatbuffers."

SAMEN BOUWEN AAN
EEN GROENERE TOEKOMST

Na drie bestuursperioden in de oppositie zit Groen (samen met sp.a) de 

komende legislatuur mee in bestuur. Met volle goesting nemen we onze 
verantwoordelijkheid op en drukken graag onze Groene stempel op het beleid. 

Als schepen ben ik bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Waterbeleid, Leefmilieu 

en Klimaat: uitdagende thema's die mijn volle aandacht krijgen. 

De betonstop en kernverdichting garanderen het behoud van onze open 

ruimte. Handhaving en correcte uitvoering van de vergunningen zijn belangrijk 

en vragen extra inspanningen. 

Het waterbeleid moet gericht zijn op het bufferen van het teveel op 

momenten van overlast, zodat dit kan gebruikt worden in perioden van tekort. 

Samenwerking met de provincie en het Polderbestuur is onontbeerlijk. 

HOOPVOL BESTUURSAKKOORD

VEEL UITDAGINGEN ROND 
MOBILITEIT

Met de werken in en rond 

Antwerpen en op Linkeroever 

wordt de verkeersknoop er niet 

eenvoudiger op. De impact wordt 

meer en meer voelbaar op ons 

grondgebied en dat niet alleen op 

de E34. Tegelijkertijd stellen we bij 

jong en oud een groeiende be-

zorgdheid vast over verkeers-

veiligheid en propere lucht. 

Tal van maatregelen op vlak van 

mobiliteit dringen zich op. De 

gemeente moet focussen op 

infrastructuurwerken die het 

verkeer in goede banen leiden, de 

snelheid uit sommige straten 

halen, woonwijken veiliger maken, 

voetgangers en fietsers meer en 

veiligere mogelijkheden bieden én 

het dorpsleven stimuleren in 

plaats van het (vaak letterlijk) te 

verstikken. 

Nieuwe en betere fietspaden, 

zones 30, zinvolle knips, 

snelheidsremmers en veilige 

oversteekplaatsen moeten de 

keuze voor fiets of openbaar 

vervoer evidenter maken en het 

autogebruik ontraden. 

Een goede en doorgedreven 

politiehandhaving is het sluitstuk 

van zo’n mobiliteitsbeleid.

HERWIN DE KIND
Schepen van Ruimtelijke Ordening, Waterbeleid, 
Leefmilieu en Klimaat
herwin.dekind@skynet.be

ERIK ROMBAUT
Gemeenteraadslid
erik.rombaut@sintgilliswaas.be

Waterbuffers hebben ook een 
recreatieve meerwaarde. 

VEEL GOEDE IDEEËN 

Onze open ruimte wordt vaak 

bezoedeld met zwerfvuil en 

sluikstorten, een hardnekkig 

probleem waarop we extra 

inzetten. "Schoon volk" helpt ons 

daarbij. Misschien keurt de volgende 

Vlaamse Regering het statiegeld 

goed. 

Samen met Interwaas werken we aan 

de realisatie van de klimaatdoel-

stellingen. Een grotere betrokken-

heid van de lokale bedrijven is essen-

tieel. 

Ook in onze gemeente zijn er 

mogelijkheden voor circulaire 

economie.

Meststoffen veroorzaken grote 
schade aan de natuur in De Stro-

persbossen en het krekengebied. 

Verdere uitbreiding van de veestapel 

wordt niet langer evident. Starters of 

uitbreiders kunnen het contingent 

van stoppende veebedrijven wel 

overnemen. Natuurlijk, als ze gun-

stig gelokaliseerd zijn, onder meer 

volgens de almaar strenger worden-

de PAS-regelgeving (Programma-

tische Aanpak Stikstof) en het 

nieuwe gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan.

De ambitie om de droogte- en 

overstromingsproblematiek aan te 

pakken door het inrichten van 

klimaatbuffers, is veelbelovend. 

Onze gemeente wil daarvoor gaan 

samenwerken met terreinbehe-

rende organisaties zoals Natuur-

punt. 

De aangekondigde focus op dieren-

welzijn en mobiliteit geeft hoop 

voor een respectvollere toekomst.

Je vindt het volledige bestuurs-

akkoord op de website van Groen 

Sint-Gillis-Waas.
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Inspirerende nieuwjaarsreceptie

Op de nieuwjaarsreceptie van Groen 
en sp.a Sint-Gillis-Waas kwam onder 

meer Europees Parlementslid Bart 

Staes ons inspireren. Bart Staes 

voerde een betoog en informeerde 

ons over de hete ‘groene’ hangijzers 

op Europees niveau. Ook zijn strijd 

voor onafhankelijke wetenschappe-

lijke adviezen voor de erkenning van 

pesticiden kwam aan bod. Het rapport 

van zijn hand is baanbrekend 

Europees raamwerk. 

1

Voorzitster Greet Van Moer

Vanaf 3 januari 2019: voorzitster van 
de gemeenteraad; leerkracht op GO 

Leefschool De Sterappel te Sint-

Gillis-Waas; mama van vier kinderen.

Samen met de burgemeester en 

algemeen directeur de "vrouwen aan 

de macht" in Sint-Gillis-Waas. 

"Als voorzitter werk ik in een neutrale 

positie. Bij onze fractie Groen druk ik 

mee de sociale, menselijke, gezonde, 

groene stempel op onze gemeente."

2 Niet alle afvalwater naar riool

De Vlaamse Milieumaatschappij 
berekende dat nog één op acht 

Vlaamse huizen afvalwater loost in 

beek of gracht. Ook in onze gemeente 

is nog een groot aantal woningen niet 

aangesloten op het rioleringsnet. Een 

IBA (individuele behandeling afval-

water) kan een oplossing zijn, zoals 

thuis bij onze schepen van Water. 

Vanuit het bestuur willen we het 

plaatsen van IBA’s mee helpen 

ondersteunen. 

3

Onze vier gemeenteraadsleden

V.l.n.r. Herwin De Kind, Erik
Rombaut, Tom Ruts en Greet Van 

Moer. Samen vormen zij een 

fantastisch team dat de komende 

legislatuur Sint-Gills-Waas groener 

wil maken.

4
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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.WANDELEN MET GROEN SGW

PAASMAANDAG 22 APRIL - START 13.30 U.
SINT-PIETERSNIEUWSTRAAT

Lang geleden dat je nog in het Stropersbos was?
Ga mee op stap en kom genieten van een mooi 

stukje natuur vlakbij. 

Breng je kinderen, kleinkinderen en hond mee, 
wij zorgen voor een gids en een versnapering onderweg.

Iedereen welkom.
Inschrijven hoeft niet,

kom gewoon af! Tot dan!

Groen Sint-Gillis-Waas 
Nadine Staelens

Voorzitter 

 Sint-Gillis-Waas

nadine.staelens@gmail.com

www.groensintgilliswaas.be

     www.facebook.com/groensintgilliswaas

      @groensintgilliswaas

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.




