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0. Inleiding  

Het nieuwe gemeentebestuur van Sint-Gillis Waas, een coalitie tussen CD&V en Groen-

sp.a, wenst een duidelijk merkbare omslag te maken wat het gemeentelijk beleid betreft. 

De speerpunten van deze omslag zijn: het vrijwaren van de open ruimte en landelijk 

karakter, inzetten op kernversterking, het realiseren van waterbuffers en verbetering van de 

waterkwaliteit, prioriteit aan de voetganger, fietser en openbaar vervoer, bestuurlijke 

vernieuwing met meer participatie door de burger, … 

Het nieuwe gemeentebestuur wil deze ambities waarmaken met de middelen voorzien 

in de begroting. Een belastingverhoging in deze legislatuur is daarvoor noodzakelijk. Met de 

bijkomende middelen kan de gemeente de bevolking beter (be)dienen, anticiperen op het 

snel wijzigende energielandschap en noodzakelijke duurzame maatregelen nemen.  

Daarnaast zet het gemeentebestuur het recente beleid voort inzake nieuwe publieke 

dienstverlening in het nieuwe ABC, de welzijnscampus Sint-Helena, het gemeentelijk 

onderwijs en de ondersteuning van het verenigingsleven. 

Een vernieuwde bestuurscultuur  

Het gemeentebestuur wenst een vernieuwde bestuurscultuur op te bouwen, waarin nog meer 

rekening wordt gehouden met rechtstreekse inspraak van de burger en burgerparticipatie aan het 

gemeentelijk beleid. Dat kan onder meer gebeuren door het maatschappelijk middenveld en diverse 

verenigingen, door de gemeentelijke adviesraden en -organen maar ook spontane 

burgerinitiatieven meer ernstig te nemen en hun adviezen en memoranda grondig te overwegen. 

Indien deze niet kunnen worden gevolgd belooft het gemeentebestuur een grondige motivatie. 

Bovendien wil het bestuur op termijn overwegen om burgers rechtstreeks inspraak te geven in de 



2 

besteding van een deel van de begroting, via een zogenaamde burgerbegroting. Er worden daartoe 

bijeenkomsten en overleg-ronden georganiseerd op niveau van wijken of deelgemeenten. Deze 

kunnen thematisch of periodiek verlopen, het zijn uitgelezen kansen om participatie aan het beleid 

concreet te maken door samen met de inwoners aan de slag te gaan. 

Herbevestiging van de adviesraden in hun rol. Participatie omtrent bestuur en besluitvorming 

afstemmen met deze adviesraden. 

Ten slotte wenst het nieuwe gemeentebestuur op een constructieve wijze samen te werken met 

de oppositie in de gemeenteraad en zal daartoe ook afspraken maken om waar mogelijk, 

gemeenschappelijk gedragen beslissingen te nemen in het algemeen belang van burgers en 

bedrijven in onze gemeente. 

De 17 VN globale duurzame ontwikkelingsdoelen als leidraad  

De strategische ontwikkelingsdoelstellingen (de zgn. global goals for sustainable 

development) die in september 2015 door een groot aantal staats- en regeringsleiders 

werden opgesteld, vormen vanaf 1 januari 2019 het toetsingskader van het gemeentelijke 

beleid in Sint-Gillis Waas. Deze globale duurzame ontwikkelingsdoelen vormen een plan 

van de Verenigde Naties met 17 punten om tegen 2030 de armoede in de wereld te 

bestrijden, de klimaatverandering te stoppen en te vechten tegen onrecht en ongelijkheid. 

Ook op lokaal gemeentelijk niveau kan er duidelijk een verschil worden gemaakt en een 

belangrijke bijdrage worden geleverd met name in de strijd tegen de klimaatverandering en 

tegen sociale ongelijkheid. Het gemeentebestuur zal dan ook bij elke beleidsbeslissing 

telkens met pictogrammen aangeven welke van de 17 VN-doelstellingen baat hebben bij de 

beleidsbeslissing. Ook aan de gemeentelijke administratie wordt gevraagd om op deze 

manier te werk te gaan. Met de administratie wordt een implementatietraject uitgewerkt. 

Waar nodig worden opleidingen voorzien. 
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De transitie naar een sociaal-ecologische klimaatneutrale en duurzame 

gemeente 

De ambitieuze maatregelen voor de noodzakelijke transitie naar een sociaal-ecologische 

klimaatneutrale en duurzame gemeente kosten geld en inspanningen. Het gemeentebestuur 

wenst dat de burgers nog meer waar krijgen voor hun financiële bijdragen. Op korte termijn zal het 

bestuur de financiële draagkracht van de gemeente trachten veilig te stellen door het verhogen van 

de inkomsten. Tegelijk zal worden gewaakt dat de financiële lasten eerlijk worden verdeeld. Zo 

bijvoorbeeld zal het gemeentebestuur een sociaal-ecologische correctie voorbereiden en zo snel 

mogelijk doorvoeren wat betreft forfaitaire gemeentebelastingen voor bedrijven en gezinnen. 

Hierdoor zal er niet langer een forfaitaire belasting geheven worden voor iedere inwoner of bedrijf, 

maar zullen gedifferentieerde tarieven gehanteerd worden die afhangen van verschillende criteria. 
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1. Energie 

De ambitie is de volledige verLEDting van de openbare verlichting. Met Eandis wordt onderzocht 

hoe de investeringen kunnen worden verdeeld tussen gemeente en Eandis. In 2019 wordt eventueel 

een opstartbudget in de begroting vrijgemaakt om snel te kunnen starten met het verLEDten van de 

openbare verlichting.  

 Het uitgespaarde geld door energiebesparing wordt jaarlijks opnieuw geïnvesteerd in de 

volgende fasen, om zo snel als mogelijk de hele gemeente om te schakelen, met behoud (en waar 

mogelijk uitbreiding) van het nachtregime om lichthinder aanzienlijk te verminderen. Om de vraag 

naar bijkomende verlichting te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren worden alle nog 

niet-verlichte straten in het hele buitengebied op termijn voorzien van duidelijke belijning en/of 

reflectoren naar Nederlands voorbeeld. Ook de lichthinder veroorzaakt door particulieren en 

verenigingen wordt verminderd.  

Het Subsidiereglement voor verenigingen, waarbij een deel van de energiefactuur van deze 

verenigingen terugbetaald werd, wordt in 2019 aangepast. De verenigingen krijgen evenveel steun, 

maar dan wel voor het nemen van energiezuinige maatregelen (zoals b.v. isoleren, zonnepanelen, 

buitenverlichting verminderen, aankoop nieuwe zuinigere apparaten, ….). 

 Tenslotte wordt met Eandis bekeken hoe in onze gemeente een noodverlichtingsplan voor de 

openbare verlichting kan worden opgemaakt, om te kunnen activeren bij dreigend stroomtekort. 

Onze gemeente wil nog actiever deelnemen aan de nacht van de duisternis. 

Onze gemeente werkt ook zelf verder aan en met de energie-audit voor alle openbare gebouwen, 

om het energieverbruik drastisch te beperken en te vergroenen. Het bestuur wenst ook de bevolking 

actiever te betrekken bij het energiebeleid en wil de oprichting van een energie coöperatieve 

(mogelijk in samenwerking met Interwaas) stimuleren. Alvast het dak van het 

gemeenschapscentrum De Route wordt voor zo een collectief beschikbaar gesteld. Ook worden 

initiatieven als ‘benoveren’ en het energieneutraal maken van (sociale) huisvesting door onze 

gemeente opgevolgd en gestimuleerd. Het is immers van groot belang dat minder kapitaalkrachtige 

inwoners niet nog meer te maken krijgen met energie-armoede. 

Aangezien het (inter)nationaal klimaatbeleid ons op termijn zal dwingen af te stappen van 

aardgas (en andere fossiele bronnen) wenst het gemeentebestuur te laten bestuderen wat de 

mogelijkheden zijn voor warmtenetten in onze gemeente, mogelijk in combinatie met een cluster 

van glastuinbouw (zie glastuinbouwplan, onder punt 6) met een lokale 

warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK) als energiebron. Bovendien wil het gemeentebestuur laten 

onderzoeken of er mogelijkheden zijn om organische reststromen uit de landbouw en uit 
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natuurbeheer te valoriseren als brandstof voor dergelijke WKK-installatie, naar Deens voorbeeld 

(energielandschappen). Hiervoor kan de aansluiting van onze gemeente bij het Regionaal 

Landschap Schelde en Durme, een meerwaarde betekenen. 

Het vroeger goedgekeurde gemeentelijk klimaatactieplan wordt verder geïmplementeerd, met 

vernieuwde ijver worden talrijke onderdelen van het intergemeentelijke actieplan Waasland 

Klimaatland versneld uitgevoerd, en de ambities ervan worden bijgesteld naarmate nieuwe 

(inter)nationale regelgeving wordt aangekondigd. 

2. Mobiliteit  

Er wordt werk gemaakt van de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan, met als doel  de 

verkeersveiligheid te verhogen en het STOP-principe te hanteren (Stappen, Trappen, 

Openbaar vervoer en pas dan Privé vervoer). In dat kader wordt overlegd met alle partners. 

Zo zal met De Lijn worden gezocht onder meer naar mogelijkheden voor uitbreiding van 

(laatavond) openbaar busvervoer, voor betere bediening met de bus van de ambachtelijke 

zone (kringwinkel), voor een aanzienlijke versterking van de busverbinding van Sint-Gillis-

Waas naar de tramterminal in Melsele (telkens eventueel met derde betaler systeem). Er 

wordt verder nauwlettend toegezien op de oprichting van en de werking van de 

vervoerregio Waasland, na de aangekondigde opsplitsing van De Lijn. 

 Met vele partners wordt samengewerkt aan de oprichting van mobipunten in onze 

gemeente.  

De fietser en fietsinfrastructuur krijgt de komende legislatuur nog meer aandacht. Het is 

de ambitie om verkeersveiligheid en fietscomfort te verhogen. Zo krijgt bijvoorbeeld de hele 

spoorwegroute tussen de rijksgrens en Sint-Niklaas, maar ook de fietsroute naar Kemzeke 

langs de Watergang van de Hoge Landen prioritair een voorrangsregeling voor fietsers aan 

kruisende straten (in navolging van en in afspraak met de stad Sint-Niklaas en de 

gemeenten Stekene/Moerbeke/Wachtebeke). Voor de gewenste fietsersvoorrang aan de 

Buitenstraat wordt op heel korte termijn met de provincie Oost-Vlaanderen overlegd. Er zal 

ook meer met fietssuggestiestroken (in rode kleur of met streep belijning) worden gewerkt 

in landelijke straten. Langs drukke 70 km-wegen worden de nog overblijvende 

‘moordstrookjes’ opgelost, door fietspaden gescheiden van de rijweg heraan te leggen, of 

door in afwachting daarvan de maximale snelheid van auto’s te verlagen. 



6 

Er wordt verder werk gemaakt van nog veiligere schoolomgevingen, van het uitbreiden 

in woonwijken van het zone 30 regime, van het opvolgen van de tijdige uitvoering van de 

herinrichting van de N403 met een gescheiden fietspad. Een zebrapad aan de Bagoniewijk, 

tonnagebeperking en een snelheidsregime van 50 km/u (telkens in overleg met lokale 

burgergroepen) blijven belangrijke aandachtspunten. 

Er wordt bekeken met de hogere overheid hoe de visuele en geluidshinder van de E34 

kan worden beperkt, door uitgebreide groenaanplantingen langs de parallelwegen en door 

geluidsschermen. 

Tenslotte wenst het gemeentebestuur een actievere rol op te nemen om het trage 

wegennetwerk als toeristische en recreatieve troef waar mogelijk te herstellen en actief te 

promoten, en om ontbrekende schakels (links) ertussen aan te vullen. Ondermeer daartoe 

wordt een samenwerking opgestart met het Regionaal Landschap Schelde en Durme. Een 

vergoeding voor de landbouwers voor onderhoud en verlenen van doorgang is daarbij 

bespreekbaar. 

3. Ruimtelijke ordening en wonen 

De opmaak van een ambitieus gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (beleidsplan 

ruimte) is de prioriteit van het gemeentebestuur, voortbouwend op het vele voorbereidend 

werk dat is gebeurd. In dat GRS wordt een stop van uitbreiding van baanwinkels 

opgenomen, wordt bekeken op welke manier nieuwe lintbebouwing en toekomstige 

nieuwe slecht gelokaliseerde verkavelingen echt kunnen worden gestopt en later zelfs 

afgebouwd (volgens de visie van de Vlaamse Bouwmeester), wordt resoluut voor 

kernversterking en kernverdichting geopteerd nabij voorzieningen (conform de Vito studie 

daarover), worden open ruimtes écht beschermd (zie RUP Rode Moerpolder) en worden 

groenblauwe netwerken in kernen en doorheen het buitengebied uitgewerkt. Een 

bouwmeesterscan kan hiervoor richtinggevend zijn. Een aantal lopende dossiers wordt 

daartoe kritisch herbekeken en er wordt meer werk gemaakt van een handhavingsbeleid 

inzake (bouw)overtredingen (zie ook punt 7 en 12). Mogelijkheden tot verdichting in 

bestaande, goed gelegen verkavelingen worden versterkt (o.a. via een soepel beleid inzake 

vergunningen meergezinswoningen). Het residentieel woonwagenterrein wordt 

gerealiseerd samen met de cel Vlaamse Investeringsprojecten. 
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Onze gemeente wenst op termijn een aardgasloze ecowijk uit te bouwen en zoekt 

daartoe toenadering tot expertisenetwerken (zoals het Vlaams lerend netwerk duurzame 

buurten) en (ook Europese) subsidiekanalen. 

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) wordt geconsulteerd 

als een belangrijke en onontbeerlijke adviesraad in dossiers met ruimtelijke impact in de 

gemeente. Zo zal ook een uitgebreide en grondige haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden 

ten aanzien van het bijzonder economisch knooppunt. De kosten en baten moeten 

afgewogen worden, de impact op de mobiliteit moet in kaart gebracht worden en een 

bepaalde graad aan tewerkstelling moet verzekerd worden. Het gemeentebestuur zal een 

scherpe afweging maken aan de hand van de resultaten uit de haalbaarheidsstudie alvorens 

een beslissing te nemen over de eventuele realisatie van het BEK. Het gemeentebestuur wil 

er tegelijk alles aan doen om in al onze (deel)gemeenten het landelijk karakter en open 

ruimte als troef te behouden en vooral in te zetten op uitbreiding van woon-mogelijkheden 

in de kernen. Daarbij zal ook worden gepeild bij de inwoners naar interesse en behoeftes 

voor alternatieve woonvormen als co-housing en abbeyfied-woonvormen voor ouderen en 

proefprojecten worden opgestart. 

Evenzeer zal het gemeentebestuur verder aandacht geven aan sociale woningbouw door 

een voortgezette samenwerking met Woonanker Waas door een convenant af te sluiten. 

Hierdoor kunnen meer woonentiteiten gerealiseerd worden dan beoogd in het sociaal 

objectief. 

4. Water 

Er is een akkoord binnen de bestuursmeerderheid om aan te sluiten bij Riopact. Er wordt 

gezocht naar manieren om de (verplichte) uitbouw van individuele installaties behandeling 

afvalwater (IBA’s) technisch (en mogelijk ook financieel) te ondersteunen. De resultaten van 

de opgevolgde meetpunten voor waterkwaliteit in onze gemeente zijn niet goed, er zullen 

zeker bijkomende maatregelen nodig zijn voor het afkoppelen van vuil water van 

huishoudens. Maar ook de landbouw zal maatregelen moeten nemen, met name wat de 

vervuiling met nitraten en fosfaten betreft (zie verder PAS maatregelen onder punt ???) 

De gemeente Sint-Gillis Waas lijdt nu al sterk onder de klimaatverandering. Een (duur) 

speerpunt van het beleid wordt het klimaatbestendig maken van onze gemeente, geprangd 
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tussen de stijgende Scheldewaterpeilen enerzijds en de snellere afvoer van steeds meer 

water van de Hoge landen via onder meer Loeverbeek en Blokstraatbeek. Het integraal 

waterbeleid van de gemeente zal zich dan ook toespitsen op het uitbouwen van 

zogenaamde klimaatbuffers, zowel langs de beken als in de polders. Daartoe wordt 

samenwerking aangegaan met onder meer het Polderbestuur, Natuurpunt, EGTS, 

Provinciebestuur en Vlaams Gewest (VMM, VLM, …) etc. met onder meer de gemeentelijke 

kandidatuur voor subsidie Water Landschappen en deelname aan de 

onthardingscampagnes (wadi’s, infiltratievoorzieningen, …) zoals de operatie perforatie 

van Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij. Deze klimaatbuffers dienen een rol te 

krijgen bij onder meer het opvangen van overstromingen, bij het zorgen voor voldoende 

water voor de landbouw bij zomerdroogte, bij het ondersteunen van biodiversiteit en zeker 

ook bij het voorkomen van de dreigende verzilting van het poldergebied. Wellicht zijn er hier 

en daar ook vormen van recreatief medegebruik mogelijk (wandelroutes, observatiehutten, 

picknickplaatsen, zwemmogelijkheid, ….)In dit verband zijn ook een herstelprogramma 

voor de polderdijken (om mogelijke wateroverlast te kunnen compartimenteren), een 

gemeentelijk hemelwaterplan, verder stimuleren van hemelwatergebruik en het aanleggen 

van een bypass-watergang omheen de Salegemkreek, (als ontdubbeling van de Watergang 

van de Hoge Landen) stuk voor stuk belangrijke pistes om te onderzoeken en tijdens deze 

legislatuur uit te werken. 

5. Land- en tuinbouw en lokale economie 

Land- en tuinbouw 

Veel landbouwers hebben het nu al moeilijk en er komt nog meer verstrengende milieu- 

en energieregelgeving op hen af. Het gemeentebestuur wil de landbouwers ondersteunen 

en voorbereiden op deze (inter)nationale tendensen. Om de noodzakelijke transitie niet te 

bemoeilijken is een nog verdere uitbreiding van de veestapel op ons grondgebied niet 

wenselijk. Het bestuur wenst de landbouwtellingcijfers van 2018 als een maximum te 

beschouwen in onze gemeente. Verdere uitbreiding wordt niet langer vanzelfsprekend 

vergund, wel kan het contingent van stoppende veebedrijven, door starters of uitbreiders 

worden overgenomen, mits gunstig gelokaliseerd (onder meer volgens de steeds strenger 
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wordende PAS regelgeving, =Programmatische Aanpak Stikstof, en volgens het nieuwe 

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, beleidsplan ruimte). 

Het gemeentebestuur is ook bezorgd over de sterke toename van intensieve fruitteelt 

(en maisteelt) in onze gemeente. Dat houdt belangrijke risico’s in inzake landschap, inzake 

milieu-hinder door pesticiden, inzake hinder door vogel- en hagelkanonnen, inzake 

toenemende afhankelijkheid van de sector van het instabiele buitenland. In samenwerking 

met de sector wil het gemeentebestuur nagaan of er geen andere benadering mogelijk is 

met meer nadruk op korte keten, biologische en geïntegreerde teelttechnieken, biologische 

(vee)teelt, zelfverwerking op de boerderij met verkoop op de boerderij, 

natuurbeheerslandbouw, zelfpluk boerderij in consument-ondersteunde bedrijven (CSA) en 

zeker ook op mogelijkheden van beheersovereenkomsten met de Vlaamse 

Landmaatschappij en het stimuleren van samenwerking met de voedselcoöperatie Smaak 

van Waas 

Het gemeentebestuur is ook bezorgd over de negatieve effecten van de 

klimaatverandering op de landbouw zelf (droogte, overstromingen, hagel, …) en wil dan 

ook graag de medewerking van de sector verkrijgen bij het uitwerken van klimaatbuffers 

(zie deel 5, water). Ook hier zijn beheersovereenkomsten een mogelijkheid om extensievere 

vormen van landbouw blijvend te verzoenen met integraal waterbeleid, (water)recreatie en 

biodiversiteit. De landbouwraad en de milieuraad zullen daartoe nog actiever bij het 

gemeentelijke beleid worden betrokken. 

Een gemeentelijk plan voor de glastuinbouw moet in het kader van het GRStructuurplan 

een eind maken aan de versnipperde ontwikkelingen. Een grotere geconcentreerde 

glastuinbouwcluster biedt meer mogelijkheden voor verwarming via warmte-kracht 

koppeling. In dit verband zullen gesprekken worden opgestart met de glastuinbouwsector 

die moeten leiden tot een afbouw van verwarming met fossiele brandstoffen.  

Lokale economie 

Het gemeentebestuur erkent het belang van de lokale handelaar en ondernemer. In deze 

legislatuur gaat opnieuw aandacht naar ondersteunde maatregelen zoals de kadobon en 

andere promo-acties. Daarnaast wordt het functionerend handelsoverleg verdergezet en 

moet een jaarlijkse bedrijvenavond de informatie-uitwisseling tussen gemeente en 
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bedrijven versterken. De nieuwe gemeentelijke beleidsaccenten (met de realisatie van de 

klimaatdoelstellingen) zijn daarbij het uitgangspunt.  

6. Biodiversiteit, natuur en dierenwelzijn 

Het gemeentebestuur zal werk maken van een grondige heraanleg van het gemeentelijk park in 

het centrum van Sint-Gillis, met focus op ontharden, vergroenen en aantrekken van diverse 

gebruikers-doelgroepen. Meteen wordt ook de omgeving bij de vergroening betrokken en ingezet 

op wandel- en fietscomfort en verkeersveiligheid in het centrum. Algemeen zal bij alle openbare 

(wegen)werken nagegaan worden hoe meer streekeigen groen kan worden ingepast, ook in de 

woonkernen. 

Het bestuur zal een versnelling hoger schakelen voor het aanplanten van veel meer streekeigen 

bomen en groen langs straten, op pleinen en voor de uitbreiding van bossen waar zich 

mogelijkheden voordoen (het geboortebos vormt een eerste stap). Er komt een jaarlijks aanplant-

overleg met het Polderbestuur om ook daar veel meer streekeigen bomen aan te planten en om 

minstens het herstel te realiseren van het landschapsplan dat destijds door de ruilverkaveling werd 

opgemaakt. In dat jaarlijks overleg met het Polderbestuur worden afspraken gemaakt over onder 

meer wegbermbeheer, zwerfvuilaanpak, het polderdijkenplan en een bomenplan. Blauwgroene 

netwerken met veel schaduw zijn belangrijk voor het temperen van hittegolven, ook voor de 

landbouw zelf, dat bleek eens temeer bij de hitte en droogte van 2018.  

Sint-Gillis Waas wil zich extra inzetten om een bijen-vriendelijke gemeente te blijven, het 

ecologisch wegbermbeheer zal verder gezet worden en uitgebreid, gazons worden waar mogelijk 

omgevormd tot soortenrijke graslanden die veel minder worden gemaaid, pesticidenvrij beheer van 

infrastructuur blijft gehandhaafd. Daartoe wordt verder geïnvesteerd in aangepaste apparatuur. 

Bloembollenacties, streekeigen zadenacties, kippenacties, bijenvriendelijke plantenacties (etc.) 

worden opgezet in overleg met lokale handelaars. Er wordt nog meer intensief werk gemaakt van de 

bestrijding van invasieve exoten, in navolging van Europese regelgeving terzake (Reuzenbereklauw, 

Japanse Duizendknoop, Waterwaaier, etc.) 

Het aankoopbeleid van natuurgebieden die trouwens vaak ingezet kunnen worden als 

klimaatbuffer (water), door organisaties als Natuurpunt wordt financieel ondersteund (zie punt 5). 

Er wordt ook onderzocht hoe het handhavingsbeleid kan worden versterkt (onder meer voor 

overtredingen inzake ruimtelijke ordening, of het niet naleven van kap- en herplant vergunningen, 

etc.). Daartoe wordt er overlegd met politiediensten en parket (zie ook punt 3 en 12). 
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Er wordt een duidelijk gemeentelijk beleid inzake dierenwelzijn voorbereid. Daarin zal 

ondermeer aandacht gaan naar extra losloopzones voor honden, uitvoering van het toezicht op de 

nationale wetgeving inzake dierenwelzijn (bvb. rituele slachting,  vermijden van pelsdierhouderijen 

op ons grondgebied, een aanspreekpunt bij de lokale politie inzake dierenwelzijn, geluidsarm 

vuurwerk, regels rond vermaak met dieren (circus, kermis, braderij), en het (tijdelijk) toelaten van 

gezelschapsdieren en aaidieren in sociale huisvesting en woonzorgcentra. Overigens wordt in dit 

kader door de gemeente ook actief ingezet op minder vleesconsumptie  en op promotie van gezonde 

evenwichtige voeding, bvb donderdag verggiedag.  

7. Materialen en afval 

Aan aankoopdiensten, facilitaire diensten en de technische diensten van de gemeente zal 

worden gevraagd nog meer inspanningen te leveren inzake het gebruik van bio/ecologische 

(bouw)materialen en (schoonmaak)producten. De meerkost dient evenwel beperkt te blijven. Dat 

kan door volumes aan te kopen dan wel door langjarige contracten te herzien. 

De gemeente zal verdere inspanningen leveren om te komen tot invoering van statiegeld op 

Vlaams niveau (onder meer via de statiegeld-alliantie), om initiatieven zoals de kringwinkels en 

repaircafés te ondersteunen en vorm te geven aan de circulaire economie. Onze gemeente heeft zich 

ingeschreven in het coachingtraject van Mooimakers. Hierbij wordt bijvoorbeeld een optimalisatie 

van openbare vuilbakjes uitgevoerd. De resultaten van dit proefproject zullen bepalend zijn voor 

eventuele uitbreiding van het aantal vuilbakken op het openbaar domein en frequentere lediging 

ervan. Hierbij wordt blijvende aandacht besteed aan het toenemende zwerfvuilprobleem en ook aan 

de ondersteuning van  de vrijwilligers van de actie ‘schoon volk’ (toenemend onderhoud van de 

dorpskernen en daarbuiten).  

Samen met MIWA introduceert de gemeente het diftar-systeem. Op termijn wenst het 

gemeentebestuur het diftarsysteem ook verder te differentiëren volgens de locatie waar het afval 

dient te worden opgehaald. Een landelijke gemeente als Sint-Gillis Waas kan ongetwijfeld ook meer 

realiseren met organische afvalstromen uit land- en tuinbouw, natuurbeheer en KMO activiteiten. 

Onder punt 2 werd al een studie inzake de valorisatie ervan aangekondigd. 

8. Lokaal sociaal beleid: OCMW, kinderopvang en woonbeleid 

Het verder integreren van de sociale diensten van het OCMW in de gemeente leidt tot 

heel wat kansen. Het geeft de mogelijkheid om het aanbod voor zorg en welzijn verder uit 

te bouwen en te moderniseren. Het welzijnshuis wordt de draaischijf van het lokaal sociaal 
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beleid. Voor het toekennen van rechten van onze burgers wordt zoveel als mogelijk gebruik 

gemaakt van het only once principe. Informatie die noodzakelijk is om een recht toe te 

kennen en bij een andere overheid beschikbaar is, wordt aan deze overheidsinstantie 

gevraagd en niet aan de aanvrager.  Dat wil zeggen dat personen automatisch rechten 

toegekend krijgen, in plaats van deze jaarlijks aan te vragen. Dit gebeurt door een efficiënte 

samenwerking en uitwisseling op te zetten tussen verschillende lokale en bovenlokale 

diensten. 

Sint-Gillis-Waas heeft heel wat partners wanneer het gaat om welzijn. Deze worden 

georganiseerd in verschillende raden en organisaties. Door de verscheidenheid aan deze 

raden en organisaties, is communicatie en samenwerking niet altijd evident. Het systeem 

van een alomvattende welzijnsraad wordt daarom onderzocht. De belanghebbende (deel) 

raden en organisaties die hierin vertegenwoordigd zijn, worden op basis van de agenda 

uitgenodigd of geïnformeerd. 

Onze gemeente heeft nu een erkenning voor de uitbouw van ‘Het Huis van het Kind’. 

Kinderopvang en opvoedingsondersteuning zijn dikwijls noodzakelijk voor de vele jonge 

gezinnen in de gemeente. In het verleden werden vele initiatieven ondersteund, een 

doorgedreven kinderopvangbeleid wordt verder gezet met onder meer een lokaal loket 

kinderopvang, één aanspreekpunt voor iedere inwoner die op zoek is naar kinderopvang.  

Sociaal welzijn hangt vaak samen met woongelegenheid. Mensen die in erbarmelijke 

omstandigheden wonen, ouderen die vereenzamen in een te grote woning, verkrotten van 

leegstaande panden, … Al deze zaken moeten vermeden worden door een adequaat 

woonbeleid. Zo wordt de invoering van een krot- en leegstandbelasting overwogen. 

Nieuwe collectieve woonvormen zullen onderzocht worden en de gemeente zal de ambitie 

tonen om deze (proefgewijs) in de praktijk te brengen (zie ook punt 4). 

Het gemeentebestuur wenst het openbaar karakter van het woonzorgcentrum De Kroon 

en de assistentiewoningen in Sint-Gillis-Waas en De Klinge te behouden. De kwaliteit van de 

zorg moet nauwgezet opgevolgd worden. De gemeente blijft daartoe een dotatie voorzien. 
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9. Ondersteuning van jeugd-, sport-, cultuur- en andere 

verenigingen 

We hebben in onze gemeente een rijk verenigingsleven op vlak van cultuur, jeugd, milieu, 

natuur, heemkunde, sport en recreatie, gesteund op de inzet van vele vrijwilligers. Het 

verenigingsleven is belangrijk voor de sociale cohesie in onze gemeente. Initiatieven tot 

ondersteuning en aanmoediging vanuit het gemeentebestuur zijn dan ook evident.  

Cultuur 

Een voorbeeld hiervan is het Parochiehuis in De Klinge. Dit project, op poten gezet door 

een samenwerking van vrijwilligers, vereniging en gemeente, moet alle kansen krijgen tot 

succes. De vrijwilligers kunnen rekenen op voldoende ondersteuning voor de organisatie 

van de exploitatie.  

Er wordt een vernieuwd beleid rond zaalverhuur uitgewerkt. Het gebruik zal 

geëvalueerd worden en de modaliteiten zullen aan de huidige tijdsgeest aangepast worden. 

Voor de herziening van het reglement tot ondersteuning van het energieverbruik van 

verenigingen verwijzen we naar punt 2. Het gevoerde bibliotheek- en cultuurbeleid 

(gemeenschapscentrum de Route) wordt gecontinueerd. Het behoud van een 

bibliotheekvestiging in elke deelgemeente is daarbij belangrijk. De cultuurprogrammatie en 

de dienstverlening aan de verenigingen in de culturele infrastructuur blijft maximaal  

ondersteund. 

Sport 

Voor de uitbreiding en vernieuwing van de Houtvoortsite wordt een meerjarenplan 

verder uitgewerkt (in verdere samenwerking met alle betrokken actoren). Het 

meerjarenplan zal sport-en-spel-infrastructuur combineren met nog veel meer streekeigen 

groen en met een ecologisch gefundeerd waterplan. Het RUP zonevreemde sport- en 

recreatie-infrastructuur wordt op korte termijn geactiveerd. 

Ook in de toekomst mogen de sportverenigingen rekenen op het verdelen van de 

sportcheque. In de loop van deze legislatuur blijft de individuele ondersteuning via een 
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sportcheque belangrijk maar wordt een evaluatie met mogelijke aanpassingen  in het 

vooruitzicht gesteld 

Jeugd 

Jeugdhuis Den Biel zal worden verhuurd aan jeugdverenigingen die daar nood aan 

hebben. Het is evenwel de bedoeling om tegelijk voldoende jongeren warm te maken om 

als vrijwilligers, opnieuw een volwaardige jeugdhuiswerking uit te bouwen. Het jeugdhuis 

wordt op deze manier opnieuw een ontmoetingsplaats voor de verschillende 

jeugdverenigingen. De jeugdraad zal mee in dit proces betrokken worden als partner.  

Het bestuur wil ook nog meer aandacht schenken aan de kinderen en jeugd. Er wordt 

daarbij gedacht aan de aanstelling van een gemeentelijke kinderdichter (in samenwerking 

met de scholen), een kinderburgemeester, een kinder- en jeugdgemeenteraad, het 

activeren van de dag van de jeugd, … Er is ook blijvende aandacht voor de vele kleinere 

speelterreinen in de woonwijken. De speelpleinwerking wordt verder actief ondersteund. 

 

Met de jeugdraad, de sportraad, de cultuurraad, de stuurgroep toerisme, de GROSraad, 

de welzijnsraad etc… wordt verder constructief samengewerkt. Zoals in de inleiding 

vermeld, zullen deze adviesraden ook in deze legislatuur erkend worden in hun adviserende 

rol en zelfs nog meer betrokken worden bij het beleid. 

Er wordt verder onderzocht of er nog meer mogelijk is inzake het promoten van het zeer 

verscheiden lokaal erfgoed in onze gemeente. 

Toeristisch wordt Sint-Gillis-Waas nog meer op de kaart gezet. Verschillende domeinen 

worden vanuit dit oogpunt benaderd, waaronder mobiliteit, erfgoed, cultuur, sport, lokale 

economie, … Een samenwerking tussen deze verschillende domeinen kan uitmonden in 

toeristische trekpleisters, zoals bv Klingspoor en de brouwerij ‘Musketeers’. 

10. Onderwijs 

Onderwijs vormt een draaischijf tussen verschillende beleidsdomeinen. Waar 

mogelijk zullen nog meer domein-overschrijdende maatregelen en samenwerkingen op 

punt gezet worden. Hierbij wordt gedacht aan verderzetten van deelname van scholen aan 

klimaatactieplan, zwerfvuilacties, sportevenementen, bezoek woonzorgcentrum, culturele 
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activiteiten,… Ook wordt de school nog beter verankerd in de buurt. In overleg met de 

scholen wordt nagegaan hoe een meer polyvalent gebruik van de infrastructuur kan worden 

gerealiseerd.. Hierbij wordt niet alleen aan de gebouwen maar ook aan de speelplaatsen 

gedacht, die dikwijls niet gebruikt worden wanneer de scholen gesloten zijn. Er wordt op 

zoek gegaan naar mogelijke samenwerkingsinitiatieven in verschillende buurten. 

De infrastructuur van gemeentelijke scholen moet nauwgezet opgevolgd worden. De 

nodige budgetten voor onderhoud, herstellingen en investeringen zullen voorzien 

worden. Er zal ook blijvende aandacht gegeven worden aan de zorgnoden die met het M-

decreet en met anderstalige nieuwkomers samenhangen. 

Neutraliteit en verdraagzaamheid blijven belangrijke principes in de huidige en 

toekomstige schoolreglementen. 

11. Politie en Veiligheid 

Eén van de voornaamste doelstellingen van het gemeentebestuur is het op punt zetten 

van een effectief handhavingsbeleid (zie ook onder punt 3 en 7). Hiervoor worden 

duidelijke afspraken gemaakt tussen ambtenaren (met PV bevoegdheid) en politiediensten 

en parket. De gemeente benadrukt het belang van de  wijkagent  voor de veiligheid van de 

burger in de gemeente. Daarom zal de wijkagent meermaals voorgesteld worden aan de 

inwoners, zodat hij nog beter zijn rol als spontaan aanspreekpunt voor de bewoners kan 

opnemen.  

De politie zal meer gevraagd worden voor snelheidscontroles. De verkeersveiligheid is 

en blijft een topprioriteit.Er wordt in overleg met buurgemeenten overwogen om een eigen 

mobiele flitscamera aan te kopen. Daarnaast wordt meer ingezet op het nemen van 

infrastructurele maatregelen om de snelheid van voertuigen te beperken. 

Inbraakpreventie blijft voor het gemeentebestuur een belangrijke bekommernis. 

Daarom worden Initiatieven tot het oprichten van  (BIN) verder ondersteund. 

Er wordt geijverd voor optimale dienstverlening en behoud van de hulpdiensten, zijnde 

dringende medische hulp, brandweer, politie, … 
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