
Hier

"We zijn gestart, de 
richting is aangeduid: 
duurzamer en groener. 
Nu nog vastleggen in 
het meerjarenplan."

GROEN IN HET BESTUUR: 
DE BALANS
We zijn gestart met het diftarsys-

teem voor het ophalen van het 

restafval. Het principe "de vervui-

ler betaalt", wordt toegepast.

Het zet mensen aan om nog beter te 

sorteren. Uit de eerste cijfers blijkt 

wel degelijk een belangrijke daling van 

het restafval. 

Samen met de Mooimakers stellen we 

een plan op voor de aanpak van 

zwerfvuil en sluikstorten. Dit 

project loopt over  drie jaar met 

ondersteuning van een coach. De 

evaluatie van het aantal en de 

kwaliteit van de vuilbakjes in onze 

gemeente is een eerste maatregel.

Via de aanpassing van de subsidie 

aan de sportverenigingen, koppelen 

we ondersteuning aan verenigingen 

aan duurzame investeringen in 

energiebesparende maatregelen. Een 

win-win voor de verenigingen en de 

klimaatdoelstellingen.

De overdracht van het riolerings-

stelsel aan de Watergroep maakt het 

mogelijk om de gescheiden riolering 

sneller uit te breiden. We leveren 

daarmee een bijdrage aan de 

Europese doelstelling om tegen 

2027 een goede watertoestand te 

halen in ons oppervlakte- en 

grondwater.  

Op vlak van ruimtelijke ordening tonen 

we moed door moeilijke dossiers - 

zoals Hulsterlo en het 

woonwagenterrein - terug op de 

agenda te plaatsen. Op korte termijn 

willen we voor hiervoor een oplossing. 

We starten ook het dossier  van de 

zonevreemde recreatie- en 

jeugdinfrastructuur terug op. Dit 

moet op termijn zekerheid bieden aan 

de verenigingen voor het gebruik van 

hun terreinen. 

in Sint-Gillis-Waas
najaar 2019 

Boslandbouw in het Waasland

Windturbines blijven nodig 

Dierenwelzijn in de startblokken

©Groen Sint-Gillis-WaasV.l.n.r: Herwin De Kind - Erik Rombaut - Tom Ruts - Greet Van Moer.
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Pomona
BOSLANDBOUW IN VERREBOEK

Bij Pomona cvba word je zelf – een beetje – boer

Via het coöperatief boslandbouwbedrijf Pomona zorgen Wase consumenten 

sinds 2018 samen met boeren voor – op termijn – 80% van hun eigen lokale en 

duurzame voeding.

Gezond, gevarieerd en seizoensgebonden

Op de Ongenaerthoeve in Verrebroek worden graan, oliehoudende gewassen, 

quinoa, aardappelen en groenten verbouwd. De boerderij levert meer dan 

zeventig verschillende biologische groentesoorten. Van klassiekers als de 

bloemkool tot vergeten groenten als pastinaak. Ook brood, fruit en eieren zitten 

in het aanbod. De coöperanten en boeren beslissen later samen of daar noten, 

vlees en andere zuivelproducten bijkomen.

Rechtstreeks van boer tot bord

Pomona schakelt tussenstappen zoals groothandel of winkel uit. Afhankelijk 

van waar de coöperanten wonen in het Waasland, halen ze deze wekelijks af bij 

verdeelpunten in de buurt. Deze korte keten zorgt ervoor dat de landbouwer 

tegen een correct loon werkt en een faire prijs krijgt voor zijn producten: eerlijke 

voeding.

Met respect voor mens, dier en natuur – vandaag en morgen

Pomona kiest resoluut voor boslandbouw. Dat is een vorm van herstellende 

landbouw die duurzaam boeren vooropstelt, zodat de gewasopbrengst, 

inkomstenstroom en biodiversiteit verhogen. Deze landbouwmethode zorgt 

voor ecosystemen die ons basisvoedsel leveren en tegelijkertijd de natuurlijke 

balans tussen grond en omgeving herstellen. Meer info  www.pomonacoop.be.

Boslandbouwbedrijf Pomona. ©Groen Sint-Gillis-Waas
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"Is Groen Sint-Gillis-Waas 
nu voor of tegen extra wind-
turbines in de gemeente?"

WERK MAKEN VAN 
DIERENWELZIJN

Wist je dat Sint-Gillis-Waas maar liefst 5255 geregistreerde honden telt? 

Volgens nationale statistieken hebben we hier ook 4000 à 5000 katten. 10.000 

huisdieren dus met stuk voor stuk baasjes die het beste met hen 

voorhebben. Vandaar dat het gemeentebestuur al in het eerste jaar sterk inzet 

op de nieuwe bevoegdheid Dierenwelzijn. 

EXTRA HONDENSPEELWEI IN SINT-PAUWELS
Ik zorgde 10 jaar geleden al voor de hondenspeelwei op de Houtvoortsite. Dit 

jaar kon ik als bevoegde schepen voor Dierenwelzijn een tweede hondenspeel-

wei openen in de Bagoniewijk in Sint-Pauwels. De hondenwei werd ingericht 

met spelelementen en zitbankjes. Omwonenden en bezoekers maken er 

gretig gebruik van. De wei is er niet alleen voor het plezier van de viervoeter, 

maar is vooral ook een ontmoetingsplaats waar jong en oud een praatje  slaan. 

Mensen die minder goed te been zijn, kunnen hun honden op deze manier blijven 

uitlaten. De hondenwei is alvast een schot in de roos!

WINDENERGIE CRUCIAAL

NOG MEER WINDTURBINES? 

Gemeenteraadbeslissingen uit 

2009 en 2012 bepalen dat onze 

gemeente wel degelijk windturbi-

nes wil herbergen. Maar dan alléén 

ten zuiden van en dicht bij de E34. 

Kortom, Groen wil een BETERE 

RUIMTELIJKE PLANNING van 

mogelijk extra windturbines, met 

respect voor het open 

poldergebied. 

Groen verleent graag ALLE 

MEDEWERKING aan het vinden 

van alternatieve zoekzones die 

beter overeenstemmen met deze 

raadsbeslissingen; we bekijken 

grondig en welwillend studies en 

voorgestelde alternatieven.  Maar 

ook hier geldt dat er aandacht 

nodig is voor omwonenden voor 

wat SLAGSCHADUW betreft. 

Voor Groen zijn én mensen én 

natuur belangrijk. Dus ook het 

realiseren van de KLIMAAT- EN 

GROENE ENERGIEDOEL-

STELLINGEN. 

En het is niet dat Sint-Gillis Waas 

nog geen (w)in(ds)panningen 

leverde, toch ? De Wase Wind- en 

Electrabel-turbines draaien al vele 

jaren, tot grote tevredenheid van 

velen….maar wel ten zuiden van 

en dichtbij de E34….

TOM RUTS
Schepen van Dierenwelzijn
tom.ruts@sint-gillis-waas.be

ERIK ROMBAUT
Gemeenteraadslid
erik.rombaut@sint-gillis-waas.be

IS JOUW KAT AL IN REGEL?
De verplichting om je kat 

onvruchtbaar te laten maken, is er 

op Vlaams niveau niet zomaar 

gekomen. Ongewenste nestjes, meer 

zwerfkatten, overvolle asielen en 

jammer genoeg ook hoge 

euthanasiecijfers zijn goede redenen 

om werk te maken van de 

sterilisatieverplichting. Sinds 1 

november krijg je van de gemeente  

een toelage om hiervoor naar de 

dierenarts te gaan. Op de gemeente-

lijke website vind je het aanvraag-

formulier met de toelage: € 12 voor 

het chippen en registreren van je kat, 

€ 10 voor een castratie en € 30  voor 

een sterilisatie.  

Toch nog zwerfkatten gezien die 

overlast bezorgen? 

Meld het aan de gemeente via

https://www.sint-gillis-waas.be.

Groot was de verbazing bij talrijke 

gemeenteraadsleden (van zowel 

meerderheid als oppositie), toen ze 

vernamen dat er een aanvraag was 

ingediend voor de bouw van drie 

extra megagrote windturbines 

(tiphoogte van liefst 230 meter) ten 

noorden van de E34, vlak bij het 

natuurreservaat Kreken van 

Saleghem. De meest oostelijke 

turbine zou zelfs in het ecologisch 

waardevol valleigebied terecht- 

komen, op amper 300 meter van de 

Geul. 

Kan je je visuele windreuzen van 230 

meter hoog inbeelden daar, 

wandelend langs de Geul, genietend 

van het ochtendconcert van de 

rietvogels ?

Uiteraard is Groen gewonnen voor 

nog véél meer groene stroom, voor 

het snel verdubbelen van windca-

paciteit in Vlaanderen, zoals het 

Vlaamse regeerakkoord voorziet. 

Maar Groen houdt ook van open 

ruimte, het polderlandschap met zijn 

bruine kiekendieven en weidse 

vergezichten, zijn wandelpaden en 

fietsnetwerken, rietkragen en 

waterbuffers (lees hiernaast voort).
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Op paasmaandag  maakte Groen SGW 

een wandeling in het Stropersbos. 

Onder een stralende zon gidste Erik 

D’Hollander ons langs minder 

bekende paden en wees hij ons op de 

verschillende - al dan niet verborgen -

biotopen.

1
Eind augustus vierden we met onze 

lokale groep het jaarlijks zomerfeest. 

Deze keer was Sint-Pauwels de 

uitvalsbasis. We verkenden al 

wandelend de Groenstraat en het 

achterliggende gebied en trakteerden 

onszelf op een rijkelijk buffet. 

2

Fietsen maakt gelukkig! Op 21 maart 

applaudisseert de Fietsersbond 

voor alle fietsers in ons land. Niet 

alleen omdat de lente begint, maar 

om de fietsers te feliciteren. Ze kiezen 

voor het slimste en gezondste 

vervoermiddel!

Groen was erbij langs de fietswegel 

tussen Hulst en St-Niklaas. Schepen 

van Mobiliteit Tom Ruts, schepen van 

Milieu Herwin De Kind en Greet Van 

Moer, voorzitter van de 

gemeenteraad, klapten enthousiast!

3
Dag van de boerennatuur

Samen met landbouwers en 

natuurliefhebbers gingen we op 2 juni 

2019 op stap door de polders van Sint-

Gillis-waas. Op zoek naar akker- en 

weidevogels, maar eveneens naar een 

samenwerking via beheersovereen-

komsten. VLM lichtte de geïnteres-

seerde landbouwers in over de 

tegemoetkomingen en talloze opties. 

Samen werk maken van een 

duurzame natuur: een mooie 

organisatie van Natuurpunt.
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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.

GESCHENKENBEURS
OXFAM WERELDWINKEL

ZA 8 DECEMBER - ZO 9 DECEMBER
BIBZAAL SINT-GILLIS-WAAS

Nog op zoek naar een leuk en fair cadeautje? 
Dan geven we graag deze tip! 

Op zaterdag 8 en zondag 9 december 2019 organiseert Oxfam 
Wereldwinkel Sint-Gillis-Waas vzw opnieuw de cadeaudagen. Een 
geschenkenbeurs, maar ook: een heerlijk stukje taart verorberen of 

gewoon gezellig een drankje nuttigen en wat bijpraten in de cafetaria! 

Verschillende standen zijn aanwezig waaronder Broederlijk 
Delen, Natuurpunt, Sizani, Khamar/junglekids, Dorizon Doenja

Tot dan!

Groen Sint-Gillis-Waas 

Nadine Staelens

Voorzitter 

 

staelens.nadine@gmail.com

https://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.




