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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.

WAC organiseert PC- en Internetlessen voor beginners
Vanaf donderdag 23 oktober organiseren we een reeks van 3 PC- en Internetlessen voor 55-plussers.
De lessen gaan door in het PC-lokaal van de St-Laurensschool (Persynplein)
op donderdag 23/10, 6/11 en 13/11, telkens van 16 tot 18u.
De totale kostprijs (met inbegrip van een handleiding) bedraagt 24 euro.
Meer inlichtingen en inschrijven kan bij Anita Van Cronenburg (09/345.86.86), Rosita Remorie
(09/342.86.54) of Rudy Van Vlaender (09/345.81.75).

December: onze 2e grote stookolie-actie
Na het succes van onze vorige actie hebben we beslist om een volgende gezamenlijke aankoop te organiseren.
December is voor iedereen een dure maand en de economische crisis voelen we steeds meer
in onze portemonnee. Het moment dus om jullie de kans te geven om op jullie stookkosten te
besparen.
In veel gemeenten wordt er al gezamenlijk stookolie aangekocht o.a. georganiseerd door
OCMW’s. Om de Wachtebeekse bevolking opnieuw de kans te geven stookolie goedkoper aan
te kopen organiseert ANDERS op zaterdag 29 november een 2e stookolie-actie.
U kunt op voorhand inschrijven bij volgende bestuursleden van ANDERS: Lia Bastiaens: 09/345.75.99 Vera De Loose:
09/342.80.29 Urbain Meers: 09/345.94.42 Rosita Remorie: 09/342.86.54 Marika Tack: 0477/45.64.70 Anita Van
Cronenburg: 09/345.86.86 Rudy Van Cronenburg: 0478/21.48.83 Rudy Van Vlaender: 09/345.81.75
Eind november krijgt u dan verdere informatie over de aankoopprijs en waar u op zaterdag 29 november kunt inschrijven. U hoeft dan pas definitief te beslissen. Levering gebeurt de eerste week van december. Alle informatie komt ook op
onze website www.wachtebeke-anders.be

Inwoners Warandewijk winnen strijd tegen Volkshaard en schepencollege
Er is de voorbije maanden heel wat te doen geweest over de inplanting van 19
sociale woningen in de groene zones van de Warandewijk.
In de gemeenteraad van 20 december 2007 werd beslist, meerderheid tegen
ANDERS, dat er 19 woningen zouden gebouwd worden in 3 gebieden in de Warandewijk : Lijsterstraat, Sijslaan en Spechtstraat. We zijn absolute voorstander
van nieuwe sociale huurwoningen op onze gemeente, dat is zelfs een prioriteit
voor ons. Daarom zagen we toen en vandaag mogelijkheden op dit vlak in BPA
De Bergen, maar de voorgestelde 19 woningen op 3 locaties in de Warandewijk
konden en kunnen geen genade vinden in onze ogen. Lees verder pagina 2

Voorziene plaats nieuw Containerpark betwist door buurtbewoners
Bij de hoorzitting begin juli over het structuurplan bleven veel aanwezige inwoners op hun
honger zitten wat concrete informatie betreft. Nu het openbaar onderzoek loopt komen
de reacties los. De sportverenigingen liepen storm, nu ook de inwoners van de Groenstraat. Zij zijn tegen de geplande locatie van het containerpark.
Het huidige containerpark mag maximaal tot 2010 in de Stationsstraat blijven, daarna
moet het elders ondergebracht worden. We moeten wettelijk een containerpark hebben
op onze gemeente en het moet aansluiten aan de bebouwde kom. Het schepencollege
heeft voor de kmo-zone en het containerpark uit 4 mogelijkheden gekozen voor Walderdonk Zuid. Het recyclagepark zou vanaf het dorp vóór de serres van het tuincentrum komen. Het bedrijventerrein voorbij de serres. Bij de keuze hield men rekening met de uitbreidbaarheid, de landschappelijke gevolgen voor natuur en landbouw en recreatie, de
bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, auto- en vrachtverkeer.
Lees verder pagina 2
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Vervolg pag.1 Inwoners

Warandewijk winnen
strijd tegen Volkshaard en schepencollege

We vreesden dat op deze wijze de
beschikbare terreinen de wijk in een
getto zouden wijzigen. Een sociale
mix verspreid over de gehele gemeente is een veel betere invalshoek. Het schepencollege was het
met onze standpunten niet eens, er
zouden volgens schepen Vereecke
nog voldoende groene stroken over
blijven na de bouw van deze 19 woningen. De stemming
was duidelijk: 10 ja CD&V-VLD en VB voor de bouw en 4
neen van ANDERS.
Sinds december 2007 is er veel water door de Moervaart
gestroomd. De reacties van de inwoners van de Warandewijk waren duidelijk en scherp. Er werden petities opgestart, bezwaarschriften geschreven, acties naar de
pers, met als orgelpunt de hoorzitting waar schepen Vereecke zwaar in de fout ging met persoonlijke aanvallen
naar inwoners van de wijk en hij bovendien duidelijk
maakte dat het plan zou doorgevoerd worden. Enkel nog
wat kleine wijzigingen waren mogelijk.
Proficiat aan de inwoners van de Warandewijk dat ze
volhielden. ANDERS is erg tevreden dat het schepencollege ook heeft ingezien dat dit plan van Volkshaard onmenselijk was. Volkshaard moet nu nieuwe plannen opstellen, we rekenen erop dat het aantal woningen op die 3
locaties sterk wordt verminderd om de leefbaarheid van
de buurt te handhaven. Ook willen we dat de buurtbewoners inspraak krijgen in de plannen, men zou lessen moeten trekken uit hetgeen gebeurd is. We rekenen op het
college om nieuwe plannen van Volkshaard op criteria
van mobiliteit en leefbaarheid van de buurt onder de loep
te nemen.
Een andere zaak is de gratis grondafstand van de gemeente aan Volkshaard. In de gemeenteraad van december 2007 werd de kosteloze overdracht van de gronden in
de Lijsterstraat, Sijslaan en Spechtstraat goedgekeurd
met 10 stemmen van CD&V, VLD en VB tegen 4 stemmen van Anders.
We vonden toen en nu deze gratis overdracht niet verantwoord. Inwoners uit de wijk hebben daartegen bezwaar
aangetekend bij de gouverneur.
Wat gebeurt er nu? Moet deze gemeentebeslissing niet
teruggetrokken worden? Burgemeester De Vliegher zag
geen enkele reden om deze gemeenteraadsbeslissing
terug in te trekken. Hij wacht af (wacht een beke!). We
zullen uiteraard onderzoeken of deze werkwijze wettelijk
is.

Voorziene plaats nieuw Containerpark betwist door buurtbewoners

Vervolg pag.1

De gemeentelijke adviesraad voor Ruimtelijke Ordening
(Gecoro) koos echter voor Walderdonk Noord, naast het
Vogelparadijs (zie plannetje). De gronden voor het containerpark grenzen aan de Groenstaat. De buurtbewoners
zijn er niet gerust in en tekenen bezwaar aan wegens te
verwachten overlast van stof, lawaai en visuele vervuiling.
Op 2 oktober ging er in De Kring een informatievergadering door voor de buurtbewoners van Walderdonk en
Groenstraat. Er was ruime belangstelling en aandacht
voor de uitleg over de toestand. De infovergadering werd
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begeleid door ANDERS. Op de discussieavond was ook
schepen Penneman (VLD) aanwezig. De meeste klachten gingen over het gebrek aan informatie van het schepencollege en over het gebrek aan inspraak en de verkeersoverlast.
Naast de bezwaren werden ook alternatieven ontwikkeld voor de huidige locatie.
1 Er is het voorstel van de Gecoro dat het containerpark wil inplanten aan Walderdonk Noord: dit kan op
weerstand stuiten bij de inwoners van de Spoorwegstraat
en van de provincie, die in de toekomst mogelijke groei
ziet voor het Kloosterbos. Voordeel: de open ruimte wordt
niet aangetast omdat de landbouwgrond ten zuiden van
Walderdonk een buffer vormt naar de achterliggende
industrie en de landbouw reeds onder zware druk staat
door het Vlaamse ruimtelijk structuurplan. De nu aanwezige zonevreemde bedrijven zouden daardoor ook een
goede oplossing krijgen. De aanwezige vervuilde grond
zou dan gesaneerd worden. De Noordelijk locatie is reeds
afgebakend door wegenis, spoorweg en bebouwing en er
is restruimte voor bebouwing door bedrijven.
2 Voorstel van de samenvoeging van kmo zone
en containerpark voorbij Flora Ilona: schepen Penneman
zegt dat de provincie hier niet mee akkoord zal gaan omdat het niet aansluit bij het hoofddorp. Merkwaardig is wel
dat bv. in Zelzate, Assenede en Lochristi de containerparken ook niet aansluiten bij het hoofddorp en toch gebouwd zijn. Dit lokte de reactie uit het publiek dat het
Wachtebeekse schepencollege blijkbaar niet hard genoeg
op tafel klopt.
3 Voorstel om het containerpark en kmo-zone
van plaats te ruilen: een voorstel dat geen enthousiasme
opwekt, want de kmo-zone zal ook hinder brengen,
weliswaar minder.
Er werden die avond veel bezwaarschriften ondertekend.
U kan dit ook nog doen: tot 27 oktober want dan moeten
ze ingediend worden op het gemeentehuis. Meer info
hierover leest u in onderstaande artikel.
U kan ook de presentatie over het containerpark bekijken
op onze website . In de gemeenteraad van november of
december zal de beslissing genomen worden over het
structuurplan waar dit containerpark deel van uit maakt.
De vergaderingen zijn openbaar.
Zorg dus dat u er bij bent!

Gemeentelijk structuurplan
Openbaar onderzoek gemeentelijk structuurplan
loopt van 28 juli tot 27 oktober 2008: gebruik je
kans om het in te zien, achteraf is het te laat! Het
gaat over uw leefomgeving!
Er zijn plannen voor een bedrijventerrein van 5 ha en een andere locatie voor het recyclagepark (zie ook
p. 1).
Ga het gemeentelijk structuurplan
inkijken in het gemeentehuis, bekijk
het op de gemeentelijke website of
op de site van ANDERS. Het openbaar onderzoek loopt van 28 juli tot
27 oktober 2008. Zoals reeds gemeld in onze nieuwsbrief van augustus kan u nog bezwaar indienen tegen dit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Zo dient u een geldig bezwaarschrift in:
U vermeldt het boekdeel (informatief, richtinggevend of
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bindend gedeelte), het paginanummer en u citeert de betreffende passage. Daaronder formuleert u uw bedenking
en stuurt dit aangetekend, voorzien van uw naam en
adres, aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening (GECORO), Dorp 61 Wachtebeke. U kan uw
bezwaarschrift ook afgeven aan de balie van het gemeentehuis waar ze u een bewijs van ontvangst bezorgen. Dit alles moet evenwel gebeurd zijn vóór
27/10/2008.
Na het openbaar onderzoek verzamelt de GECORO de
bezwaarschriften en bereidt, op basis van de ontvangen
opmerkingen, een advies voor dat binnen de 2 maanden
terug op de gemeenteraad wordt besproken. Daarna gaat
het dossier naar de hogere overheid voor goedkeuring.
Inspraak en participatie, maak er gebruik van !

de burger verantwoordelijk voor het zuiveren van zijn afvalwater. Daarom heeft Rudy Van Vlaender (ANDERS)
vorig jaar een aanpassing van het gemeentelijk subsidiereglement uitgewerkt waardoor de inwoners, die verplicht
worden een IBA aan te leggen, een gemeentelijke subsidie van 1.000 euro kunnen ontvangen. Door de goedkeuring van het zoneringsplan is dit subsidiereglement vanaf
1/10/2008 van toepassing. Meer info hierover leest u in
het gemeentelijk informatieblad van november of krijgt u
van de gemeentelijke milieuambtenaar Hans Vande Putte
(09/349.05.01).
Het subsidiereglement blijft van kracht tot op het moment
de gemeenteraad beslist dat de gemeente, of de rioolbeheerder, de verantwoordelijkheid voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de IBA’s zal overnemen. De
voorwaarden en de procedure hiervoor zijn pas in mei
2008 door de Vlaamse regering goedgekeurd. Het duurt
dus nog wel even voor Wachtebeke deze nieuwe voorwaarden onderschrijft. Tot dat moment is de gemeentelijke subsidie een verdienstelijke tussenoplossing.
Gele en groene zone = scheiden van afvalwater en
hemelwater: Met uitzondering van de 82 woningen in
een rode zone, liggen alle andere huizen in Wachtebeke
in een gele of groene zuiveringszone. Voor hen is nu
reeds rioleringsinfrastructuur aanwezig of wordt deze op
termijn voorzien.

Zoneringsplan
Zoneringsplan: wat gebeurt er met uw afvalwater?
Op 26 mei 2007 organiseerde
ANDERS een infovergadering
rond het voorstel van het zoneringsplan waarvoor toen een
openbaar onderzoek liep. Dit
zoneringsplan brengt in kaart
hoe het afvalwater dat u loost
wordt gezuiverd. Voor deze zuivering zijn er twee mogelijkheden: ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een
riool (die er ligt of zal worden aangelegd) en staat de
overheid in voor de verdere behandeling, ofwel bent u
verplicht dit zelf te doen door middel van een individuele
behandelingsinstallatie (IBA). Welke optie voor u van toepassing is, hangt af van de zone waarin u woont. Via het
geoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij kan iedereen (met internetaansluiting) opzoeken in welke zuiveringszone de eigen woning gelegen is : http://geoloket.
vmm.be/
Het zoneringsplan voor Wachtebeke werd vorige maand
door Vlaams minister Crevits officieel goedgekeurd
(Staatsblad 28/08/’08) en blijft tijdens de volgende 6 jaar
van kracht.

Bij aanleg of heraanleg van de riool in uw straat zal de
optimale scheiding van afvalwater en hemelwater worden
nagestreefd. Afvalwater en hemelwater moeten gescheiden zijn op het ogenblik dat de nieuwe rioleringswerken in
de straat zijn uitgevoerd.
Recente woningen
(bouwvergunning na juli 1999) voldoen normaal aan de
stedenbouwkundige verordening die het verplicht maakt
het afvalwater en het hemelwater op het eigen perceel te
scheiden en een waterput te voorzien. Bij oudere woningen is dit niet het geval en daar is werk aan de winkel. De
inwoners van de Bovenhoek, Overslag, Overslagdijk,
Papdijk, Plassenstraat en Schoolstraat krijgen in Wachtebeke als eersten met deze wetgeving te maken. Het
openbaar onderzoek voor de aanleg van een gescheiden
riolering liep in die straten gedurende de maand augustus
(zie foto), maar vermoedelijk realiseerden de inwoners
zich niet, of onvoldoende, wat hiervan voor hen de gevolgen zijn.

Rode zone = IBA: In Wachtebeke liggen 82 afgelegen
woningen in een rode zone. De bewoners van deze huizen moeten er op termijn voor zorgen (vermoedelijk vóór
eind 2012) dat hun afvalwater individueel wordt gezuiverd. In deze zone is de bouw van een IBA namelijk
goedkoper dan de aanleg van een riolering. In principe is
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De scheiding van afvalwater en hemelwater dient te
gebeuren volgens de volgende regels:
* Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing
is, bij de aanleg van een gescheiden riolering, de scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig
van dakvlakken en grondvlakken, enkel verplicht indien
daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd. In de praktijk blijft de gescheiden
afvoer van het hemelwater voor deze woningen veelal
beperkt tot de waterafvoer van de dakhelling aan de
straatkant.
* Voor bestaande gebouwen in een (half)open bebouwing
is, bij de aanleg van een gescheiden riolering, een volledige scheiding van het afvalwater en het hemelwater verplicht. In de meeste gevallen worden deze inwoners verplicht hun oprit open te breken en een extra afvoerbuis in
te graven.
* Voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwingen is
een volledige scheiding van het afvalwater en het hemelwater en de bouw van een hemelwaterput steeds verplicht.
Aangezien voor bestaande woningen de scheiding van
afvalwater en hemelwater ten laatste moet uitgevoerd zijn
op het ogenblik dat de rioleringswerken in de straat zijn
afgewerkt, staan de inwoners op Overslag voor aanzienlijke uitdagingen en kosten. Op termijn volgen alle andere
straten in Wachtebeke en moeten zo’n 3.000 woningen
aansluiten op een gescheiden riolering.

Plan “De Bergen”
Ruilovereenkomst BPA De Bergen.
In de ANDERS-nieuwsbrief die eind augustus bij u in de
bus viel, kon u lezen dat het schepencollege (CD&V en
Open-VLD) een zootje had gemaakt van het voorstel tot
ruilovereenkomst tussen de gemeente Wachtebeke en de
Konstructiemaatschappij Jette (KMJ). Inzet van de overeenkomst was de ruil van gemeentelijke percelen in
woongebied tegen een afgewerkte (?) sportinfrastructuur
die 2 voetbalvelden (incl. kantine en kleedkamers), een
Finse looppiste, een speelweide en een parking zou omvatten. De ruilovereenkomst was zo klungelig opgesteld
dat de ANDERS-fractie dit akkoord in de gemeenteraad
van juli onmogelijk kon goedkeuren. Tijdens de gemeenteraad van eind september vroeg Rudy Van Vlaender
(ANDERS) naar de huidige stand van zaken. Burgemeester De Vliegher (CD&V) antwoordde dat de ruilovereenkomst meer gedetailleerd wordt uitgewerkt en op de gemeenteraad van eind oktober opnieuw wordt voorgelegd.
Benieuwd wat er nu uit de bus komt. Wij volgen het in
ieder geval op.
Lezers die zich dit dossier niet meer herinneren kunnen
het nog steeds nalezen op onze website: www.wachte
beke-anders.be. Doorklikken naar “Open brief aan de
Wachtebeekse bevolking”.
Bodemonderzoek BPA De Bergen: resultaten?

Op dit ogenblik is het schepencollege (CD&V en Open
VLD) een subsidieregeling aan het voorbereiden waarin
wordt vastgelegd welke financiële tegemoetkoming kan
worden gegeven bij deze verplichte werken. ANDERS
verwacht dat het college een voorbeeld neemt aan de
goede leerlingen uit de klas van de Vlaamse gemeenten
en ook in Wachtebeke 750 euro per aansluiting beschikbaar stelt. De details van dit reglement worden tijdens de
gemeenteraad van oktober besproken. ANDERS houdt u
uiteraard op de hoogte.

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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De grond die via de ruilovereenkomst met de projectontwikkelaar NV Konstructiemaatschappij Jette in bezit van
de gemeente komt, dient een oriënterend bodemonderzoek te ondergaan onder toezicht van de Vlaamse Overheid, omdat het hier om mogelijk vervuilde grond gaat
waar de voormalige cementfabriek Carrelages Modernes
stond. Als gemeenteraadslid is het ons nog steeds niet
gelukt om van het schepencollege gegevens over de
resultaten van dat onderzoek te krijgen, terwijl men ondertussen wel reeds aan grondverzet doet. Een uiterst
vreemde zaak waarbij een sterk vermoeden rijst dat er
iets aan de hand is. Ook in de Milieuraad kreeg Lia Bastiaens geen antwoord op deze vraag !
Het is belangrijk voor de volksgezondheid dat er zekerheid is over de bodemsituatie waar nieuwe huizen komen
en kinderen gaan spelen.
Ondertussen horen we dat de kosten voor het afruimen
van de grond erg hoog oplopen.
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OCMW
Het OCMW , een triest vervolgverhaal
Zeggen dat het OCMW ons teveel kost, is een open deur
intrappen. Het is immers reeds langer bekend (en aangeklaagd) dat het gemeentelijk budget van Wachtebeke
kreunt onder de jaarlijkse bijdrage die de gemeente moet
opbrengen om de tekorten van het OCMW aan te zuiveren. Voor 2007 dient de gemeente 1.229.174 euro bij te
passen, hetgeen niet alleen meer is dan de gemeente
eigenlijk kan dragen, maar ons daarnaast ook de twijfelachtige eer bezorgt bij de koplopers van de Vlaamse gemeenten te behoren.
In feite betekent dit dat we jaarlijks de tegenwaarde van
ons nieuw gemeentehuis aan het OCMW besteden.
Dat dit niet zonder weerslag op de gemeentelijke financien kan blijven, is evident. De Vlaamse gemeenten besteden gemiddeld 27 % van hun begroting aan de overdrachten naar OCMW+politiezone+kerkfabrieken, Voor
Wachtebeke loopt dit op tot 49,5 %, te wijten aan het
OCMW.
In het licht van dergelijke sprekende cijfers zou men kunnen vermoeden dat de OCMW-leiding zich bewust toont
van de ernst van de situatie en alles in het werk stelt om
deze situatie door besparingen te verhelpen. Mocht dit
het geval zijn, dan blijkt dit alleszins niet uit het meerjarenplan dat het OCMW in het voorjaar heeft opgesteld. In
plaats van te verminderen, stijgt hierin elk jaar de gemeentelijke bijdrage, om in 2012 zelfs 1.434.000 euro te
bedragen.
Omdat dit meerjarenplan niet overeenkwam met de wens
tot besparen die onderschreven wordt door alle fracties
van de OCMW-raad, heeft ANDERS tegen dit meerjarenplan bij de gouverneur klacht ingediend. In zijn antwoord
was de gouverneur akkoord met ons bezwaar. In zijn
brief stelt de gouverneur inderdaad dat “Ohet meerjarenplan ernstige tekortkomingen vertoontO” en dat bijgevolg
de“Oklacht als gegrond moet worden beschouwd.”
Met enige besparingswil zouden nochtans op korte termijn interessante resultaten te boeken zijn, want aan besparingsmogelijkheden ontbreekt het zeker niet in het
OCMW. Met 48 % (of 579.000 Euro), dus nagenoeg de
helft, spant het rusthuis de kroon van de tekorten. In het
Rusthuis wordt duidelijk teveel uitgegeven in vergelijking
met de inkomsten, en dit ondanks het feit dat de dagprijs
zich reeds aan de hoge kant bevindt.
Deze vaststelling wordt trouwens ook bevestigd door een
recente vergelijkende studie waaraan praktisch alle
Vlaamse OCMW-rusthuizen deelnamen. Ook deze studie komt tot de conclusie dat ons rusthuis duidelijk meer
kost dan het gemiddelde OCMW rusthuis in Vlaanderen.
En dat we ook meer personeel tewerkstellen.
Desondanks wil de leiding nog meer personeel voor het
rusthuis aanwerven (dus het financieel tekort nog verder
opdrijven) zonder dat hiertoe de noodzaak is aangetoond
(ondanks maandenlang en herhaaldelijk aandringen vanuit de raad). Eigenlijk is dit in het OCMW een vaak terugkomende vaststelling: er wordt veelal getracht, zonder
veel onderzoek,de organisatorische en structurele problemen op te vangen door meer personeel in te zetten zonder dat hiertoe de noodzaak voldoende onderzocht werd.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot de ongezonde financiële
situatie die we vandaag kennen. Grondige probleemanalyse en op basis hiervan een aangepaste oplossing uitwerken, behoort blijkbaar (nog) niet tot de geplogenheden
van het OCMW. Er is dus nog heel wat werk aan de winInspraak plus Jaargang 26 nummer 3 – oktober 2008

kel.
Om dit trieste verhaal toch op een positieve noot te eindigen: de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw
van het 20-tal aanleunflats worden goed voortgezet.

Gouverneur De Nijs: een vermaning aan schepencollege en OCMW- bestuur
Zoals in vorig artikel vermeld kreeg ANDERS gelijk ivm
de klacht die ingediend was bij de gouverneur over ernstige tekortkomingen in de meerjarenbegroting van het
OCMW. Er konden echter geen sancties worden opgelegd omdat de tijdslimiet overschreden was. De gouverneur eist dat in de toekomst de wet en de ministeriële
besluiten worden nageleefd. Duidelijke strenge taal waarop OCMW-voorzitster Wuytack en de burgemeester beloofden dat dit zich niet zou herhalen ANDERS trok ook
een besluit: in de toekomst dienen we klachten onmiddellijk in zodat er nog wel sancties kunnen opgelegd worden.

Anders luistert

Procedure gevraagd inzake bedeling toegangskaarten van optredens in CCW
Van Cronenburg signaleerde dat we de laatste weken
verscheidene klachten kregen over de beschikbaarheid
van toegangskaarten voor voorstellingen in het CCW. In
het informatieblad stond vermeld dat geïnteresseerden
zich moesten aanmelden van 9u ’s morgens voor voorstellingen zoals “De oevers van de Leie” en “De Poppenkoning”. De wachtenden in de rij kregen te horen dat de
tickets reeds uitverkocht of uitgedeeld waren. Uiteraard
waren de mensen verontwaardigd, Herhaling van dergelijke toestanden wordt best vermeden door een procedure
op te stellen voor verdeling van toegangskaarten.
Minstens moet vermeld worden dat deze kaarten ook telefonisch kunnen aangevraagd worden. Het kan ook niet
dat bepaalde verenigingen een voorkeursbehandeling
krijgen. We vragen dan ook dat de schepen van cultuur
maatregelen neemt om een eerlijke gelijke behandeling
voor alle inwoners te realiseren. Rudy van Vlaender suggereerde een tweede voorstelling om de mensen die uit
de boot vielen alsnog een kans te geven.
Schepen Vereecke (CD&V) gaf toe dat er een en ander
verkeerd was aangepakt en beloofde maatregelen om
herhaling te voorkomen.
Gezinskorting Buzzy Pazz voor co-ouders
Sinds 1 juli 2008 hebben ook gezinnen in co-ouderschap
recht op gezinskorting op de buzzy pazz, het jongerenabonnement van De Lijn, voor alle kinderen die bij hen
gedomicilieerd zijn en voor hun eigen ‘natuurlijke’ kinderen die elders gedomicilieerd zijn. Daarvoor heeft men
een attest van de gezinssamenstelling en geboorteakte
nodig.
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Per 1 september 2008 krijgen de scholieren van gezinnen
die recht hebben op een verlaagd tarief (omniostatuut)
een Buzzy Pazz voor € 25/jaar. Indien er meerdere kinderen een abonnement nodig hebben kan de gezinskorting
(gratis pas voor het 3e kind) voordeliger zijn.
Indien u hier niet van op de hoogte was bij de aankoop
van het abonnement kan u dit omruilen bij de dienst
abonnementen of Lijnwinkel.
Feest: Schooteveldstraat 50 jaar geen wegdek

Van Cronenburg, al 51 jaar bewoner van deze straat, signaleerde dat de gemeenteraad van 1958 onder voorzitterschap van burgemeester Scheire besliste om een wegdek met riolering aan te leggen in het toenmalige straatje
zonder naam, in de volksmond Vlooistraatje genaamd.
We hebben al veel plannen gezien, de bewoners zijn een
stuk onteigend om deze weg aan te leggen, maar 50 jaar
later ligt het baantje er nog niet. Een tiental jaar geleden
vierden we op 1 april de erkenning als woestijngebied.
Omdat het tijdens droge zomers enorm kan stuiven; tijdens de winter struikelt men in de grote putten. Dit jaar
willen we de 50ste verjaardag van de beslissing van de
gemeenteraad vieren. We zullen alle nog levende eerste
ministers en Wachtebeekse burgemeesters uitnodigen
om op het feest aanwezig te zijn.
Ondertussen leeft er weer hoop. We vernemen dat de
subsidiëring van dit dossier is goedgekeurd, men wacht
enkel nog op de handtekening van de minister. Wanneer
komt het dossier tot aanbesteding op de gemeenteraad
en wanneer uitvoering werken? Schepen De Block (VLD)
zag licht in de tunnel en hoopte uitvoering van de weken
begin volgend jaar. Na 50 jaar zullen we dan ook dolgelukkig zijn. De burgemeester vergalde de stemming door
zijn mededeling dat alle bewoners van de Schooteveldstraat (zoals trouwens alle andere inwoners) dan ook hun
rioleringswater zullen moeten scheiden.
Waternavel overwoekert alle waterwegen in Wachtebeke
Steeds meer inwoners spreken
ons aan over de waternavel die
onze waterlopen overwoekert.
Vera De Loose besloot het nogmaals aan te kaarten in de gemeenteraad. ANDERS vindt het
positief dat het schepencollege
daarover een brief heeft gestuurd naar het Polderbestuur
met de vraag er iets aan te doen. Het antwoord van het
polderbestuur op deze brief is bedroevend. De zwarte
Piet wordt doorgespeeld naar het provinciebestuur. We
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willen dat er maatregelen getroffen worden, zoals in vorige jaren gebeurde. Welke budgetten zijn beschikbaar bij
het polderbestuur of bij provincie om deze situatie te saneren? Volgens schepen De Block (VLD) kostte de reiniging van waternavel 2 jaar geleden 80.000 euro en men
was niet geneigd om een dergelijk bedrag opnieuw te
besteden. De provincie zou samen met VZW Rato het
noorden van de Langeledevaart ruimen. De Block was
van oordeel dat alleen een structurele oplossing (riolering
in de Langelede en dan uitroeien van de waternavel) een
oplossing zou bieden. Daar zijn we het volmondig mee
eens, maar hoe lang gaat het nog duren eer er riolering
komt in de Langelede?

Burgemeester: slechts 2 mensen geïnteresseerd in
aankoop zonnepanelen
Op onze vraag werd in het gemeentelijk informatieblad
een oproep gedaan aan mensen die geïnteresseerd zijn
in het samen aankopen van een zonneboiler of zonnepanelen. Er wordt ook gevraagd of er interesse is voor een
informatieavond rond groene energie, georganiseerd door
het gemeentebestuur. Men moest echter hard zoeken om
het artikeltje te vinden.
Rosita Remorie (ANDERS) zei dat het ons beter lijkt dat
het gemeentebestuur niet wacht op de reacties van de
inwoners, maar zelf het initiatief neemt om zo spoedig
mogelijk een infoavond te organiseren. We weten dat er
veel interesse bestaat en er al verschillende privéinitiatieven zijn, maar er is hier zeker nog een taak weggelegd voor het gemeentebestuur.
De burgemeester stelde dat er slechts 2 reacties binnengekomen waren op de oproep in het gemeentelijk infoblad en dat er dus geen nood was aan een gemeentelijk
initiatief. Remorie was verbaasd omdat Anders hierover
veel vragen krijgt. Van Cronenburg zei dat hij van dit gemeentebestuur niets anders had verwacht, nl. niets doen.
ANDERS zal zelf bekijken hoe ze, in navolging van onze
gemeenschappelijke aankoop van stookolie, een actie tot
gemeenschappelijke aanschaf van zonnepanelen kan
organiseren.
Er lopen al verschillende privé-initiatieven, maar laat
ons weten of je geïnteresseerd bent.
We plannen in ieder geval een informatieavond over diverse vormen van energiebesparing. Meer informatie
hierover volgt later.
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Openbaar vervoer
14 december 2008: een hoogdag voor het openbaar
vervoer in Wachtebeke.
Tijdens de gemeenteraad van februari 2008 stelde Rudy
Van Vlaender (ANDERS) voor aan De Lijn een uitbreiding
te vragen van de dienstverlening van de belbus. Daarop
kon de vervoersmaatschappij niet ingaan, maar zij werkten toen reeds aan een betere ontsluiting van het provinciaal domein en daarvan kan Wachtebeke binnenkort
maximaal profiteren.
Lijn 76 Wachtebeke-Lochristi-Gent-De Pinte rijdt om het
uur.
Op 14 december vindt de eerste rit plaats van de flink
uitgebreide lijn 76. Op weekdagen rijdt er elk uur (vanaf
6.17u) een bus vertrekkende aan het Persynplein via
Zaffelare, Lochristi, Sint-Amandsberg naar Gent Dampoort. In Gent gaat het verder via de Lousbergbrug, naar
de Zuid, Heuvelpoort tot aan het Sint-Pietersstation. Via
de Sterre, ziekenhuis Maria Middelares en het dorp van
Sint-Denijs-Westrem bereikt de bus zijn eindbestemming
in De Pinte. Op zaterdag vertrekt de eerste bus in Wachtebeke om 7.23 u, op zondag is dit om 9.20u.
Het traject Wachtebeke-Dampoort wordt afgelegd in minder dan 40 min. Een busrit van Wachtebeke naar SintPietersstation vergt een klein uurtje. De eindbestemming
van de bus in Wachtebeke is de sporthal/zwembad van
het provinciaal domein. Een handig bijkomend voordeel
van lijn 76 is dat men vanaf december van het dorp met
de lijnbus naar de sporthal of het zwembad kan rijden.
Ook de Warandewijk plukt de vruchten van deze nieuwe
dienstverlening. Voor een rit naar Gent kunnen de inwoners tijdens de week aan het begin van de wijk opstappen
om 9.15u en om 10.15u. Na de middag kan dit opnieuw
om 12.17u en om 13.14u.
Het enige minpunt is de avonddienstverlening. De laatste
bus die bvb. vanaf Sint-Pietersstation naar Wachtebeke
rijdt, vertrekt daar reeds om 18.30u. Een avondje uit in
Gent kan dus nog steeds niet worden afgerond met een
bustrip naar Wachtebeke. Er is nog werk aan de winkel....
De volledige dienstregeling van deze nieuwe busverbinding kunt u vinden op onze website:
www.wachtebeke-anders.be
Toegankelijke haltes.
Vera De Loose (ANDERS) drong erop aan een fietsstalling te voorzien aan het bushokje dat aan het Persynplein
wordt geplaatst. Ze vroeg ook om de opstapplaatsen te
verharden bij de bushaltes op onze gemeente waar dit
nog steeds niet is gebeurd.

Overslag
Gehucht Overslag komt er karig
van af in het structuurplan
Rosita Remorie (ANDERS) had het
ontwerp van gemeentelijk structuurplan gelezen en stelde met ongenoegen vast dat de wijk Overslag
stiefmoederlijk wordt gehandeld.
We lezen zo goed als niets over
stimulansen voor Overslag inzake woningbouw, infrastructuur. Enkele jaren geleden was er sprake van een
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BPA rond het Van Puyveldeplein. Nu wordt dit project
naar veel later verschoven via een masterplan. Er is
geen sprake meer van het BPA op het plein. Waar staan
of komen de commerciële voorzieningen waarvan sprake
was? Geen gemeentelijke initiatieven dus op Overslag,
jammer voor deze woonkern. Overslag verdient beter!

Noord Zuid
Wachtebeke scoort laag in Oost-Vlaanderen inzake
Noord Zuid
Een bedrag van € 1.166 , 1% van opbrengsten uit interesten van beleggingen, wordt verdeeld over de Wachtebeekse inwoners, die actief zijn in de derde wereld. Dit
zijn Rik Celie, werkzaam in Bolivië, pater De Caluwe
voor Missiehuis van Scheut in Haïti en Natalie Vanderaa,
werkzaam in Palestina.
Rosita Remorie had enkele berekeningen gemaakt. Dit
bedrag komt op € 0,17 per inwoner. Als we daar de gewone dotatie bijtellen van € 0,13 /jaar/inwoner, komen we
aan een totaal van 0,30 euro per inwoner, of een totaal
bedrag van € 2.126 . Het gemiddelde van de 65 OostVlaamse gemeenten ligt op € 0,73. Omgezet naar het
aantal inwoners zou dat voor Wachtebeke een totaal bedrag van 5.110 euro betekenen. Onze fractie denkt dat
dit voor Wachtebeke zeker haalbaar is. Vooral nu de provincie naar een bedrag van 1 euro per inwoner streeft,
vragen wij dat Wachtebeke ook een extra inspanning doet
en het budget voor ontwikkelingssamenwerking minstens
verhoogt tot het Oost-Vlaamse gemiddelde. De burgemeester herinnerde eraan dat ook het rampenfonds dit
jaar € 1.000 uitkeerde en dat het verschil dus niet zo
groot meer is. Misschien niet, maar toch nog altijd te
groot.
Noord/Zuid-weekend op 15 en 16 november
In het kader van 10 jaar CCW
organiseert WAC samen met de
plaatselijke afdelingen van Amnesty International, Broederlijk
Delen-Welzijnszorg, 11.11.11comité, Oxfam-Wereldwinkels,
Curieus, FOS en Wereldsolidariteit, de gemeentelijke jeugddienst, Harimon, Pasparou en
OCMW met financiële en materiele steun van het gemeentebestuur van Wachtebeke een
Noord/Zuid-happening. Tijdens dat weekend staat het
CCW volledig in het teken van ontwikkelingssamenwerking. Meer in het bijzonder worden projecten in het Zuiden belicht waarbij mensen uit Wachtebeke nauw betrokken zijn.
Aanvang van ons weekend is op zaterdag 10u met een
voorstelling van de projecten en de verschillende standen, koffie en koeken volgens een Maliwisch recept. Verder staan op het programma: gesprekken met asielzoekers die ook hapjes maken; op zondagmorgen een ontbijt
met Werrelwinkelproducten, aperitiefconcert met Sapukay
en gedichten voorgelezen door Leen en Frans Wuytack;
zondagnamiddag spelactiviteit en boetseersessie voor
jongeren en we sluiten af met ritmische dansen onder
begeleiding van Harimon.
Het volledige programma vindt u terug op onze website
www.wachtebeke-anders.be
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Activiteiten
Curieus Wachtebeke organiseert op zaterdag 18 oktober om 19u30een avondje
in zaal Rozenhof, Dorp 80 te Wachtebeke
Prachtige prijzen met o.a. elektrische huishoudtoestellen
Prijs voor volledig boekje : € 10 (8 ronden) te verkrijgen bij :
Zaal Rozenhof Dorp 80, Anita V/Cronenburg Persynplein 4a, Tom De Fleurquin
Stationsstraat 150, Rosita Remorie Overslagdijk 2, Vera De Loose & Eric Tack,
Axelsvaardeken 70, Rudy V/ Cronenburg, Schooteveldstraat 8 of ter plaatse op
18 oktober

Curieus Wachtebeke
27STE KUNSTTENTOONSTELLING op 7 - 8 - 9 NOVEMBER 2008
Voor de 27 ste maal organiseert Curieus Wachtebeke haar kunsttentoonstelling ter gelegenheid van de
jaarmarkt in zaal Rozenhof, Dorp 80, Wachtebeke.
Dit jaar viel de keuze op onderstaande 4 kunstenaars die hun werk tentoonstellen:
BUYLE Richard
DE LA RUELLE Yvonne
DE PAUW Luc
GOEMAERE Wilfried
Op vrijdag 7 november te 20u openingsreceptie met inleiding door Dany Vandenbossche, Vlaams parlementslid en voorzitter Curieus Oost-Vlaanderen
In de eerste zaal vind je ook het fotografisch verslag van de activiteiten van Curieus van dit jaar. Mooie, grappige herinneringen aan een jaar Curieus Wachtebeke
Openingsuren: zaterdag 8 november van 10 tot 18u & zondag 9 november van 14u tot 17u.
Iedereen welkom, gratis toegang.

Curieus organiseert theaterbezoek Musical DAENS
Op woensdag 19 november te 20u. Vertrek aan Rozenhof, Dorp 80 te 18u40 met autocar naar het voormalige postsorteercentrum X in Berchem. Terug thuis rond 23u30.
Daens moet niet voorgesteld worden, er is het boek van Louis Paul Boon en de film
van Stijn Coninckx. Alle perscommentaren zijn unaniem, de musical is nog beter dan de
film. Met topacteurs zoals Lucas van Den Eynde, Jo De Meyere, Free Souffriau, Jelle
Cleymans, Chris van den Durpel en vele anderen. We hebben 38 kaarten voor goede
plaatsen (cat.2), het komt erop aan snel te reageren.
Kost: € 55 (toegang en autocar). Stort op rekeningnummer: 068- 2076914-74 van Curieus-Wachtebeke met vermelding Daens en aantal personen.
Inschrijven: Anita Van Cronenburg, Dr J Persynplein 4a, 09/345.86.86, email: anitavc@scarlet.be
Honoré Van De Voorde, Overslagdijk 2, 09/342.86.54 email: honore.rosita@skynet.be

WAC organiseert : uitstap naar 6-daagse op vrijdag 21 november.
Alle inlichtingen en kaarten te verkrijgen bij Tom De Fleurquin, Stationsstraat 150, 09/345.50.76,
email tom.de.fleurquin1@telenet.be
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Wachtebeekse club X
in uit de kijker

Atletiekclub De Nieuwe Spikes, Kalve 63

Atletiekclub opgedoekt : schande gemeente Wachtebeke
Met het publiek maken van het gemeentelijk structuurplan (GRS) kwamen de zwakke schakels naar boven. De sportverenigingen: atletiek, voetbalclub, de ruitervereniging, de tennisclub, samen vele honderden leden, vooral jongeren en
kinderen schrokken zich een hoedje. Ze dreigden zonder terreinen en lokalen te vallen omdat hun terrein in woongebied
ligt. Het sportbeleid wordt op onze gemeente al jaren stiefmoederlijk behandeld t.o.v. andere beleidsdomeinen.
Het schepencollege heeft weliswaar sportterreinen gepland in BPA De Bergen, maar die bieden
waarschijnlijk enkel een oplossing voor de voetbalclub, de andere sportverenigingen blijven letterlijk in de kou staan. Er waren scherpe reacties
van verscheidene clubs, naar het gemeentebestuur toe. De tennisclub zoekt zelf naar oplossingen want van het college, schrijven ze op hun
website , verwachten ze niets. Ook de ruitervereniging zoekt naar oplossingen. De atletiekclub
had nog andere problemen, een langdurig conflict
met een buur van hun atletiekterrein op Kalve
zorgde voor verdere juridische onzekerheid voor
de toekomst van hun terrein en club de Nieuwe
Spikes. Het schepencollege beloofde een trimpiste rond het voetbalveld aan te leggen in BPA De Bergen. Met dergelijk voorstel bleef het grootste deel van de atleten in
de kou staan want voor kampnummers zoals kogelstoten, ver, hoog, discus en andere was er niets voorzien. Idem voor
de spurters. Alleen de afstandslopers en joggers waren gebaat met dit voorstel. Alternatieve locaties, zoals op het provinciaal domein, waren ontvankelijk bij het provinciebestuur, maar dit vereiste logisch een financiële inbreng van de gemeente . Een inbreng die het schepencollege niet wou doen.
Het bestuur van De Nieuwe Spikes kon dan niets anders meer dan de eer aan zich zelf houden en
de handschoen in de ring gooien. 31 jaar werk van Willy en Georgette Matton Van Dooren (zie foto)
en zoon met veel offers, ook financiële, lijken voor niets geweest. De vele tientallen medewerkers
stonden er triest bij op de sluitingsmanifestatie : de jaarlijkse scholencross op zaterdag 27 september (zie foto). Stralend weer met bijna 400 deelnemers en daarbovenop veel ouders waren een balsem op de wonde. Deze stopzetting van de atletiekclub is een schande voor de Wachtebeekse
politiek. Hoeveel ouders moeten hun kinderen nu naar atletiekclubs in Zele, Lokeren, Evergem,
Gent of Sint Niklaas voeren?
De joggers en afstandslopers van de Nieuwe Spikes hebben plannen om de club om te vormen tot een joggingclub.
Daarom willen ze dat het College haar belofte houdt om de trimpiste rond het voetbalterrein te behouden in BPA De Bergen. Ze gaan officieel van start met de jogging club Wacht-e-beke, in november 2008. Startplaats is voorlopig
het vertrouwde clubhuis van de Nieuwe Spikes, Kalve 63. Bel Rudy of Isolde op 0476/46.83.75 of 09/342.91.28 voor
informatie .
We laten Rudy Vande Velde (zie foto) aan het woord over het jammerlijke verdwijnen van de atletiekclub en zijn energie voor een nieuw start als joggingclub.
“De beslissing om als atletiekclub te stoppen was logisch, aangezien veel atleten niet langer zomer
en winter konden beschikken over de nodige trainingsfaciliteiten. Dat is doodzonde want ACNS had
deze faciliteiten en deze zijn stap voor stap moeten afgebouwd worden. Mijn kinderen moeten nu 2
keer per week naar Gent worden gebracht om hun discipline uit te oefenen en dit verhaal geldt ook
voor vele andere getalenteerde jongeren die ACNS had. Om niet alles te laten verloren gaan wat de
voorbije jaren werd opgebouwd hebben we met de atleten de koppen bijeengestoken en beslist verder te gaan als joggingclub. We richten ons daarbij naar iedereen die loopt, ongeacht of dit nu snel
of traag is. We gaan groepjes vormen met lopers die ongeveer even snel lopen en zo kan iedereen
aan zijn trekken komen. Het is ook een ideale formele voor diegenen die na een start to run verder
willen blijven lopen. We zijn er van overtuigd dat er in Wachtebeke een heel grote behoefte is aan dergelijke formule.“
Tenslotte wensen we Georgette te danken voor de vele jaren belangenloze inzet voor de Wachtebeekse gemeenschap.
We wensen alle jonge en minder jonge atleten tolerante buren en een gemeentebestuur met een hart voor sport.
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