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ANDERS wenst aan de bewoners van Wachtebeke een sociaal, ecologisch maar betaalbaar
alternatief aan te bieden, met respect voor het individu.

Grote

Wachtebeke
Iedereen voelt aan zijn portemonnee dat de prijzen van
stookolie de pan uit rijzen. In verschillende gemeenten wordt er
al gezamenlijk stookolie aangekocht omdat leveranciers dan
korting geven op de prijs. Met groot succes. ANDERS wil dat de
Wachtebeekse bevolking hier ook van kan profiteren en organiseert daarom een eerste stookolie-actie op zaterdag 12 en
zondag 13 april. Als deze actie een succes wordt zullen we die
regelmatig herhalen.

Als u interesse hebt kunt u op volgende dagen en uren informatie krijgen en u laten inschrijven :
•zaterdag 12 april van
•zaterdag 12 april van
•zaterdag 12 april van
•zondag 13 april van
•zondag 13 april van

10u – 11u
11u - 12u
14u – 15u
10u – 11u
11u – 12u

Café Rembrandt
Café Rozenhof
‘t Pruisenhof
’t Hoeksken - Overslag
La Luna

U kan enkel op zaterdag 12 en zondag 13 april ook telefonisch inschrijven of via email
op volgende telefoonnummers of adressen:
Bastiaens Lia : email lia.roger.michielsen@skynet.be
Remorie Rosita : 09/342.86.54 / email honore.rosita@skynet.be
Van Cronenburg Anita : 09/345.86.86 / emailadres: anitavc@scarlet.be
Van Cronenburg Rudy : email vcrudy@skynet.be
Van Vlaender Rudy : email adres: rudy.vanvlaender@skynet.be
De Loose Vera : emailadres veradl70@hotmail.com

De levering gebeurt in de week vanaf 14 april. Een minimum afname van 500 liter is verplicht. Iedereen
betaalt dezelfde prijs per liter. We hebben 50.000 l besteld, het tijdstip en volgorde van inschrijving telt.
Wanneer we deze hoeveelheid bereikt hebben, kunnen we niet meer inschrijven. Dan kunnen we u enkel
registeren voor een volgende stookolieactie.
Indien u 1.000 l bestelt hebt u minstens een voordeel van € 55, indien u 2.000 l of meer bestelt, doet u zich
minstens een voordeel van € 60. De levering gebeurt binnen de week.
Bij inschrijving zijn volgende gegevens noodzakelijk: naam en adres, hoeveelheid, waar ligt tank bovengronds of ondergronds, voorkeur datum en tijdstip levering, tel. nummer .

Geïnteresseerd? Schrijf je dan in op één van bovenvermelde dagen en uren. Onze mensen zullen u
graag helpen. U kan ook info lezen over onze stookolieactie op onze website van ANDERS.
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Uit de gemeenteraad
(Voorlopig?) einde van mijn politieke carrière

Uiteindelijk heb ik de beslissing toch moeten nemen om
mij (tijdelijk?) terug te trekken uit de politiek, met pijn in
het hart neem ik dan ook afscheid van een mooie periode. Het hing al een tijdje in de lucht maar er was geen
ontsnappen meer aan, de verstandigste beslissing was
om plaats te ruimen voor iemand die meer aanwezig kon
zijn dan ikzelf.
Sinds april 2007 heeft mijn professionele carrière een
andere wending genomen, ik heb een belangrijke promotie gekregen waardoor ik meer tijd en energie moet steken in mijn job. Ik kon niet langer altijd aanwezig zijn op
vergaderingen en zelfs voor enkele gemeenteraden
moest ik mij verontschuldigen.
Aangezien ik steeds iemand ben geweest die zich 100%
ingezet heeft voor de politiek en bijna altijd aanwezig was
op de vergaderingen, vond ik het zelf niet meer fair tegenover mijn collega’s en kiezers dat ik nu moest verzaken aan een aantal belangrijke vergaderingen. Niet alleen
mijn job maar ook mijn gezin, met 2 opgroeiende kinderen van 6 en 8 jaar, vergt heel wat tijd en inspanningen.
Vandaar mijn keuze om er een punt achter te zetten en
mijn ontslag in te dienen als gemeenteraadslid, alsook als
voorzitter en bestuurslid van Anders.
Ik zal de politiek nu zeker niet links laten liggen, maar nog
steeds met interesse bepaalde zaken volgen maar van op
een iets grotere afstand. Ik ben ervan overtuigd dat mijn
opvolgster, Rosita Remorie, dat fantastisch goed gaat
doen en haar meer dan 100% gaat inzetten (wat ze trouwens altijd al heeft gedaan). Ik wens haar dan ook alle
succes en doorzettingsvermogen toe.
Er staan inderdaad een aantal vraagtekens in mijn afscheid, ik ben dan ook nog niet zeker of dit wel het definitieve einde is, misschien ben ik er bij één van de volgende verkiezingen wel opnieuw bij, we zullen zien ....

Tom De Fleurquin neemt ontslag en wordt opgevolgd
door Nederlandse Rosita Remorie
Fractieleider Rudy Van Cronenburg stelde dat we noodgedwongen afscheid nemen van
een veelbelovend jong raadslid.
We hopen een voorlopig afscheid en dat we hem binnen
een paar jaar terug mogen verwelkomen. Het is een groot verInspraak plus Jaargang 26 nummer 1 – maart 2008

lies voor onze fractie en voor de Wachtebeekse gemeenteraad. We wensen hem alle succes toe in zijn professionele en familiale leven.
Het is een zware opdracht voor Rosita Remorie om de
plaats van Tom in te nemen in deze raad en in onze fractie. Als trouwe aanwezige op de gemeenteraden weet ze
al waar ze moet op letten; van haar taken in het kartel
weet ze ook welke dossiers in Wachtebeke belangrijk zijn
voor onze bevolking.
Het feit dat we nu iemand met de Nederlandse nationaliteit in onze gemeenteraad krijgen zal hopelijk bijdragen
tot een zuinig beleid. Met Rosita als 3de vrouw in onze
fractie zitten de 2 Rudy’s (Van Vlaender en Van Cronenburg) in de minderheid. We wensen haar alle succes in
het belang van Anders en de Wachtebeekse bevolking.
Rosita belooft haar best te doen om het vertrouwen dat
de fractie Anders in haar stelt niet te beschamen. Samen
met hen en de andere raadsleden, van meerderheid en
oppositie, wil ze eraan meewerken om van Wachtebeke
een goed bestuurde, mooie en gezellige gemeente te
maken. Als dat op een zuinige manier kan, des te beter,
dat kan alleen maar in het voordeel zijn van de portemonnee van de Wachtebeekse bevolking.”
Ook burgemeester De Vliegher dankt Tom De Fleurquin
voor zijn inzet tijdens zijn jaren als raadslid en wenst Rosita Remorie succes toe in de functie van gemeenteraadslid.

Voorontwerp Zoneringsplan aangepast: nog 82 woningen moeten een IBA (individuele behandelingsinstallatie) zelf aanleggen
Er zijn een aantal opmerkingen
binnengekomen op het oorspronkelijke voorontwerp, waarna het werd aangepast.
Rudy van Vlaender stelde vast
dat na de jongste aanpassingen
er nog 82 woningen overblijven
die zelf voor individuele waterzuivering zullen moeten instaan, i.p.v. 150. Hij apprecieerde het dat er met de standpunten van ANDERS was rekening gehouden.
Schepen De Block (VLD) deelde mee er een versoepeling is doorgevoerd in de timing waarop alle woningen in
Vlaanderen op riolering of IBA zijn aangesloten.
De deadline is van 2015 naar 2027 verschoven. Daardoor moet het ook in Wachtebeke mogelijk zijn om deze
doelstelling te halen. We willen maximaal van subsidies
gebruik maken. Om deze subsidies te verkrijgen moet
echter er een 100% scheiding van afvalwater en regenwater doorgevoerd worden.
Iedereen was het erover eens dat IBA’s zoveel mogelijk
moeten vermeden worden omdat onderhoud aan deze
installaties erg moeilijk is. ANDERS wil dat de kosten voor
de inwoners die een IBA moeten aanleggen minimaal
zijn.

Voor meer uitleg over de zoneringsplannen
zie onze website
www.wachtebeke-anders.be
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WAC stelt voor:

** BEN X **
De succesfilm van Nic Balthazar
Vrijdag 4 april 2008 om 20 uur in het CCW,
Jules Persynplein, Wachtebeke
Toegangsprijs: 6 euro
Voorverkoop: 5 euro 111
Gezien het beperkt aantal plaatsen is het raadzaam te reserveren. Dit kan bij:

Rudy Van Vlaender 09/345.81.75, Anita Van Cronenburg 09/345.86.86, Rosita Remorie 09/342.86.54 en de
andere bestuursleden van ANDERS.

Wonen in Wachtebeke: resultaten van de enquête.
Vanaf eind januari tot midden februari werden de formulieren van de enquête opgehaald die in december vorig jaar werden verdeeld. In totaal bereikten ons 352 ingevulde vragenlijsten of 12,7% van het verspreide aantal. Onze welgemeende dank aan de gezinnen die tot dit mooie resultaat hebben bijgedragen.
Op dit moment zijn alle formulieren verwerkt en de algemene resultaten bekend. De detailgegevens worden nog verder
uitgediept. Vanaf 1 mei zijn alle resultaten op onze website consulteerbaar (www.wachtebeke-anders.be) en in de volgende uitgave van Inspraak Plus komen we hier meer uitgebreid op terug. In dit nummer brengen we alvast een kleine
selectie van jullie duidelijke stellingnames.
Jullie antwoorden op de vraag aan welke woonvormen Wachtebeke in de toekomst nood heeft, geeft deze top drie:
1) sociale huurwoningen
2) betaalbare bouwgrond in gemeentelijke verkaveling
3) aangepaste woningen voor ouderen
2/3 van de ondervraagden vindt dat de gemeente haar gronden in BPA de Bergen tegen speciale voorwaarden aan de
Wachtebeekse inwoners moet ter beschikking stellen.
De vraag wat jullie vinden van de verschillende bouwprojecten in het dorp geeft deze volgorde van belangrijkheid bij de
antwoorden:
Een overaanbod aan appartementen voor een gemeente als Wachtebeke.
Het gemeentebestuur moet de bouw van appartementen reglementeren om de ruimtelijke kwaliteit van
Wachtebeke te vrijwaren.
Een gemiste kans wegens het ontbreken van sociale appartementen.
Zoals eerder vermeld garanderen wij u dat jullie mening door Anders in de gemeenteraad wordt verkondigd. Wij houden
u op de hoogte.
Inspraak plus Jaargang 26 nummer 1 – maart 2008
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Uit de gemeenteraad
Mogen de huurders van de Sidmarwijk blijven wonen
in hun woningen?

Grote consternatie bij de bewoners van de Warandewijk.
Door de goedkeuring van het Vlaamse Woondecreet ontstaat er een groot probleem voor de huurders van de woningen in de voormalige EGKS wijk (Sidmarwijk). Rudy
Van Cronenburg bracht dit probleem op de agenda van
de gemeenteraad. Tot op heden zijn de woningen in de
Sidmarwijk voornamelijk voorbehouden aan Sidmarpersoneel. de EGKS heeft toen geïnvesteerd sociale woningen, met beperkingen inzake inkomen, maar die niet werden toegepast voor het Sidmarpersoneel. Vandaag zijn er
nog 25%
van de woningen bewoont door Sidmar
(ArcelorMittal)-personeel, maar er wonen veel meer exwerknemers van Sidmar, die nu gepensioneerd of bruggepensioneerd zijn.
Het nieuwe woondecreet van minister Keulen stelt dat
deze woningen moeten toegewezen worden aan mensen
die sociaal zwakker zijn en een laag inkomen hebben,
met als gevolg een onzekere toestand voor onze inwoners die een woning huren in de Warandewijk.
Er is overleg bezig tussen het bedrijf, de sociale woningbouwmaatschappijen Volkshaard, en de gemeentebesturen van Wachtebeke en Zelzate. ANDERS drong er op
aan dat er snel stappen gezet worden om de onzekerheid
voor de inwoners van de Warandewijk weg te nemen.
Een uitdoofscenario is het minimum dat de minister moet
toestaan. Dit betekent dat de huidige inwoners er zouden
mogen blijven wonen zolang ze zelf willen.
Minister Keulen geeft toe: uitdoofscenario voor huurders uit Sidmarwijk.
De minister engageert zich tot een uitdoofscenario, waarbij de huidige bewoners mogen blijven wonen; een antwoord waar we erg blij mee zijn. Verder wil de minister
dat er geen huizen meer blijven leegstaan, zoals tot op
heden het geval is. Ook geeft hij toe dat er jaarlijks, tot
2011, telkens 4 nieuwe Sidmarwerknemers de kans krijgen zich te vestigen in de wijk. Maar… in de tekst stond
niet dat de inkomensvoorwaarde dan niet van toepassing
blijft. Bij het ter perse gaan vernemen we dat de minister
tot 2011 de inkomensvoorwaarde niet zal toepassen.
Dus, na veel gesprekken een redelijk geruststellend resultaat voor de inwoners van de Sidmarwijk door het toestaan van een uitdoofscenario. Weliswaar tot 2011 ook
een geruststellend bericht voor het personeel van Sidmar
dat in de wijk wil komen wonen. Daarna blijft het echter
een groot vraagteken of er nog personeel van Sidmar in
de wijk kan komen wonen. We hebben uit de vele reacties uit de wijk begrepen dat er nog problemen zijn die
opgelost moeten worden. U hoort het nog van ANDERS,
we volgen het verder op.
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Uitbreiding dienstverlening belbus gewenst
Rudy Van Vlaender stelde voor om de dienstverlening
van de belbus uit te breiden. De mogelijkheden zijn aanwezig. Het minimumaanbod wordt voorzien tussen 8 en
23u op zaterdagen, zon- en wettelijke feestdagen en tussen 6 en 21u op andere dagen. Tot nu wordt binnen het
belbusgebied Oostakker, waar Wachtebeke onder valt, de
huidige dienstverlening slechts verzekerd tussen 8.30 en
21u in het weekend en tussen 6.30u tot 21u in de week.
Het schepencollege zal dit bekijken en contact opnemen
met De Lijn.

Abonnementen van De Lijn voor 60 t.e.m. 64-jarigen
aan 50%?
Rudy Van Vlaender: de Anders-fractie vraagt het schepencollege te onderzoeken of de gemeente als derdebetaler kan tussenkomen in de jaarabonnementen van De
Lijn voor inwoners uit de leeftijdscategorie 60-64 jaar.
Sinds 2000 treedt het Vlaamse Gewest op als derdebetaler voor 65-plussers. Zij rijden in heel Vlaanderen gratis
met bussen en trams van De Lijn. Daarnaast betalen
steeds meer steden en gemeenten, geheel of gedeeltelijk, de kostprijs voor abonnementen van hun eigen inwoners of bepaalde groepen ervan.
Wij stellen voor om inwoners in de leeftijdsgroep 60 t/m
64 jaar een gemeentelijke tussenkomst van 50% op aangevraagde abonnementen toe te kennen. Dit zou voor de
mensen die er gebruik van willen maken een jaarlijkse
besparing betekenen van € 91. Als we ervan uitgaan dat
10% van de 60-64-jarigen van deze regeling gebruik
wenst te maken dan zou voor de gemeente de jaarlijkse
kost € 4.623 bedragen.
Schepen Vereecke stond positief tegen het voorstel
maar zou eerder kiezen om de kleintjes dit voorstel toe te
kennen. Nu is het zo dat kinderen tot 6 jaar al gratis rijden, maar deze leeftijdsgroep zou kunnen uitgebreid worden. ANDERS stelde dat ze het principe wil stellen, dat
de keuze van de leeftijdsgroep later kan gekozen worden.
De burgemeester had geen bezwaar om dit voorstel in
het college te bestuderen.
Uitbreiding buslijn 76 van Lochristi naar Wachtebeke
eind dit jaar mogelijk
Rudy Van Vlaender: op 8 mei 2008 gaat bij De Lijn een
vergadering door o.a. over het doortrekken van buslijn 76
van Lochristi naar Wachtebeke. De Lijn plant de realisatie
van deze uitbreiding tegen eind dit jaar. ANDERS vraagt
een maximale verbinding via lijn 76 met Gent vanuit het
dorp (en niet enkel vanuit het Provinciaal domein) en in
het dorp een veilige en gebruiksvriendelijke bushalte voor
Vervolg blz. 6
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Uit de gemeenteraad

De nieuwe gemeentesecretaris Danny Tack heeft de eed afgelegd
ANDERS wenst de nieuwe gemeentesecretaris alle succes toe. We vertrouwen er op dat we een even goede samenwerking zullen opbouwen als met zijn voorganger Raf De Roover. De taken die hem wachten zijn niet te onderschatten.
ANDERS wenst Raf De Roover, die op pensioen ging, al het beste toe samen met zijn echtgenote Vera. We wensen
hem veel mooie reizen naar Egypte en andere mooie oorden en vooral een goede gezondheid.
Werden ook gehuldigd: Willy De Vliegher omdat hij 25 jaar burgemeester is, schepen Lucien De Block en Marc Dekesel
omdat ze 25 jaar gemeente- en/of OCMW-raadslid zijn.
Vervolg blz. 4
deze nieuwe buslijn. Het college reageerde positief en
schepen De Block voegde er aan toe dat de provincie dit
ook steunt om de bereikbaarheid van het provinciaal domein Puyenbroeck te bevorderen. De Lijn zou langs het
domein rijden, dan naar Kalvebrug en vervolgens langs
het dorp terugkeren naar Lochristi. ANDERS is tevreden
dat één van onze prioriteiten inzake openbaar vervoer
eind dit jaar kan gerealiseerd worden. De Wachtebeekse
bevolking en de gebruikers van het domein kunnen er
enkel wel bij varen.

Forfaitaire belasting van € 80 nog niet afgeschaft in
Wachtebeke
Lia Bastiaens: ANDERS dringt er al
vele jaren op aan dat de forfaitaire
huisvuilbelasting van € 80 wordt afgeschaft. Ook de Vlaamse overheid wil
dit. ANDERS dringt er op aan dat onze gemeente het fiscaal pact met de
Vlaamse overheid afsluit waardoor we
op een bedrag van € 700.000 kunnen
rekenen, o.a. in ruil voor de afschaffing van deze forfaitaire belasting.
Alleen ANDERS stemde voor de afschaffing van de € 80.
CD&V, VLD, Vlaams Belang en TOP vonden dat iedereen
verder jaarlijks € 80 moet blijven betalen. De minst kapitaalkrachtigen zullen in 2008, in de huidige dure tijden
met grote inflatie, dus toch deze onrechtvaardige belasting moeten ophoesten.
Schepen Penneman (VLD) gaf toe dat ze volgend jaar
verplicht zullen worden om deze belasting af te schaffen,
anders krijgt Wachtebeke de € 700.000 van de Vlaamse
regering niet.
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GECORO WACHTEBEKE moet
steld worden

opnieuw samenge-

De deputatie van Oost-Vlaanderen heeft de samenstelling van de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening) vernietigd.
De gemeenteraadsbeslissingen over de samenstelling en
de benoeming van de leden van de nieuwe GECORO
bevatten verscheidene fouten:
1. De groep van zonevreemde woningen is niet vertegenwoordigd.
2. Voorzitter en secretaris zijn niet voorgedragen door het
college van burgemeester en schepenen.
3. De deskundigheid van de voorzitter wordt niet aangetoond.
Aangezien de GECORO nog niet is samen geweest sedert de goedkeuring op de gemeenteraad is er dus geen
probleem inzake adviezen die zouden zijn voorgesteld
door deze adviesraad.

Pesticidengebruik bij gemeentediensten Wachtebeke
Lia Bastiaens: in de milieuraad van 12/2007 werd een
presentatie gegeven over het verbruik aan pesticiden
voor het openbaar groen in Wachtebeke.
Dit steeg van 25.5kg in 2000 naar 109kg in 2007! In
2004 was er zelfs een piek van 215kg!
Het wordt hoog tijd om een doorgedreven reductieprogramma te gaan uitvoeren. Dit kan enkel door een ecologische groeninrichting. In de Warandewijk, waar veel kinderen wonen, wordt nog steeds een grote hoeveelheid
van die schadelijke producten gebruikt.
Schepen van milieu Penneman deelde mee dat er een
veegmachine zal aangekocht worden om in de wijken
minder giftige bestrijdingsmiddelen te moeten gebruiken.
Vervolg blz. 8
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Uit de gemeenteraad
Vervolg blz. 6
Energienota 2006
De meerderheid vindt dat het energieverbruik in 2006 in
algemene zin op spaarzame wijze is geschied. Onze fractie heeft daar een ander idee over, evenals de overheid.
Lia Bastiaens drong er nogmaals op aan om bij vernieuwbouw (o.a. toekomstige jeugdlokaal) duurzaam te bouwen
waardoor energieverbruik minimaal is. Gezien de stijgende prijzen voor energie en brandstof in de toekomst is het
belangrijk om daar veel aandacht aan te schenken en
maatregelen te nemen voor verplaatsingen en gebruik
van de gemeentelijke voertuigen.

Milieuzorg
Lia Bastiaens geeft enkele cijfers i.v.m. milieuzorg per
inwoner in Wachtebeke t.o.v. het gemiddelde bij de IDMvennoten:
Groenafval in 2006:
856 ton = 124kg/inw. t.o.v. gemiddeld 60kg/inw.
Sloopafval 2006:
805 ton = 116,6kg/inw. t.o.v. gemiddeld 61,8kg/inw.
Door de afschaffing van de retributie op groenafval ontvangen we t.o.v. 2005 € 3500 minder inkomsten. Ook
voor de containers met sloopafval moet veel betaald worden t.o.v. zuiver steenafval omdat ze gemengd afval bevatten Reeds jaren gaan we hiermee in tegen het beleidsplan van IDM. Met het Diftar systeem bereiken we een
laag restafvalcijfer voor de bevolking. Het groen- en
sloopafval moet echter nog een stuk omlaag.
De gemeentelijke diensten kunnen ook meewerken aan
milieuzorg, o.a. door reductie van energie- en watergebruik, door duurzaam materiaalgebruik (papier, ecologische schoonmaakproducten, fairtradeproducten…) en het
voorzien van subsidies voor energiebesparende maatregelen.

GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) eind dit
jaar klaar?
De goedkeuring van het GRS, waarin de zonevreemde
woningen en bedrijven moeten geregeld worden, is weer
verschoven. Het schepencollege heeft nu eind 2008 als
datum vooropgesteld. Tijdens de hoorzitting in 2006 i.v.m.
het GRS werd door de burgemeester beloofd om voor
alle zonevreemde woningen en de 18 zonevreemde bedrijven in Wachtebeke een oplossing te vinden.
Een belangrijke stap daarvoor was de goedkeuring van
het GRS, toen gepland vóór 1/05/2007. 2008 is gestart en
we stellen vast dat dit een loze belofte was.
Ondertussen heeft het gemeentebestuur ook geen stem
in het sturen van o.a. de woningbouwprojecten in de gemeente. Wij verwachten in het GRS terug te vinden welke
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening worden
opgesteld. We rekenen o.a. op de afbakening van het
centrumgebied en op de vastlegging van het maximum
aantal bouwlagen.
Burgemeester De Vliegher beloofde nogmaals de definitieve goedkeuring van het GRS, ditmaal tegen eind
2008. Daarna moeten er RUP’s (ruimtelijke uitvoeringsplannen) gemaakt worden. De inwoners zullen, volgens
De Vliegher, via een kleine brochure in mensentaal geïnformeerd worden. Een inspraakronde is niet voorzien.
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Anders luistert
Grachten in klein Axelsvaardeken laten reinigen
Bewoners van het Axelsvaardeken klagen over stankhinder. Blijkbaar werd de gracht vroeger regelmatiger gereinigd. Schepen de
Block verwees naar het polderbestuur van Moervaart-Zuidlede, die blijkbaar problemen
hebben met het afvoeren van slib. Er zal hen gevraagd
worden om deze gracht regelmatiger te reinigen.
Gemeentelijke aanplakborden welke procedure ?
Indertijd heeft ANDERS voorgesteld om de verenigingen
toe te laten hun activiteiten aan te kondigen op gemeentelijke aanplakborden. De huidige borden zijn vervuild en
onleesbaar. Blijkbaar is ook de procedure onduidelijk. Na
een officiële aanvraag werden een dag nadien de affiches
verwijderd, idem met een nieuwe aanplakking en dit zonder enige reden. Een echte vaudeville. De burgemeester:
er is een nieuw reglement in de maak, maar intussen
blijft het oude reglement van kracht. Hij gaf toe dat er inderdaad misverstanden waren geweest.
Alle Wachtebeekse doden moeten gelijk behandeld
worden
Op de urnegraven werden door de gemeente "stickers"
worden aangebracht met een getal 15 of 50. Bij navraag
zou dit de "huurtijd" van de nissen zijn. De mensen zijn
terecht verontwaardigd dat op een dergelijke respectloze
wijze wordt omgegaan met overleden familieleden. Iedereen kan nu zien wie “maar” voor 15 jaar huurt. Er zijn 2
mogelijkheden, ofwel worden deze stickers op ALLE graven aangebracht, ofwel ze verwijderd en de gegevens in
een database opgeslagen. Er is al genoeg discriminatie
bij de levenden, laat ons de doden tenminste gelijk behandelen stelde Rudy Van Cronenburg. Schepen De
Block deelde mee dat de vermeldingen zullen verwijderd
worden en de gegevens opgeslagen in een databank. De
privacy moet gerespecteerd worden.
Aanleg sportterrein BPA De Bergen : wanneer?
Het krantje van de CD&V: "Een terrein van ca 6000 m²
wordt wellicht in het voorjaar van 2008 klaargemaakt als
oefenterrein voor SK Wachtebeke, zodat ze op niet al te
grote afstand van hun huidige locatie kunnen trainen".
We stellen vast dat er totaal nog niets voorzien is in het
budget. Wie doet er dan loze beloften? Waar zijn trouwens de plannen van deze terreinen? Gaan de mensen
van de voetbalclub daar bij betrokken worden? Wanneer
gaat men er aan beginnen? Het voorjaar is niet meer veraf.
Het schepencollege antwoordde dat er een probleem
is, de gronden waar het sportterrein moet op komen
zijn nog niet aangekocht. Veel beloven, weinig geven
doet de z….. in vreugde leven!
Bevolking stijgt tot boven de 7.000 inwoners
Voor het eerst in vele jaren stijgt onze bevolking weer tot
7.063. Na vele jaren van dalende inwonersaantal is dit
een positief gegeven. Er zijn nog altijd meer overlijdens
dan geboorten, maar er zijn meer inwoners bijgekomen
dan er vertrokken zijn.
Vervolg blz. 10
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Vervolg blz. 8
Over brochures en bruggetjes
Vera de Loose stelde vast dat er € 25 als inkomsten wordt
verwacht uit de verkoop van toeristische brochures.
Vorig jaar was dat € 23. ANDERS heeft altijd gesteld dat
toeristische brochures gratis moeten zijn omdat toeristen
geld in het laatje brengen voor onze middenstand.
Vera informeerde ook naar de stand van zaken i.v.m. ons
voorstel om over de Langelede (aan het kapelletje) voor
voetgangers en fietsers een brugje aan te leggen. Schepen Bruggeman antwoordde dat een schrijven was gericht
naar de provincie, maar dat er nog geen antwoord was
gekomen.

Dode vissen in de vijver

Tot onze verbijstering zagen we enige tijd geleden dat de
vijver op het Persynplein leeggetrokken was en dat er een
massa dode vissen in lagen, andere visjes lagen naar lucht
te happen. We hebben GAIA niet gebeld, maar kon dit niet
anders? Daags na het nemen van deze foto, waren de dode vissen verdwenen.

ANDERS vraagt Mantelzorgpremie voor vrijwilligers en familie
van zorgbehoevenden
Mutualiteiten vragen om in de gemeenten waar nog geen mantelzorgpremie bestaat deze in te voeren. Daarom vroeg Rudy Van Cronenburg om voor de Wachtebeekse
vrijwilligers ook zo’n premie in te
voeren, als erkenning voor het vele werk dat vrijwilligers
verrichten voor een hulpbehoevend familielid, vriend of
buur. De bijdrage is in de meeste gemeenten vastgelegd
op 150 euro per jaar. De modaliteiten kunnen nog uitgewerkt worden. De voorzitter van het OCMW Evi Wuytack
werd gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken.

Voor meer info: surf naar www.wachtebeke-anders.be
Word in 2008 lid van Anders, stort vandaag nog 5 euro op rekening nr. 068-2476238-49
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Geen sociale uitsluiting in Wachtebeke!
(“Men crepeert eerder van eenzaamheid en van verveling, dan te
creperen van honger”
(Algemeen verslag van de Armoede, 1994)
Het is unfair dat kansarme mensen en/of mensen met
financiële moeilijkheden niet kunnen deelnemen aan hetgeen op sociaal, cultureel en sportief vlak geboden wordt.
Dit geldt niet alleen voor de persoon in kwestie maar ook
voor zijn of haar gezinsleden. Het is ontzettend jammer
dat kinderen maar al te vaak het slachtoffer worden van
de financiële moeilijkheden van hun ouders. Sociale uitsluiting is immers vaak het gevolg van armoede.
De afgelopen jaren hebben de OCMW’s steeds ruimere mogelijkheden voor dienstverlening gekregen.
Het is dan ook een grote uitdaging voor de OCMW’s om
ten volle gebruik te maken van deze nieuw aangeboden
mogelijkheden om armoede en sociale uitsluiting in hun
gemeente te bestrijden. De Sociale Dienst van het
OCMW speelt voor deze dienstverlening een centrale rol;
zij staan immers in direct contact met diegenen die hiervoor in aanmerking komen. Door het verspreiden van
voldoende informatie en publicaties dienen zij ervoor te
zorgen dat deze nieuwe mogelijkheden voldoende gekend zijn en zo toegankelijk mogelijk gemaakt worden
voor de belanghebbenden. Probleem is echter dat de
drempel om aan te kloppen bij het OCMW nog vaak (te)
groot is. En toch moet iedereen, die aanspraak kan maken op deze dienstverlening, die mogelijkheid krijgen.
Niet alleen de enkelen die de weg kennen. Mensen hebben nood aan sociaal contact, waardering van anderen,
het gevoel er bij te horen…. Iedereen moet zich een volwaardig burger kunnen voelen. Deze steunmaatregel wil
hiertoe bijdragen.
Wie kan gebruik maken van deze maatregel tegen sociale uitsluiting?
ALLE gebruikers van de dienstverlening van het OCMW,
zoals: kinderopvang, rusthuis, poetsdienst, leefloon, budgetbeheer, Minder Mobiele Centrale, …..
Waarvan kan men genieten?
Tussenkomst in kosten voor deelname aan sociale, culturele en sportieve activiteiten zoals lidgeld van voetbal en
andere verenigingen, muzieklessen, aankoop tickets
bioscoop, Scheldorado, optredens, aankoop van sportmateriaal ( voetbalschoenen), lesmateriaal, uitstappen
zoals bosklassen, daguitstap, schoolreis, gezinsuitstappen, (pretparken), enz.
De bedoeling van deze steunmaatregel is iedereen de
mogelijkheid te bieden actief deel te nemen aan sociale,
culturele of sportieve activiteiten in zijn/haar omgeving.
Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen? Neem
dan contact met de Sociale Dienst van het OCMW of met
Anita Van Cronenburg (tel 09/345.86.86 of
0479/20.14.12) Dr. Jules Persynplein 4a.
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Curieus en sp.a-Wachtebeke organiseren
op woensdag 30 april 2008 om 19u30 in zaal Rozenhof:

een Griekse meiavond
Traditioneel gaat op woensdag 30 april het meiavondfeest door in zaal Rozenhof, Dorp 80, Wachtebeke. We hebben
uiteraard opnieuw een lekkere maaltijd. Ditmaal onder thema Kreta, de bestemming van onze grote Curieusreis in juni.
Je kan volop genieten van lekker Grieks eten en wijn terwijl je met vrienden en familie een gezellig babbeltje slaat.
Grieks buffet, inbegrepen een glas wijn : kostprijs SP.a-leden € 30, niet-leden € 33, kinderen tot 12 jaar € 16. Stort op
rekeningnummer: 068-2208725-62 met vermelding aantal personen en aantal SP.a- leden, of betaal cash aan bestuursleden of café Rozenhof.
Koud buffet: slaatje feta, tonijnslaatje, scampislaatje en Griekse picknicktaart
Warm buffet: moussaka, Griekse jachtschotel, gebakken aardappeltjes in de schil met tomaat, met groenten
Dessert: amandelijs, mousse van witte chocolade, vers fruit
Inschrijven bij : Tom De Fleurquin 0478/21.98.81, Vera De Loose 09/342.80.29, Rosita Remorie 09/342.86.54, Anita
Van Cronenburg 09/345.86.86, Rudy Van Cronenburg 0478/21.48.83, Sonia Van Lierde 09/345.94.32, of via mailadres:
honore.rosita@skynet.be .

VELT (vereniging voor ecologisch leven en tuinieren) en De Groene Toekomst organiseren op dinsdag 22 april om 19.30u in de bovenzaal van het gemeentehuis, Markt 1 te Zelzate een voordracht:
‘We consumeren ons kapot’, door Dirk Geldhof.
Inkom € 2,50 voor leden, €3 voor niet-leden, 1 consumptie inbegrepen.

Amnesty International voert wereldwijd actie tegen alle mensenrechtenschendingen. Ook in Wachtebeke kunnen jullie je steentje bijdragen. Iedere laatste woensdagavond van de maand om 19u30
wordt in het lokaal van de Wereldwinkel een schrijfactie gehouden. Als je hierover meer informatie
wilt, of meer info over Amnesty International neem dan contact op met Jacques De Smet, verantwoordelijke van de AI schrijfgroep in Wachtebeke, tel. 09/345.08.55.

Persona non grata
Tijdens het weekend van 23 februari jl. organiseerden we samen met KAV de voorstelling van
‘Persona non grata’, een film door Fabio Wuytack over zijn vader Frans. Samen met de film verscheen ook het boek met dezelfde titel, geschreven door Serena en Maya, twee dochters van
Frans. Vreesden we in eerste instantie dat we met moeite de Keurezaal zouden vol krijgen voor
één voorstelling, dan kwamen we al vlug tot het besef dat we een tweede voorstelling moesten
organiseren én zelfs nog een derde. Zowel op zaterdagavond, zondagmiddag als zondagavond
was de Keurezaal volgeboekt. We mogen wel zeggen dat iedere bezoeker vol aandacht gekeken
heeft naar een film over een boeiende mens, die noch in Venezuela noch later de gemakkelijkste
weg gekozen heeft, maar wel een consequente weg in zijn strijd tegen onrecht en onderdrukking,
gelijk waar ter wereld.
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Wachtebeekse vereniging in de kijker

Vrije Vissers Wachtebeke 1963-2008

Hengelen is verpozen, alleen of met vrienden, ontspannend staren naar het soms rimpelig of golvend water. Komt de
grote vangst vandaag? Het is vooral rustig, observerend, zich goed voelen in een natuurlijke biotoop. Vogels fladderen
en kwetteren, eenden en waterhoenen doen hun ding. Koeten en fluiten duiken vooral voor voedsel en dan plots…vis
aan de haak, wat een zalig moment.
Hengelen is ook voor ons zich meten met anderen, wedstrijd vissen in clubfederaal- of nationaal verband. De hele trammelant; ter plaatse aanpassen van voedsel, lijnen, dobbers, loodjes en haakjes. De stroming van het water en windrichting zijn van cruciaal belang.
Het is vooral zich mentaal voorbereiden en bezinnen wat men het best doet. Snel reageren op plotse situatie veranderingen. Vechten tegen stroming en wind, maar o zo bevredigend bij een goede uitslag .
Hengelen is ook samenzijn met vrienden, een pint drinken, stoefen aan de toog maar ook relativeren.
Je weet wel, de grootste, de dikste en de langste.
Wachtebeke is gelegen aan de Moervaart, de Zuidlede en de Langelede. In en rond de gemeente zijn talrijke grote en
kleine kreken. Overblijfselen van vroegere moerasgebieden, gevormd door overstromingen en afdammingen.
Met zo een omgeving staat het als een paal boven water dat er een hengelvereniging zou komen. Het ging zo: men
stond ergens op café te stoefen over de voorbije vangsten, men daagde elkaar uit en enkele fervente hengelfanaten
besloten hun respectievelijke hengelkunsten met elkaar en op bepaalde tijdstippen te meten. Het is ook een kwestie van
de vriendschapsbanden nog nauwer aan te halen.
45 jaar geleden in 1963 werden “De Vrije Vissers Wachtebeke” boven de doopvont gehouden.
Er werden enkele regels en verantwoordelijken aangeduid..
De vereniging is in de loop der jaren uitgegroeid naar een goed gestructureerde hengelclub met een volwaardig bestuur.
Aangesloten bij het verbond van hengelsport, vereniging Oost-Vlaanderen, waardoor ieder lid verzekerd is en er mogelijkheid is tot deelname aan federale en nationale hengelwedstrijden. We hebben een nationaal kampioen en verschillende federale en provinciale kampioenen, zowel bij de Senioren, Junioren, Dames en Veteranen. Activiteiten als Jeugdopleiding, deelname aan de Safarkesmarkt en een jaarlijks afsluitfeest.
Ook maken we deel uit van de milieu adviesraad en sportraad.
Onze leden wisselen hun rijke ervaring uit met de verantwoordelijken van de Provinciale visserijcommissie, met als doel
een verantwoordelijk visbeheer.
Wij vertoeven graag aan het water, alleen of in clubverband, leden die vrienden geworden zijn en met respect voor de
natuur
Contactadres : De Bruycker Noël Axelvaardeken,34 te Wachtebeke
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