Hier
in Sint-Pauwels - Meerdonk
De Klinge - Sint-Gillis-Waas

Voedselbos in onze gemeente
Zonnepanelen op De Route
Speedpedelecs toegelaten

Schepen Erik Rombaut:
"Met ons boomplantplan maken we SintPauwels alvast een pak
groener."

Prachtige lindes in de Geinsteindestraat.

@GroenSint-Gillis-Waas

MASSALE BOOMAANPLANT
Ik ben maar wát trots op de
inspanningen die zoveel mensen
de voorbije maanden leverden.
Afgelopen winter heeft de groendienst van Sint-Gillis-Waas de eerste
fase van het boomplantplan uitgevoerd. Dit plantseizoen lag de
klemtoon op de deelgemeente SintPauwels.
Talrijke bermen werden er beplant
met diverse boomsoorten in onder

meer Collemanstraat, Groenstraat,
Heerweg, Heerwegpad, Klapdorp, en
nog meer. Ook de Geinsteindestraat
zit in een nieuw kleedje.

De kale straat kreeg zo een groen en
fleurig uitzicht.

HONDERDEN NIEUWE BOMEN

OOK DE ANDERE DEELGEMEENTEN KRIJGEN EEN
BOMENBOOST

De aandachtige wandelaar of fietser
heeft het vast al opgemerkt: aan de
Pastorij van Sint-Pauwels én in de
Geinsteindestraat werden meer dan
100 lindes (Tilia cordata) aangeplant.

Maar daar stopt het niet, hoor. We
gaan de komende jaren onverminderd
voort met de aanplant van nieuwe
bomen in alle deelgemeenten. Zo
maken we ook Sint-Gillis-Waas

groener, mooier en klimaatrobuuster!
Ken jij nog mooie locaties waar een
bomenrij niet zou misstaan? Meld het
ons!

Erik Rombaut
Schepen van Groenbeheer
erik.rombaut@sint-gillis-waas.be
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Eva en Matthias starten een voedselbos !
GILLISBOS TUSSEN HEERWEG EN ASTSTRAAT KRIJGT VORM

Bewerken, zaaien, planten; altijd werk in het Voedselbos.

Matthias Van Woensel en Eva Van Breuseghem zijn de enthousiaste
pioniers van het eerste Voedselbos in Sint-Gilllis-Waas, met de
toepasselijke naam: Gillisbos.
Op een terrein van liefst 11.620 meter, tussen Aststraat en Heerweg, startten
Eva en Matthias hun project. Eva legt uit: "Een voedselbos is een door mensen
gecreëerde plantengemeenschap met een extreem hoog aantal eetbare
soorten. Hierbij wordt slim gebruik gemaakt van ecologische principes die
kenmerkend zijn voor een natuurlijk bos. In een volgroeid bos vindt een enorme productie plaats van biomassa, met name in de vorm van hout, bladeren
en een grote verscheidenheid aan voedsel waaronder vruchten en noten. Maar
dat omvat niet geheel wat we willen doen: het Gillisbos houdt het midden
tussen een natuurlijke, iets wildere tuin en een biodiverse boomgaard.

@GroenSint-Gillis-Waas

Vooral onze reis naar Peru en de wereldwijde contacten met talloze mensen
gaf ons inspiratie om met dit project te beginnen. We laten het Gillisbos organisch groeien en hopen in de loop van de volgende jaren al wat productie te
hebben. We krijgen ook regelmatig plantjes en bomen van buren en kennissen.
Super! Samen met de buurt bouwen we graag een project van Samentuinen
uit. Plannen genoeg: iets zien groeien, geeft zoveel voldoening!"
"We hebben een website waar we af en toe iets posten: gillisbos.be. En je
vindt ons ook op Facebook@HetGillisbos."
Het volledige interview met Eva en Matthias lees je op onze website:
groensintgilliswaas.be.
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IN ’T
KORT

SAMEN INZETTEN OP
KLIMAATACTIE
AUTODELEN

HERWIN DE KIND

Schepen van Leefmilieu en Klimaat
herwin.dekind@sint-gillis-waas.be

De kwaliteit van de leefomgeving verhogen door de CO2-uitstoot te
verminderen, en de gevolgen van felle neerslag, droogte en hitte op te
lossen, is een van de doelstellingen in onze meerjarenplanning.
Vorig jaar werd het nieuwe burgermeesterconvenant goedgekeurd; we gaan
het engagement aan om tegen 2030 onze CO2-uitstoot met 40% te
verminderen in vergelijking met 2011.
Samen met Interwaas werken we aan de actualisering van het klimaatactieplan "Waasland Klimaatland". Dit bevat zowel acties gericht op de beperking
van de CO2-uitstoot als maatregelen die focussen op een aanpassing aan de
gewijzigde omstandigheden.
Maatregelen om ons energiegebruik te wijzigen, hebben alleen maar kans op
slagen met medewerking van de bevolking. De overheid heeft een
belangrijke rol te vervullen om iedereen te betrekken.

Het gebruik van auto’s met fossiele
brandstof heeft een belangrijk aandeel in de CO2-uitstoot. Beperken van
het autogebruik en overschakelen
naar klimaatvriendelijke exemplaren zijn noodzakelijk.
Met Interwaas werd het project
autodelen opgestart. Het initiatief wil
in de Wase gemeente zowel bij de
besturen als bij de bevolking het
gebruik van elektrische wagens
stimuleren via een deelwagensysteem.
Het project loopt over twee jaar
waarbij twee elektrische wagens
worden geleased: een die het
gemeentepersoneel gebruikt als
dienstwagen tijdens de kantooruren
en een die ter beschikking staat van
de bevolking.

AUTODELEN / ZONNEPANELEN
Recent nam het gemeentebestuur
twee maatregelen om dit wederzijds
engagement met overheid en burger
te realiseren.

BURGERPARTICIPATIE
We willen de bevolking actiever bij
het energiebeleid betrekken met de
installatie van zonnepanelen op
het gemeenschapscentrum De Route.
De financiering gebeurt via een
burgerparticipatie. De installatie van
de zonnepanelen is uitbesteed aan
MegaWattPuur, een coöperatieve
vennootschap. Inwoners van onze
gemeente kunnen participeren aan
€ 125 per aandeel.
MegaWattPuur staat in voor de

"Nieuwe burgerparticipatie:
aandelen kopen voor
zonnepanelen op De Route."
installatie, de plaatsing en het
onderhoud van de panelen. De
gemeente koopt de opgewekte
elektriciteit. Jaarlijks wordt 77.345
kWh geproduceerd en 15,5 ton CO2
bespaard; de jaarlijkse uitstoot van
twintig huishoudens.
Met dit project produceren we groene
stroom, ondersteunen we een
coöperatieve vereniging én geven we
de bewoners de mogelijkheid hierin te
investeren.

TOM RUTS

Gemeenteraadslid
tom.ruts@sint-gillis-waas.be

EEN VERNIEUWD PEDELECBELEID IN SINT-GILLIS-WAAS
Het provinciebestuur van OostVlaanderen wil meer woon-werken woon-schoolverkeer uit de
auto en op de fiets krijgen, en ziet
pedelecs als een deel van de
oplossing.
SPEEDPEDELECS DIE NIET
TOEGELATEN ZIJN OP EEN
FIETSSNELWEG; VEEL GEKKER
KAN JE HET NIET BEDENKEN.
Het gemeentebestuur van SintGillis-Waas heeft daarom recent
beslist om over het gehele
grondgebied pedelecs toegang te
geven tot wegen die vandaag vaak
enkel toegankelijk zijn voor
landbouwverkeer/plaatselijk
verkeer/fietsers, en op
uitdrukkelijke vraag van de
provincie ook op de
fietssnelwegen.
In de loop van 2021 wordt
geleidelijk aan de bebording
hiervoor aangepast. Vele pedelecgebruikers zijn hier heel blij mee:
vooral bij juridische geschillen is
dit een hele geruststelling.
Uiteraard blijft de algemene
wegcode van toepassing. Dat
betekent dat ook pedelecs zich
moeten schikken naar snelheidsbeperkingen (in zone 30 en
fietsstraten bijvoorbeeld) en hun
snelheid overal moeten
aanpassen aan de plaatselijke
verkeerssituatie en drukte. Omdat
pedelecs voor de wegcode
beschouwd worden als een
speciale categorie bromfietsen
(een aparte klasse P), zullen die Pborden in Sint-Gillis-Waas meer en
meer verschijnen.
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Nestkastjesactie
Elk jaar kan je in onze gemeente
nestkastjes winnen. Dit jaar waren er
maar liefst 274 kandidaten voor 65
mezenkastjes. Misschien ben jij een
van de gelukkige winnaars?
Voorzitter van de gemeenteraad
Greet Van Moer toont het type
nestkastje dat jij dan ontvangt!
Mezen zijn de natuurlijke vijanden van
de eikenprocessierups en de
buxusmot. Dat de nestkastjes maar
snel bruisen van leven!
@GroenSint-Gillis-Waas

2
In De Klinge kwamen er enkele
fietsstraatjes bij om veilig te
fietsen.
De straatjes zijn een eerste project
om het rondpunt en de omgeving
veiliger te maken voor fietsers. De
herinrichting van de Hogenakkerstraat moet er later voor zorgen dat
er veilige, afgescheiden fietspaden
aantakken op de straatjes. Zo fiets je
veilig richting centrum of fietsroute.
@GroenSint-Gillis-Waas

3
Heb je onze Groene fietstocht al
eens uitgetest?
Met deze fietsroute trap je 31 km lang
voorbij allerlei nieuwe groene
realisaties en pareltjes uit onze vier
deelgemeenten. Op onze website
groensintgilliswaas.be vind je de
route en de wegbeschrijving.
Have fun!
@GroenSint-Gillis-Waas

4
Padel in Sint-Gillis-Waas?
In onze gemeente zijn al tientallen
sporters gek op dit spelletje!
Padel is een hippe mix van tennis en
sqaush. Een sport die je bovendien
met 2 of 4 coronaproof kan
beoefenen. Miisschien kunnen we in
de zomer deze razend populaire
racketsport ook in onze gemeente al
spelen!
Groen-schepen Herwin De Kind buigt
zich over de bouwvergunning om
padelterreinen aan te leggen op de
terreinen van Wase Golf. Aftellen dus.
@GroenSint-Gillis-Waas

Ja,

GROEN IS IETS
VOOR MIJ!
BEN JE JOUW GRIJZE, MONOTOME STRAAT BEU EN
WIL JIJ OOK EEN MOOIE GEVEL- OF TEGELTUIN
AANLEGGEN AAN DE STRAATKANT?
sint-gillis-waas.be/wonen-en-ver-bouwen/openbaar-domein/
aanleggen-van-een-geveltuin
Alsmaar meer mensen hebben het gehad met monotoon asfalt en beton
in onze straten en op pleinen; ze snakken naar meer groen.
Daarom stelde onze schepen van Waterbeheer en Biodiversiteit Erik
Rombaut voor aan de gemeenteraad om een reglement hierover goed
te keuren:
tegeltuinen aanleggen is eigenlijk vrij eenvoudig en kan nu
snel - zonder administratieve rompslomp - worden
gemeld via een formulier.
Je vindt dat op de gemeentelijke website.

LAAT VAN
JE HOREN
Groen Sint-Gillis-Waas
Herwin De Kind - Schepen
0476866395
Nadine Staelens - Voorzitter
staelens.nadine@gmail.com
www.groensintgilliswaas.be
www.facebook.com/groensintgilliswaas

Verantwoordelijke uitgever: Nadine Staelens,
, De Klinge
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.

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

