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Wat is de beleidsvisie op Zomergem?

GEZOCHT: PROJECT VOOR
ONZE GEMEENTE
De nieuwe beleidsploeg is bijna twee jaar verder. Het is nog
steeds niet duidelijk wat het project voor Zomergem inhoudt.
Zeker wat betreft het beloofde 'meer voor minder' blijven we
op onze honger zitten.
Elke verkiezing houdt uiteraard zijn
beloftes in, welke evenwel niet allemaal
even snel gerealiseerd worden.
M.b.t. de belastingen werd ons echter een
rad voor de ogen gedraaid. Het beloofde
belastingsverlaging pakket van het vorige
bestuur wordt niet doorgevoerd. Het bleek
al snel om maar één soort belasting te
gaan. Vele andere belastingen verhoogden

Verder blijft het wachten op een visie, een
concreet project voor onze gemeente.
Hoe maken we van Zomergem werkelijk
het warmste dorp van Vlaanderen?
Wat is de visie op landbouw, natuur en
milieu, mobiliteit? Wat doen we met onze
talrijke kerkwegels waarvan er sommige
verdwenen zijn en andere niet verder
aangelegd worden?

Minder voor meer
men intussen wel en een aantal werden
voorgesteld als verschuiving van de
lasten. Een verschuiving houdt echter in
dat sommige zaken hoger belast worden
dan vroeger, en andere minder. In
Zomergem merken we tot hiertoe enkel
verhogingen op.
We vrezen dat er uit de regeerakkoorden
van de Zweedse coalities nog meer
inspiratie in die zin te rapen valt.
Daarnaast bouwt men de dienstverlening
steeds meer af. De deelgemeenten zijn
belangrijk, maar lokale diensten kunnen
maar overeind blijven omdat lokale
vrijwilligers de taken realiseren.
Een vernieuwde website met meer
informatie kwam to t stand. Wie echter
niet over een internetverbinding beschikt,
kan zich niet meer beroepen op de
gemeentelijke infoborden.

Een gemeente besturen houdt meer in dan
op de cijfertjes letten. Bovendien kan men
de realisaties van de mensen zelf niet
blijven in beeld brengen, bejubelen als
verwezenlijkingen van het bestuur.
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Weinig aandacht voor de verbindingen naar Brussel en
Antwerpen vanuit Landegem en Aalter in nieuw plan NMBS

Geen rechtstreekse trein meer uit Aalter naar
Antwerpen en piekuur stopt om 8u voor trein
naar Gent/Brussel vanuit Landegem
Tot half december neem je nog in Aalter de trein OostendeAntwerpen en spoor je rechtstreeks tot Antwerpen-Centraal;
rijden vanuit Landegem meerdere directe treinen naar Brussel
tijdens de piekuren. Aan beide verbindingen komt een einde met
de nieuwe dienstregeling van de NMBS.
Voor Antwerpen moet je overstappen in Gent, voor Brussel moet
je vroeger vertrekken. Als je echter rond 9u in Gent begint met
werken, moet je al om iets na acht de trein nemen in Landegem,
want vanaf 8u rijdt er maar om het uur een trein.
Vanuit Gent zijn we uiteraard goed ontsloten. Daar is een ruime
(wel dure) parking voorzien; maar 't mag toch niet de bedoeling
zijn dat wij, Meetjeslandse bevolking met de wagen naar Gent
bollen om een trein te nemen?
Meer info via:
* www.facebook.com/vervoersplanNMBS2015
* www.facebook.com/pages/Onze-rechtstreekse-trein-AalterAntwerpen-moet-blijven
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Energieschaarste - afschakelplan
Deze winter start het afschakelplan; ook in Zomergem
kunnen bepaalde straten zonder stroom komen te zitten.

SCHIPDONKKANAAL: HET
VERHAAL GAAT VERDER

Minder energie verbruiken!? Enkele tips.
Verlichting
- Doof de lichten wanneer u een kamer of gang verlaat.
- Beperk het aantal lichten in de ruimte waar u bent en
bepaal de hoeveelheid licht in functie van wat u doet
(koken, lezen of andere activiteiten).
- Maak gebruik van lampen met een laag verbruik: een
spaarlamp verbruikt minder elektriciteit dan een gloeilamp
en zorgt voor een lichtsterkte die minstens 4 maal hoger is.
- Vermijd het gebruik van decoratieve verlichting en
"energievreters" zoals halogeenlampen.
- Laat het zonlicht zoveel mogelijk naar binnen schijnen.
Verwarming (elektrisch)
- Verwarm wanneer u thuis bent de leefruimtes (zoals
keuken en woonkamer) tot maximaal 19 à 20 °C.
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- Verlaag ’s nachts of wanneer u afwezig bent de
temperatuur in de leefkamers en slaapkamers tot maximaal
15 à 16 °C, verlaag bij lange afwezigheid de temperatuur tot
maximaal 12 °C.
- Sluit ‘s avonds de gordijnen, blinden en luiken.
Elektrische toestellen
- Stel het gebruik van de wasmachine, de droogkast en de
vaatwasmachine uit tot na 20.00 uur of tot in de daluren
(vaak tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens).
- Was op lagere temperaturen, bijvoorbeeld op 30 °C.
- Gebruik uw laptop in plaats van een vaste computer, en
sluit hem niet continu aan op stroom.
Sluimerverbruik van elektrische toestellen
- Zet elektrische toestellen volledig uit (computers,
televisie, decoder, dvd-speler, hifi) en laat ze niet in
sluimerstand staan.
- Trek de oplader van een gsm of van een laptop uit het
stopcontact als de gsm of laptop niet wordt opgeladen.
- Sluit toestellen zonder ingebouwde netschakelaar aan op
een stopcontact met schakelaar en zet dit stopcontact uit
wanneer de toestellen niet worden gebruikt.

Voor de mensen langs het kanaal is het opheffen van de reservatiezone de enige juiste
oplossing

In het Vlaams regeerakkoord is er eindelijk sprake van mogelijke
alternatieven voor de ontsluiting van de haven van Zeebrugge: de
verbinding via de Westerschelde wordt onderzocht indien andere
mogelijkheden niet realiseerbaar zijn op korte termijn.
Voor de mensen die in de reservatiestroken
wonen is er eindelijk ook aandacht: de
meerwaarderegeling kan herbekeken worden
zodanig dat de toegevoegde waarde van
vergunde en/of toegestane werken aan
bestaande woningen en gebouwen in de
reservatiestroken desgevallend later in
rekening wordt gebracht.
De aandacht van de Vlaamse overheid ebt dus
stilaan weg van de verbreding van het
Schipdonkkanaal binnen het Seine-Schelde
project.
Groen Zomergem, het Schipdonkcomité en
't Groot Gedelf wijzen al veel langer op de
onmogelijkheden in het dossier van de
verbreding; een maatschappelijk draagvlak
voor een verbreding ontbreekt.
Maar de strijd is nog niet gestreden: een
verbreding is nog steeds een mogelijke piste.
In het kader van de huidige budgettaire
moeilijkheden zou de Vlaamse overheid beter
dit project definitief begraven en de investering
voor zinvollere initiatieven inzetten.
Zo kan de reservatiestrook definitief
vrijgegeven worden en kan men starten met
de uitbouw van recreatieve mogelijkheden
langsheen het prachtige kanaal.
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Hierdoor zouden de bewoners in de
reservatiestrook ook meer en volledige
duidelijkheid hebben en met een gerust hart in
hun woning kunnen investeren.
Om de bestemming van de gronden langs het
kanaal te wijzigen, kunnen landbouw- en
natuurverenigingen samen kijken welke grond
best geschikt is voor welk doel. De huidige
onderliggende groenzone is vroeger ingesteld
geweest. Niemand die de juiste reden daarvoor
weet. Zones die waardevol zijn voor landbouw
kunnen daarbij geruild worden voor gebieden
met hoge natuurwaarde.
Door een definitieve 'negatieve' beslissing over
de verbreding, kan men veel meer realiseren dan
zich halsstarrig vast te houden aan een project
dat veel kost en weinig slaagkansen biedt.
Hopelijk vindt men snel het nodige gezonde
verstand. Intussen blijven wij ijveren voor het
behoud van ons mooie kanaal.
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