
Hier

‘We trekken met dit 
gemeentebestuur de 
kaart van fietsers en 
schoolkinderen.’

INSPANNINGEN VOOR VEILIGE 
SCHOOLOMGEVINGEN
De fietser krijgt een centrale plaats in 

het beleid van deze bestuursploeg. 

Daar hebben wij als groene 

coalitiepartner een speerpunt van 

gemaakt. Wanneer u door de 

gemeente rijdt, heeft u het vast al 

opgemerkt: de focus ligt op 

fietsveiligheid. 

Veiligere oversteek en 50km/u in de 

Reepstraat, fietspad langs Wase Golf, 

nieuwe toplaag voor de fietsroute, 

verschillende fietsstraten, fietspad 

op Den Dries, herstel van de 

Kruisputwegel én talloze andere 

ingrepen beveiligen én stimuleren het 

fietsverkeer! 

VEILIG VOOR FIETSERS, 
BUURTBEWONERS ÉN 
SCHOOLKINDEREN

Dat doen ook schoolomgevingen die 

een verkeersveilige make-over krijgen. 

Zo werden in Meerdonk al de eerste 

ingrepen gedaan en kreeg het 

Hoogeinde opnieuw een dynamisch 

zone-30-bord. 

De grootste metamorfose kende 

echter de schoolomgeving op het 

Kalf. De gemeente voert daar een 

eerste fietszone in na ruggespraak 

met de buurtbewoners en de school. 

Het nieuwe voetpad in de Zavelstraat, 

de slimme éénrichtingsingrepen, de 

veralgemeende 30km/u in de 

fietsstraten kunnen daar op veel 

bijval rekenen. 

De volgende jaren worden ook andere 

schoolomgevingen verkeersveiliger 

gemaakt voor schoolkinderen, 

buurtbewoners en fietsers. 

Erik Rombaut

Schepen van Mobiliteit

erik.rombaut@sint-gillis-waas.be

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

Pomona: Agroforestry in Meerdonk

Lokaal Energie- en Klimaatpact

Nieuwe hondenwei in de maak

© Groensint-gillis-waasOp weg naar de Eeckberger fiets je nu heel wat veiliger dankzij de 
eerste fietszone van onze gemeente.



HIER

Pomona doet aan boslandbouw
NIEUW IN MEERDONK

Tijdens het afgelopen jaar zagen we heel wat beweging in de Pannekeetstraat 

in Meerdonk. Boslandbouwbedrijf Pomona sloeg haar vleugels uit op een akker 

van liefst 6000m2. Onder leiding van voedselboscoördinator Stéphanie De 

Caluwé plantten 30 vrijwilligers meterslange hagen en liefst 150 bomen: onder 

andere perelaars, hazelaars, notenbomen, tamme kastanjes, en 

bessenstruiken. De bijen en grazende schapen vervolledigen het plaatje. 

Pomona is een coöperatief boslandbouwbedrijf met productie in verschillende 

Wase gemeenten. Ze kiezen voluit voor boslandbouw of agroforestry. Deze 

manier van landbouw houdt rekening met de draagkracht van de bodem en 

produceert duurzaam geteeld voedsel. Bedoeling is te zorgen voor eerlijke, 

ecologische, seizoensgebonden en lokale voeding. Je kan zelf een steentje 

bijdragen: als coöperant of consument, maar ook als vrijwilliger op een van de 

meewerkdagen. Op die manier wil Pomona met Wase consumenten én met 

boeren voor 80% voor hun eigen lokale, gezonde en duurzame voeding zorgen. 

Het boslandbouwbedrijf is in volle ontwikkeling, maar stelt toch het 

voedselbos  open voor geïnteresseerde bezoekers. Er kwamen al verschillende 

schoolklassen langs én tussen zonsopang en zonsondergang ben ook jij 

welkom. Tijdens de Nobel fietsroute of de Saleghem wandelroute kan je 

makkelijk het voedselbos, tussen wandelknooppunten 94 en 95 in de 

Pannekeet, ontdekken en even verpozen aan een van de picknicktafels. In de 

nabije toekomst wordt er ook een heus speel- en leerpad aangelegd!  Word je 

zelf een beetje boer als coöperant, of kriebelen je vingers om als consument, 

bezoeker of vrijwilliger het project te steunen? Alle info op de facebookpagina 

www.facebook.com/ pomonacoop/ of website www.pomonacoop.be.

Bezoekers en vrijwilligers welkom in het Pomona voedselbos © Pomona



IN ’T 
KORT

HIER

‘Naast het speelbos ligt een 
uniek terrein met waterpartij 
waar je hond kan ravotten'

LOKAAL ENERGIE- EN 
KLIMAATPACT GOEDGEKEURD

Deze en vorige zomer hebben duidelijk gemaakt dat onze gemeente niet 

gespaard blijft van de gevolgen van de klimaatverandering. De droogte vorig 

jaar was problematisch voor de land- en tuinbouw met aanzienlijke schade voor 

de opbrengst. De extreem hevige regenval deze zomer veroorzaakte opnieuw 

wateroverlast in een aantal straten van onze gemeente. Aanpassingen  aan de 

gewijzigde omstandigheden zijn noodzakelijk naast het beperken van de CO2-

uitstoot.  

Met het bestuur hebben we binnen de bevoegdheden van onze Groene 

schepenen al initiatieven genomen zoals de verLEDding van de openbare 

verlichting, de installatie van zonnepanelen op de Route, de uitbreiding van de 

fietspaden, de aanplant van bomen, het autodeelsysteem, energiecoaching 

voor bedrijven, het masterplan voor de groen-blauwe woonas Blokstraatbeek, 

enz …

HONDENWEIDE IN 'T BROEK?

MET DIT AANBOD KAN JE ZELF 

MEEWERKEN AAN DE 

KLIMAATDOELSTELLINGEN EN 

DE  CO2-UITSTOOT BEPERKEN:

Realiseer energiebesparende 

AANPASSINGEN AAN JE 

WONING op advies van het 

Steunpunt Duurzaam Wonen en 

Bouwen. De gemeente en het 

Steunpunt nemen de kost voor het 

advies op zich. Een aanvraag kan 

via https://www.bouwwijs.be/

bouwadvies-en-premies/

renovatieadvies . Een adviseur 

neemt contact met je op voor een 

afspraak. Ook voor korte en 

specifieke vragen rond duurzaam 

bouwen en verbouwen kan je 

terecht bij het Steunpunt.

Maak gebruik van de 

ELEKTRISCHE DEELAUTO aan de 

parking bij het bustransferium 

(Sint Helena) en het Kerkplein 

(weekend). Kost:  4€ per uur en 

29€ voor een dag en 0,20€ per km. 

Wat heb je nodig: een smartphone 

met internetverbinding, een 

creditcard of prepaid kaart (geen 

bancontact) en de SHARE Mobility 

app. Meer info : https://

autopartnersshare.be/

Vraag VOOR JE BEDRIJF EEN 

ENERGIESCAN EN 

ENERGIECOACH aan bij Waasland 

Klimaatland: Je krijgt inzicht in 

jouw verbruik en een praktisch 

advies voor energiebesparende 

maatregelen op maat van jouw 

bedrijf. De gemeente komt tussen 

in de kosten van de scan en het 

advies voor 50 of 90% naargelang 

de voorgestelde maatregelen al 

dan niet worden gerealiseerd. 

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

TOM RUTS
Gemeenteraadslid Groen
tom_ruts@yahoo.com

DE GOEDKEURING VAN HET 
KLIMAAT- EN ENERGIEPACT IS 
EEN VOLGENDE STAP IN ONS 
ENGAGEMENT VOOR: 

- De aanplant bijkomend groen met 1 

boom per inwoner en meer hagen

- Meer ruimte voor water door 

ontharding en infiltratie van 

regenwater

- Energiebesparende renovaties in 

1000 woningen en duurzame energie 

projecten

- Een koolstofvrije mobiliteit met 

uitbreiding van de autodeelprojecten 

en fietspaden.

Het pact loopt van 2021 tot 2030. De 

Vlaamse overheid ondersteunt het 

engagement met een subsidie, het 

eerste jaar 60.000 €. Ambitieuze 

doelstellingen maar haalbaar met de 

vereende kracht van  burgers, 

bedrijven, verenigingen en bestuur. 

Zowat 10 jaar geleden kon ik de 

gemeenteraad overtuigen om de 

eerste hondenspeelweide te 

realiseren op de Houtvoortsite. In 

2019 opende ik dan een tweede 

losloopzone in de Bagoniewijk in Sint-

Pauwels. Hondenlosloopzones geven 

niet alleen kansen aan honden om 

met soortgenoten te spelen, het zijn  

ook  ontmoetingsplaatsen voor 

hondeneigenaars. 

In het bestuursakkoord vroeg Groen 

om nog verder te gaan: we willen op 

zoek gaan naar geschikte terreinen in 

elke deelgemeente. Tijdens mijn 

talloze wandelingen in onze 

gemeente met mijn border collie 

botste ik op een bijzondere plaats. 

Aan de nieuwe sociale woonwijk     

Het Broek is een enorme waterpartij 

aangelegd voor waterberging. Deze 

vijver en de omliggende groenzones 

bieden een unieke kans om een 

uitdagende hondenspeelweide aan te 

leggen met een speelheuvel en 

waterpartij. Op de gemeenteraad 

deed ik het voorstel om het laatste 

stuk na de loopbrug in te richten als 

hondenspeelwei. Schepen De Kind 

engageerde zich alvast om hier 

volgend jaar werk van te maken. 
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HIER

De desastreuze gevolgen van de 

klimaatopwarming lieten deze 

zomer ook onze gemeente niet 

ongemoeid. We moeten ons 

wapenen tegen wateroverlast door 

extreme regenval. Als bestuur 

investeren we in verschillende 

rioleringsprojecten, maar ook in 

waterbuffering in en rond het 

centrum van Sint-Gillis-Waas. 

Overheid, bedrijven en particulieren 

kunnen met zinvolle ontharding ook 

bijdragen.  Plannen voor park en 

Blokstraatbeek bieden kansen.

1

Hoekstraat enkel toegankelijk 

voor fietsers, ruiters, brommers 

en landbouwvoertuigen!

Om het sluipverkeer naar Nederland 

tegen te gaan kreeg de Hoekstraat in 

Meerdonk een apart statuut. 

Doorgaand niet-landbouwverkeer is 

er niet langer toegelaten. Fietsers en 

wandelaars kunnen terug genieten 

van deze polderweg.

2

Kruisputwegel

In Sint-Pauwels werd de 

Kruisputwegel alvast voorzien 

van een nieuwe toplaag. 

Rusthuisbewoners, omwonenden, 

joggers, wandelaars en de talloze 

fietsers genieten nog meer van de 

omgeving en de gerenoveerde 

Roomanmolen.

3 Binnenkort een hondenweide  

in 't Broek?

Achter de loopbrug ligt een uitgelezen 

plek  om een grote hondeweide aan te 

leggen. Op een oppervlakte van wel 

2500m2  met een speelheuvel en een 

waterpartij kunnen de honden vanaf 

volgende zomer hopelijk voluit 

ravotten! Tom Ruts ging met border 

collie ZsaZsa alvast op prospectie.
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 Ja,
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

LAAT VAN 
JE HOREN

                                                                                              

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

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.

AANPLANT NIEUW GEBOORTEBOS 
VOOR ALLE KINDEREN GEBOREN

 IN 2019 - 2020 - 2021
ZATERDAG 20 NOVEMBER 10U-15U

WARANDEWEGEL -  DE KLINGE

Na een onwelkome coronabreak pikt de gemeente 
terug de draad op! Op zaterdag 20 november  zijn alle ouders, 

grootouders, meters en peters vanaf 10u tot 15u welkom op de aanplant 
van een niieuw geboortebos. Je kleine spruit helpt symbolisch mee aan 

het klimaat met zijn of haar eigen boom. We verzamelen deze keer 
in de Warandewegel in De Klinge.

Natuurpunt organiseert ook geleide wandelingen in het 
nieuwe natuurgebied.

Meer info via schepen Erik Rombaut 
erik.rombaut@sint-gillis-waas.be

of kom gewoon langs! Tot dan!

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: Staelens Nadine,
Groen Sint-Gillis-Waas, 9170 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.


