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SINT-GILLIS-WAAS
Plan vernietigd

Woonwagenterrein De Klinge komt er niet
De Raad van State heeft eind 2017 het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan vernietigd dat een deel van 
de weekendhuisjes in Stekene en in De Klinge regelde. In dat plan stond ook de omstreden verhuis van het 
woonwagenterrein van de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas naar de Heykavel in De Klinge. Dat woonwagen- 
terrein kan er nu dus niet komen. Voor de bewoners van de weekendhuisjes blijft helaas de onzekerheid.

286 000 euro gemeentegeld voor niets
Het CD&V-gemeentebestuur heeft ondertussen wel al 286 000 euro uitgegeven om 
de twee gronden te kopen waarop ze dat woonwagenterrein zouden inrichten en 
om een ontwerper aan te stellen. “Zowel omwille van de 323 bezwaarschriften die 
werden ingediend door Klingenaren tegen de verhuis van dit woonwagenterrein 
alsook omdat het provinciaal plan geschorst was door de minister én er een rechts-
zaak bezig was bij de Raad van State, vond de N-VA het ongehoord dat de gemeente 
toch al gronden zou aankopen. De N-VA was de enige partij in de gemeenteraad 
die consequent tegen deze beslissingen heeft gestemd”, lichten lijsttrekker Koen 
Daniëls en Klingenaar Dirk Van Raemdonck toe. Dat geld was beter gebruikt voor 
wegen en voet- en fietspaden in De Klinge. Helaas.

Voorrang van rechts? Of toch niet?
In onze gemeente is elke voorrang van rechts anders aangeduid: de ene keer staat 
er een groot kruis op de weg geschilderd, dan weer staat er een verkeersbord om de 
voorrang aan te duiden, soms staat er niets. Bovendien zijn er ook kruispunten met 
voorrang van rechts op een weg waar je 70 km/u mag rijden, zoals het kruispunt van 
de Broekstraat en de drukke Kemphoekstraat. Nergens staat aangeduid dat dit een 
voorrang van rechts is. Beeld je in dat je de toegelaten 70 km/u rijdt en iemand neemt 
zijn voorrang. “Voor alle kruispunten van de gemeente moeten we bekijken of een 
voorrang van rechts wel aangewezen is. En als dat zo is, moeten we die goed aan-
duiden op eenzelfde manier”, licht bestuurslid Annick Sturms het N-VA-voorstel toe.

Lijsttrekker Koen DANIËLS en Klingenaar Dirk VAN RAEMDONCK: 

“Ongehoord dat de gemeente ondanks de vele bezwaren en de schorsing van 
het provinciaal plan gronden aankoopt voor het woonwagenterrein.”

Bestuurslid Annick STURMS: 

“Voor alle kruispunten van de gemeente moeten we bekijken of een voorrang van rechts wel aangewezen is. 
En als dat zo is, moeten we die op eenzelfde manier aanduiden.”

Vernietigd

SINT-PAUWELS
MEERDONK
DE KLINGE

Iedereen burgemeester. Vul 
het enquêteformulier in!
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Gemeentebestuur rekent zich rijk, maar kan  
noodzakelijke investeringen niet doen
In tegenstelling tot wat de vreugdeberichten van het gemeentebestuur doen vermoeden, staan we er 
financieel niet zo goed voor. De kas is leeg. Gemeenteraadslid Denis D’hanis ontdekte dat er bewust 
gezwegen wordt over een extra lening van 1 miljoen euro die de gemeente moet aangaan om het budget 
uit de rode cijfers te krijgen. Er worden vele werken beloofd, er worden er evenveel uitgesteld en nog veel 
meer niet aangepakt.
Voorbeelden van uitstel of afstel genoeg: de heraanleg van de Oude Molenstraat, de Baarstraat, 
voet- en fietspaden in alle deelgemeenten … Hoewel er 1 300 euro schuld boven het hoofd van 
elke inwoner hangt, wordt er niet aan bijkomende schuldafbouw gedaan. Die schuld zorgt 
ervoor dat de financiële situatie voor de toekomst niet zo rooskleurig is en het volgende bestuur – 
wie dat ook mag zijn – voor grote uitdagingen zal staan. 

Sint-Helena, toch een belangrijk dorpsgezicht van Sint-Gillis-Waas, wordt verkocht. Dat er geen 
drastische gemeentelijke investeringen zijn voor rioleringen, is pijnlijk. En het nieuw adminis-
tratief gebouw klokt af op bijna 6,7 miljoen euro … een slordige 1,2 miljoen meer dan geraamd.

Heeft Sint-Gillis-Waas een hart voor dieren?
Veel inwoners hebben een dierlijke huisgezel gaande van een parkiet over een kat en hond tot paarden. Als die dieren kwijt 
zijn, is de wanhoop bij hun baasje en kinderen groot. Daarom stelt de N-VA voor dat de gemeente alle huisdieren die 
gevonden worden, tracht te identificeren aan de hand van hun chip, tatoeage of adreskoker en de eigenaars op de hoogte 
brengt. Ook als het overleden dieren betreft die bijvoorbeeld zijn aangereden en door gemeentediensten zijn opgehaald of 
gevonden worden bij werkzaamheden door gemeentediensten. 

De kostprijs van 150 euro voor een chiplezer die alle 
identificatiechips kan lezen, kan niet het struikelblok 
zijn. Daarnaast stellen we ook voor om foto’s of een 
beschrijving van gevonden huisdieren, zowel levend 
als overleden, waarvan de eigenaars niet gecontacteerd 
kunnen worden op de gemeentewebsite weer te geven. 
Eigenaars van huisdieren hebben dan één plaats om te 
gaan kijken of hun dier gevonden werd. OCMW-raads-
lid Hans Burm stelt echter vast 
dat onze gemeente geen sche-
pen van Dierenwelzijn heeft, 
in tegenstelling tot 95 andere 
gemeenten.

Denis D’HANIS, gemeenteraadslid

De N-VA stelt voor dat de gemeente alle huisdieren die gevonden 
worden, probeert te identificeren aan de hand van hun chip,  
tatoeage of adreskoker en de eigenaars op de hoogte brengt. Hans BURM, OCMW-raadslid
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N-VA wil ook keukenwerkruimte in bibliotheekzaal
Na jaren aandringen door vele vrijwilligers en verenigingen komt er 
een keukenwerkruimte in De Route. De N-VA is blij dat dit nu eindelijk 
gebeurt. Raadslid Greta Poppe vroeg in de gemeenteraad om ook andere 
gemeentezalen, zoals de bibliotheekzaal, 
uit te rusten met een degelijke keuken-
werkruimte. De aanwezige kitchenette is 
immers ruim onvoldoende en ook niet prak-
tisch. Voor cateraars of de koks van dienst 
is er al helemaal geen plaats. Helaas wil het 
gemeentebestuur er niet op ingaan en stelt 
men dat er maar moet gereserveerd worden 
in De Route … waar verenigingen echter nog 
moeilijk vrije momenten vinden.

Verkeersveilig Sint-Pauwels
We brachten met de N-VA al regelmatig onveilige situ-
aties in Sint-Pauwels onder de aandacht, zoals die in de 
Beekstraat. De N403 (Potterstraat en Zandstraat) heeft 
jaren niet op de (lokale) politieke agenda gestaan. Het 
buurtcomité ‘Veilig Sint-Pals’ heeft iedereen bij de les 
gebracht. Vlaams Parlementslid Koen Daniëls ijverde de 
voorbije jaren voor budget op Vlaams niveau om de weg 
opnieuw aan te leggen met afgescheiden fietspaden, 
oversteekplaatsen én een uitbreiding van de zone 50. 
En dat is gelukt! Het definitieve plan is voorzien voor 
2018 en de uitvoering voor 2020-2021. De toplaag van de 
Zandstraat zal deze zomer vernieuwd worden, al vrezen 
we dat het wegdek het tot dan niet zal uithouden. 

Koen heeft van minister Weyts ook verkregen dat het 
gewest zijn medewerking verleent aan de invoering 
van een tonnagebeperking voor doorgaand zwaar 
vrachtverkeer op de N403. Door eenzijdige maatregelen 
in Beveren zouden al die vrachtwagens immers naar de 
N403 worden geduwd. Voor alle duidelijkheid: lokale 
bedrijven, leveringen, tractoren kunnen nog altijd door. 
Het is nu aan de gemeente om de beperking effectief in 
te voeren. Ondertussen kan de gemeente zelf wel al 
snelheidscontroles doen 
en de zichtbaarheid ver-
hogen door overhangen-
de bomen te verwijderen. 
Als het van de N-VA had 
afgehangen, dan was dit 
al gebeurd.

Grote opkomst bij N-VA-activiteiten
Het is fijn om te zien dat u steeds talrijk aanwezig bent bij organisaties 
die we doen. Ons nieuwjaarsontbijt, Jan Jambon die komt spreken, een 
etentje: altijd gezellig en met veel volk.

Greta POPPE, gemeenteraadslid

Koen DANIËLS,  
Vlaams Parlementslid 
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Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


