Hier
in St-Gillis-Waas, De Klinge,
St-Pauwels en Meerdonk

Vogelringen met Tim Audenaert
Ambitieus masterplan in centrum
Meer bomen in onze gemeente

"Na de herasfaltering
krijgt de spoorwegroute
nu ook een fikse makeover met veilige
kruispunten."

De onduidelijkheid verdwijnt: met Groen komen er veilige
verkeersdrempels die de fietsers voorrang geven.

©groensint-gillis-waas

FIETSERS KRIJGEN VOORRANG
OP SPOORWEGPAD
Op vraag van gemeenteraadslid Tom
Ruts en schepen van Mobiliteit Erik
Rombaut besliste het college dat de
fietsers in Sint-Gillis-Waas op alle
kruispunten van de F411 – de
fietssnelweg op de vroegere
spoorwegbedding – voorrang krijgen.
Deze regeling was al van toepassing
op het grondgebied Sint-Niklaas. Voor
de transparantie, doorstroming en
veiligheid van de fietsers is het

nodig om dit ook op ons grondgebied
te doen in de Geinsteinde-, Shond-,
Ast- en Stationstraat en de Klokputen Heerweg.
De kruispunten worden veilig
heraangelegd naar het voorbeeld
van het al aangelegde kruispunt in de
Hoogstraat, op de grens van SintNiklaas en Sint-Gillis-Waas:
> verkeersplateau met rood
gemarkeerde fietsoversteek

> punctuele verlichting
> versmalling van de rijbaan op het
verkeersplateau met afwisselend
verkeer
> rond het verkeersplateau een
snelheidsbeperking van 30 km/u +
50km/u in de ruimere omgeving
> voorrang voor fietsers op het
verkeersplateau
De kosten voor het complete project
worden geraamd op 253.256 euro

(excl. btw) en gespreid over meerdere
begrotingsjaren. Als eerste staat de
Geinsteindestraat gepland. Het
(complexe) kruispunt met de Reepen Kluizendijkstraat pakt de
gemeente afzonderlijk aan.
Met deze beslissing wil het college de
fietsers een flinke duw in de rug
geven en garanties
bieden voor de verkeersveiligheid
van alle weggebruikers.
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Tim Audenaert

OFFICIEEL ERKEND WETENSCHAPPELIJK VOGELRINGER UIT SINT-GILLIS-WAAS

Tim benadrukt het belang van onze kleine landschapselementen. Hij is als vogelringer actief in het Rietmoeras aan de Laarstraat en de
Klokputwegel of de bosjes aan de Samelstraat en de Blauwe Staakwegel. Tim ringt hier een jonge steenuil.

Tim werkt voor het Vlaams Agentschap Natuur en Bos, waar hij mee instaat
voor het beoordelen van natuurbeheersplannen in de provincie Antwerpen.
Daarnaast is hij al vele jaren officieel erkend door het Belgisch Ringwerk als
vrijwillige, wetenschappelijke vogelringer. In België organiseert het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) het ringen van
in het wild levende vogels. In België kregen de eerste vogels een ringetje om in
1927, het Ringwerk is dus een van de oudste KBIN-onderzoeksprogramma’s.
Tim coördineert onder andere een onderzoeksprogramma van de kokmeeuw. De voorbije 12 jaar werden er via dat project ruim 3000 jonge
kokmeeuwen voorzien van een kleurring. Zo kunnen de vogels vanop afstand
worden geïdentificeerd.Jaarlijks doet Tim ook ongeveer 70 jonge Wase kerk-

©groensint-gillis-waas

en steenuilen een ring om. Daardoor krijgen wetenschappers inzicht in gedragspatronen, trekroutes en de invloed van klimaatverstoring op onze Wase vogels.
In Sint-Gillis-Waas onderzoekt Tim al vele jaren een aantal kleinere natuurparels. Tijdens de trekperiode vangt hij rietvogels - zoals de kleine karekiet, de
blauwborst en de rietzanger - op doortrek, weegt en meet hen en laat hen na
het ringen weer vrij. Terugmeldingen komen vaak van heel ver weg op hun
tocht richting Afrika.
Wil je meer weten over het fascinerende werk van een erkend
vogelringer? Ah, dan is er goed nieuws! Zodra de coronamaatregelen het
toelaten, geven we je de kans om Tim te vergezellen tijdens zijn
activiteiten! Volg Groen.

HIER

EEN MASTERPLAN VOOR
CENTRUM SINT-GILLIS-WAAS

IN ’T
KORT

De participatie van verschillende
betrokken groepen wordt verzekerd: bouwheren, bewoners,
experten.
GREET VAN MOER & HERWIN DE KIND

Voorzitter gemeenteraad & schepen van Omgeving aan de
Blokstraatbeek ter hoogte van de bib.
herwin.dekind@sint-gillis-waas.be

Nieuw fiets- en wandelpad voor het centrum, langs de Blokstraatbeek
In het centrum van Sint-Gillis-Waas staan verschillende bouwprojecten op
stapel. In totaal gaat het om minstens 150 woonentiteiten. Groen en het
bestuur grijpen deze ontwikkelingen aan om via een masterplan privéinitiatieven te integreren in een ruimer planologisch kader. Opzet: een
meerwaarde voor zowel de projecten als het publieke domein creëren.
De projecten situeren zich binnen de zone tussen de Blokstraatbeek en de as
Kerkstraat – Kronenhoekstraat. De initiatieven bieden kansen om het centrum
van onze gemeente te verfraaien, de kern te verdichten en te vergroenen.
We gaan alvast voor een fiets- en wandelpad langs de Blokstraatbeek, die van
zuid naar noord door het centrum slingert. De werken kunnen ook gekoppeld
worden aan de opwaardering van het gemeentepark, de Sint-Helenatuin en aan
de vergroening van het kerkplein.

De opdracht is ondertussen
toegewezen aan een studiebureau.
Er is gestart met het opstellen van
een omgevingsanalyse. Ook zijn de
eerste gesprekken gevoerd met de
experten en de projectontwikkelaars.
Binnenkort moet het masterplan
beschikbaar zijn en een kader bieden
voor de omgevingsvergunningen. Op
die manier werken we met een
overkoepelende visie, in plaats van
een benadering van dossier per
dossier.
Kernverdichting, vergroening,
aandacht voor participatie en een
duidelijk kader voor ontwikkelaars
staan centraal, en ook de
opwaardering van de Blokstaartbeek
is een belangrijk element.

MEER BOMEN IN ST-GILLIS
Bomen werken als een natuurlijke
airco; ze brengen verkoeling door
schaduw en verdamping. Op talrijke
plaatsen hebben we afgelopen
zomer, bij temperaturen van meer dan
40°C, het verkoelende effect van
bomen gevoeld. Ook in Sint-Gillis
Waas willen we klimaatopwarming
tegengaan, en daarom dragen we
graag ons steentje bij aan het
Europese "Green Deal", die spreekt
van maar liefst 2 miljard nieuwe
bomen voor ons continent.
Wellicht zag je al de nieuwe rij linden
staan in de Holdamstraat, de zwarte
populieren in de Heerweg, de linden in
de Groenstraat en de zomereiken in
de Klokputwegel en Turkeyenstraat.

"Groen komt belofta na en
maakt werk van meer
bomen."
Als er toch bomen gerooid moeten
worden, worden ze vervangen of
vlakbij gecompensereerd. Dat is
onder meer gebeurd in de Pompstraat
met een nieuwe rij essen. De gerooide
bomen in de Boerenkrijglaan en
Willem van Saeftingelaan werden ter
plaatse vervangen door esdoorns,
haagbeuken, linden en wilde
kerselaars en deels gecompenseerd
door een prachtige rij jonge beuken in
de Warandewegel.

ERIK ROMBAUT

Schepen van Mobiliteit, Water,
Groenbeheer en Biodiversiteit
erik.rombaut@sint-gillis-waas.be

MINDER RESTAFVAL
Diftar - het gescheiden ophalen
van afval - levert prima resultaat
in Sint-Gillis-Waas. Uit de eerste
cijfers van MIWA blijkt dat met de
invoering van diftar het aantal kg
restafval per inwoner in onze
gemeente is gedaald VAN 59,57
KG (eerste helft 2019) NAAR
32,39 KG (tweede helft van 2019).
Dit is het laagste getal binnen de
MIWA- gemeenten! Het principe
"de vervuiler betaalt" doet ons al
meteen beter sorteren en ook
afval vermijden. Mensen besparen
zo geld met ecologische
maatregelen.

PUBLIEKE VUILNISBAKKEN
Aan de toegangswegen naar de
bossen werden 5 bijkomende
vuilnisbakken geplaatst om het
zwerfvuil op te vangen. Vooral in
de zomermaanden is er meer
zwerfvuil. In juli en augustus
werden de publieke vuilnisbakken
overal tweemaal per week
geledigd. We beschikken nu over
108 publieke vuilnisbakken.
Maandelijks wordt genoteerd hoe
vol deze zijn en of sluikstort
aanwezig is. Deze registratie leidt
tot een AANGEPAST VUILNISBAKKENPLAN. Met dank aan de
medewerkers van den Azalee.

DAK LAGERE SCHOOL
MEERDONK GERENOVEERD
De asbesthoudende materialen in
het dak van de lagere school zijn
veilig verwijderd. Het dak kreeg
een grondige renovatie.
Mooi werk voor onze school.

GROEN

ZO DOEN WE WAT NODIG IS
Het moet gezegd: we zijn trots op het regeerakkoord. Want het staat vol oplossingen
en geeft ons land een nieuwe toekomst. En maar goed ook: het is hoog tijd om te doen
wat nodig is. Voor het klimaat, voor wie het moeilijk heeft, en voor onze gezondheid
en ons geluk. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste punten.

Voor wie het moeilijk heeft

Voor duurzame energie

Voor de helden van de zorg

Volledige loopbaan achter de rug? Dan heb
je recht op een minimumpensioen van 1500
euro. Daarnaast evolueren we naar hetzelfde
pensioenstelsel voor iedereen, of je nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

We nemen het energiebeleid in eigen handen,
maken de weg vrij voor hernieuwbare energie en
zijn een partner voor iedereen die investeert. De
kernuitstap komt er zoals gepland. Daarnaast
zorgen we zo snel mogelijk voor meer
windenergieproductie op de Noordzee. En je
energiefactuur? Die blijft onder controle.

Het applaus voor zorgpersoneel zetten we om in
hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden.
En als patiënt ga je minder betalen. Ook
komt er eindelijk een volwaardig budget
voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor eerlijke belastingen

Voor een leven in balans

Voor een beter klimaat

Dankzij een solidariteitsbijdrage dragen de
grootste vermogens eerlijk bij. Ook multinationale
techbedrijven doen dat, in de vorm van een
digitalservice-belasting. Daarnaast scherpen
we de strijd tegen fiscale fraude stevig aan.

We gaan weg van fossiel, sluiten ons
aan bij de koplopers van Europa en kiezen
voor een broeikasgasreductie van 55
procent tegen 2030. En tegen 2040 is de
overheid volledig klimaatneutraal.

Het geboorteverlof verdubbelt: we gaan van
tien naar twintig dagen. Zo kunnen vaders en
meeouders van bij het prille begin meer voor hun
kinderen zorgen. Tele- en thuiswerk blijven we
trouwens aanmoedigen – ook na de coronacrisis. ■

Ontdek de volledige samenvatting van het
akkoord op www.groen.be/regeerakkoord

GROEN

Maak kennis met onze groene ministers: Petra en Tinne

Petra De Sutter (links) wordt vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Tinne Van der Straeten (rechts) wordt minister
van Energie.

Misschien ken je ze al lang. Of misschien zie je hun gezicht en naam voor de eerste keer. Wat
het ook is, één ding staat vast: kersverse Groen-ministers Petra De Sutter en Tinne Van der
Straeten waren nooit eerder zó klaar om te doen wat nodig is. De eerste als vicepremier en
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, de tweede als minister van Energie.
Hieronder beantwoorden de dames drie vragen over verleden, toekomst en heden.
Wat deed je hiervoor?
Petra: ‘Sinds 2019 was ik lid van het Europees Parlement. Ik werd daar de eerste groene voorzitter
van de Commissie Interne markt en Consumentenzaken. Daarvoor zetelde ik in de Senaat en in de
Raad van Europa. Van beroep ben ik gynaecologe
en fertiliteitsexperte, en ik stond vroeger aan het
hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde
van het Universitair Ziekenhuis Gent.’
Tinne: ‘Ik maakte in 2019 na tien jaar mijn comeback in de nationale politiek. Toen werd ik verkozen op een Brusselse Ecolo-Groen-lijst. Daarvoor
werkte ik als advocate en adviseerde ik energiebedrijven – energie is waar mijn expertise én mijn
hart ligt.’

zagen we tijdens de coronacrisis hoe onmisbaar
een sterke overheid is.’

© Jesse De Meulenaere

‘Een sterke overheid
kan zich beter
inzette vo het
algemeen belang’
— PETRA DE SUTTER

Tinne: ‘Ik wil eerst en vooral de weg vrijmaken voor
investeringen in hernieuwbare energie. En ik ben
optimistisch, want samen met de ministers van
Klimaat en Mobiliteit (beiden van Ecolo, red.) hebben we alle hefbomen in handen voor een groene
ommekeer. Daarnaast wil ik duizenden lokale jobs
creëren en energiefacturen betaalbaar maken, en
hoop ik dat mensen tegen 2024 anders kijken naar
het thema energie. Dat ze het zullen zien als een
kans, en niet als symbool voor kommer en kwel.’
Wat staat er eerst op je agenda?
Tinne: ‘Er valt geen tijd te verliezen. We hebben

al gesproken met eurocommissaris Margrethe
Vestager, de vicevoorzitster van de Europese
Commissie, over de toekomst van de Belgische
energie. En binnenkort zitten we rond de tafel met
alle Belgische energieministers.’
Petra: ‘Eerst gaan we zo snel mogelijk de verschillende overheidsdiensten en -bedrijven leren
kennen. En we gaan ook zien hoe we de groene accenten uit het regeerakkoord in het ambtenaren
apparaat krijgen.’ ■

‘Energie is waar
mijn expertise én
mijn hart ligt’
— TINNE VAN DER STRAETEN

Wat wil je als minister bereiken?
Petra: ‘Ik wil de overheid moderniseren en digitaliseren. Want zo wordt ze sterker en betrouwbaarder, en kan ze zich beter inzetten voor het
algemeen belang. Burgers worden beter geholpen,
ambtenaren halen meer uit hun job. Bovendien

Petra De Sutter
• 57 jaar
• woont in Horebeke
• werkte lang als gynaecologe
en fertiliteitsexperte
• schreef samen met Groen-voorzitster
Meyrem Almaci het boek ‘De goede
kant op: kansen na corona’

Tinne Van der Straeten
• 42 jaar
• woont in Koekelberg
• specialiseerde zich als juriste
in energie en klimaat
• heeft twee dochters, leest veel en
graag en doet af en toe aan yoga

REGIONAAL
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BETERE BESCHERMING
VOOR BOOM EN DIER
Bomen en dieren kunnen binnenkort
rekenen op betere bescherming. Daar
zorgde Kamerlid Stefaan Van Hecke
voor.
“Vandaag bepaalt de wet dat de
rechter verplicht is om een boom die
te dicht bij de perceelsgrens staat, te
laten kappen, ook als er geen hinder
is”, verduidelijkt Stefaan. “Dat
verandert. Fout geplante bomen
zullen niet meer automatisch gekapt
worden en de rechter zal rekening
moeten houden met onder meer de
milieuwaarde." Ook voor dieren komt
er verandering: de wet erkent nu dat
dieren gevoelsvermogen en
biologische noden hebben, en geen
gewone voorwerpen zijn, een
belangrijk onderscheid dat het
dierenwelzijn ten goede zal komen.
“De huidige wet, die stamt uit de 19de
eeuw, krijgt zo eindelijk een update
voor de 21ste eeuw”, besluit Stefaan.
“Dit is een belangrijke stap, die de
maatschappelijke bezorgdheid om
klimaat, milieu en dierenwelzijn
weerspiegelt.”

© Isabelle Pateer

STEUN VOOR AANKOOP
NATUUR
Sinds 1 januari kunnen erkende
terreinbeherende natuurverenigingen rekenen op financiële
ondersteuning vanuit de provincie.
Oost-Vlaanderen subsidieert 20%
van het aankoopbedrag van
gronden waar men topnatuur
creëert (‘natuurreservaat’
conform natuurdecreet).
De subsidie loopt zelfs op tot 50%
voor aankopen die de provinciale
klimaatdoelstellingen helpen
realiseren. Natuurpunt vzw en
Durme vzw komen in aanmerking.
Met Groen in de Oost-Vlaamse
meerderheid maken we het
verschil!

© Koen Roman

WE BESCHERMEN ONZE BIJEN
De Aziatische hoornaar bedreigt onze inheemse bijen en betekent een
nachtmerrie voor imkers. Raadslid Koen Roman trekt aan de alarmbel en vanuit
zijn bestuursfunctie bij de provinciale vzw Rato onderneemt hij actie.
Rato zal onderzoeken hoe de hoornaar op een snelle en efficiënte manier
bestreden kan worden om zo de gemeenten te kunnen bijstaan bij de bestrijding
er van.
De provincie werkt, niet alleen via de provincieraad maar ook via de organen
waarin de Groen-verkozen zetelen. Om te zien wie waar actief is en om ze een
vraag te stellen surf je naar www.groenoostvlaanderen.be/onze_mensen
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1
Sluipverkeer ontmoedigd
Vele wandelaars en fietsers genieten
van de omgeving van de Groenstraat
in Sint-Pauwels. Helaas volgden er
veel klachten over het toenemende
sluipverkeer. Daarom besliste het
gemeentebestuur om er een goed
gesignaliseerde en opvallende
tractorsluis te plaatsen. Het
landbouwverkeer kan door, het
autoverkeer niet. Nu is de rust in deze
groene omgeving weer verzekerd.
©groensint-gillis-waas

2
Tom Ruts op zwerfkattenactie
Op initiatief van de gemeente worden
4 maal per jaar zwerfkatten gevangen
en gesteriliseerd. Na een nachtje
observatie bij de dierenarts worden de
dieren weer vrijgelaten. Katten,
steriliseren en castreren, heeft veel
voordelen: geen onverwachte nestjes,
minder ziektes en hormonale
schommelingen, minder gevechten en
lawaaioverlast en uiteindelijk ook
minder zwerfkatjes. Zwerfkat in je
buurt? Meld het!
©groensint-gillis-waas

3
De gemeente beveiligde het tweerichtingsfietspad aan de Wase Golf.
Interwaas zorgde samen met de gemeente voor wegmarkeringen en signalisatie in de Kattestraat. In de bochten staan nu reflectoren en dat is veel
veiliger. De bermen worden nog opgehoogd. Er is sprake van het fietspad
over de Kattestraat door te trekken
naar de fietssnelweg F41 van Stekene
naar Beveren. Gevolg: een snelle verbinding naar de Kluizenmolen, de
Wase golf en de brouwerij.
©groensint-gillis-waas

4
Bijenvriendelijker graslandbeheer
in Sint-Gillis-Waas
Onder impuls van Groen en na een
geslaagde proef in het SintHelenapark, wordt vanaf dit jaar het
maairegime voor de gazons en
graslanden op talrijke plaatsen in
onze gemeente aangepast. Het
schepencollege besliste om voortaan
in de lente en zomer enkel het gras te
maaien op de eerste meter langs de
verharding. Zo blijven er nog wilde
bloemen staan in de borders en die
hebben onze bijen hard nodig.
©groensint-gillis-waas
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Deze publicatie 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 omgeving.

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Van Orleystraat 5-11, 1000 Brussel. Niets in deze
uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk.

