
SINT-GILLIS-WAAS
 sint-gillis-waas@n-va.be  I   www.n-va.be/sint-gillis-waas  I  jaargang 6 • nr. 3 • december 2016

V.U.: HARRY CASLO, OKKEVOORDESTRAAT 52, 9170 SINT-GILLIS-WAAS

SINT-PAUWELS
MEERDONK
DE KLINGE

€ 6,3 miljoen
€ 6,2 miljoen
€ 6,1 miljoen
€ 6 miljoen
€ 5,9 miljoen
€ 5,8 miljoen
€ 5,7 miljoen
€ 5,6 miljoen
€ 5,5 miljoen

Het CD&V-gemeentebestuur heeft beslist om het nieuwe gemeentehuis niet meer te openen op zaterdag-
ochtend. Momenteel kan je nog elke zaterdag van 9 tot 11 uur op het gemeentehuis terecht voor alles wat te 
maken heeft met de dienst bevolking: identiteitskaarten, rijbewijzen, reispassen, kidsID’s, aangiftes, … 
Voor zij die enkel in het weekend tijd hadden - zoals veel  
werkende mensen - was het eenvoudig: je sprong gewoon op 
zaterdagochtend binnen in het gemeentehuis. Lukte het de ene 
week niet, dan deed je het de week nadien.

Dat is dus verleden tijd: in de toekomst zal je maar één keer per 
maand en nadat je op voorhand een afspraak hebt gemaakt  
terecht kunnen op zaterdagochtend. Dit is voor de N-VA echt 
twee stappen achteruit in plaats van vooruit. En dan maar  
beweren dat het nieuwe gemeentehuis er komt om meer dienst-
verlening te geven. 

… en kost nu al 721 000 euro 
meer dan voorzien
Het nieuwe gemeentehuis is nog maar in de ruwbouw en kost 
nu al 721 000 euro meer dan voorzien. Het was geraamd op 5,50 
miljoen euro, maar we zitten al op 6,21 miljoen euro en de echt 
dure werkzaamheden moeten nog beginnen: de afwerking en de 
inrichting. Komt er nog bij dat de gekozen gevelsteen zeer duur 
is (naar we vernemen zelfs bij de duurste die je kan verkrijgen). 
Gemeenteraadsleden Guido De Lille en Denis D’hanis maken 
zich samen met Vlaams Volksvertegenwoordiger Koen Daniëls 
nu nog meer ernstige zorgen over de financiële gezondheid van 
onze gemeente.

© François Fabry

Voortaan gesloten

Nieuw gemeentehuis sluit op zaterdag

Nieuw Administratief Centrum: de kost stijgt

 Guido De Lille  Denis D’hanis  Koen Daniëls

“De nieuwe  

openingsuren  
zijn een  

serieuze stap  

achteruit.”

Kostenraming

Kosten op 24/10/2016

+ 721 000 euro

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

N-VA Sint-Gillis-Waas wenst  
iedereen prettige eindejaarsfeesten 
en een fantastisch 2017!
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Welkom in Sint-Gillis-Waas … tussen de auto’s
Vele inwoners stellen zich net als fractieleider Guido De Lille vragen bij het dorpsgezicht –of moeten we 
zeggen de openlucht autotoonzaal- als je Sint-Gillis-Waas binnenrijdt via de Sint-Niklaasstraat. Aan het 
kruispunt met de Kasteelstraat en de Parkstraat staan werkelijk overal auto’s te koop. Het standbeeld van 
Heilig Hart is omringd met auto’s en langs de overkant van de straat hetzelfde beeld.

Ondernemers willen hun goederen -terecht- laten zien. Je kan je 
echter de vraag stellen wat er gebeurt als elke ondernemer van 
Sint-Gillis-Waas op die manier zijn producten gaat uitstallen. 

En tevens de vraag of dit het beeld is dat we bij het binnenrijden 
van de gemeente willen tonen? 

Het feit dat zowel het felverlichte aankondigingsbord alsook 
de auto’s er al zo lang staan, gaan we ervan uit dat dit alles met 
de nodige vergunningen –en dus instemming- van het CD&V-
gemeentebestuur gebeurt. 

De Warmste 
Week:  
Dance For Life
Elk jaar organiseert Studio Brussel 
Music For Life. Overal in Vlaanderen 
worden er dan acties georganiseerd 
waarbij de opbrengst naar goede doelen 
gaat. N-VA Sint-Gillis-Waas droeg ook 
haar steentje bij. Op zondag 18 decem-
ber was er in de bibliotheekzaal Dance 
For life. In samenwerking met Nancy 
Van Nespen van Danscenter Waasland 
organiseerden we professionele dansi-
nitiaties in swing, wals, tango, bachata, 
reggaeton, … en dat voor alle leeftijden! 
De opbrengst ging integraal naar een 
goed doel van Studio Brussel.

N-VA realiseert digitale bouwaanvraag
Op de gemeenteraad van 2 juli 2015, meer dan een jaar geleden, stelde 
raadslid en OCMW-fractieleider David Cappaert voor om in Sint- 
Gillis-Waas bouwaanvragen digitaal in te voeren. 

Dankzij de digitale bouwaanvraag moeten architecten niet meer alles doorsturen naar  
een drukker, het in meerdere exemplaren gaan halen en nadien met deze papierwinkel 
naar het gemeentehuis –tijdens de openingsuren- gaan. De digitale aanvragen kunnen 
immers 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 van thuis uit worden ingediend. 

Dit werkt dus kostenbesparend voor de toekomstige bouwer én zijn architect, zowel  
qua tijd als qua drukkosten. Ook voor de gemeente is de opslag en opvolging van de  
aanvragen veel eenvoudiger en er is ook geen discussie meer mogelijk over de datum  
van indiening. De gemeente heeft deze vraag van de N-VA sinds september ingevoerd.

David Cappaert  
 Nancy Van Nespen
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Vlaams Parlementslid Koen Daniëls uit Sint-Gillis-Waas bezoekt regelmatig lokale bedrijven. Recent ging 
hij op bezoek bij Wase Wind. 
“Het is goed dat we in onze gemeente ondernemende 
mensen hebben die ook rekening houden met de omgeving 
en het milieu zoals Wase Wind. Bij de inplanting van hun 
windturbines trachten ze met de buurtbewoners goede 
afspraken te maken en een faire vergoeding te voorzien voor 
de landbouwers op wiens grond die staan”, aldus Daniëls. 

Een bezoek aan een windturbine kon dan ook niet ontbreken. 
Samen met voorzitter en gedelegeerd bestuurder Kris Apers 
ging Koen tot helemaal boven op een windturbine. “Het zicht 
op 100 meter hoogte is fantastisch, maar de techniek in de 
machinekamer is nog indrukwekkender. Eén turbine van 
Wase Wind produceert groene stroom voor 1 000 gezinnen.” 

Belastinggeld voor 
kerk Meerdonk, 
maar geen  
communie meer
Elk jaar krijgt de kerkfabriek 
Sint-Cornelius van Meerdonk een 
budget van de gemeente. Voor 2017 
bedraagt dit 11 643,50 euro. 

De N-VA begrijpt dat bij lage aantallen 
communicanten het niet altijd evident is om 
dit op de eigen gemeente te laten doorgaan. 
Maar de inwoners van Meerdonk vragen 
zich –terecht- af waar die budgetten dan 
voor dienen als er in de kerk niets meer kan 
doorgaan zoals de communie.

N-VA realiseert digitale bouwaanvraag
Op de gemeenteraad van 2 juli 2015, meer dan een jaar geleden, stelde 
raadslid en OCMW-fractieleider David Cappaert voor om in Sint- 
Gillis-Waas bouwaanvragen digitaal in te voeren. 

Dankzij de digitale bouwaanvraag moeten architecten niet meer alles doorsturen naar  
een drukker, het in meerdere exemplaren gaan halen en nadien met deze papierwinkel 
naar het gemeentehuis –tijdens de openingsuren- gaan. De digitale aanvragen kunnen 
immers 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 van thuis uit worden ingediend. 

Dit werkt dus kostenbesparend voor de toekomstige bouwer én zijn architect, zowel  
qua tijd als qua drukkosten. Ook voor de gemeente is de opslag en opvolging van de  
aanvragen veel eenvoudiger en er is ook geen discussie meer mogelijk over de datum  
van indiening. De gemeente heeft deze vraag van de N-VA sinds september ingevoerd.

Sluipweg gevaarlijk voor fietsers  
en voetgangers 
Tussen Hof ter Vierschaar en de Gentstraat in Sint-Pauwels is - of 
moeten we zeggen was - een fiets- en wandelverbinding via het  
Wallenhof. 

Er staan paaltjes om te 
vermijden dat auto’s langs 
die route zich een weg 
banen naar de Gentstraat 
en dus in de smalle straat 
in conflict komen met 
voetgangers en fietsers. 

Helaas kunnen ze die  
paaltjes ontwijken en is er 
daar een echte sluipweg 
ontstaan. Bestuurslid Hans 
Burm stelt zich terecht de 
vraag of die sluipweg met 
een aantal extra paaltjes 
niet kan afgesloten worden 
voor auto’s, zodat fietsers 
en voetgangers weer in 
alle veiligheid naar het 
centrum kunnen.

Vlaams  
Parlementslid  
in de wind

 Hans Burm
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


