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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.

8ste gemeenschappelijke aankoop van stookolie

De stookolieprijzen blijven hoog, wat vooral voor mensen met een lager
inkomen voor problemen zorgt. Door een gezamenlijke aankoop kan niet
alleen de prijs gedrukt worden, maar krijgen mensen die bv. slechts 500 liter
bestellen hun stookolie aan dezelfde prijs als de mensen die 2.000 liter of
meer bestellen.
Tijdens onze vorige actie in april 2011, werd bijna 70.000 liter verkocht.

Deze maand organiseren we onze 8ste actie:
TEN LAATSTE INSCHRIJVEN op zaterdag

22 oktober
Verdere informatie op pagina 2

Residentie Kloosterhof bijna uit de startblokken.
De plannen van de tijdelijke handelsvereniging Kloosterhof, tot herbestemming van de
voormalige kloostersite in het dorp, hebben groen licht gekregen. Dit houdt in dat de officiële verkoop van de gebouwen binnen een paar weken zal doorgaan en de eerste fase van
de afbraakwerken dit najaar kan starten.
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8ste gemeenschappelijke aankoop van stookolie
Deze maand organiseren we onze 8ste actie:
Verplichte voorinschrijving tot en met zaterdag 22 oktober
Op zaterdag 29 oktober wordt jullie bevestiging verwacht van de voorinschrijving.
We hebben inmiddels een klantenbestand van meer dan 150 gezinnen die regelmatig intekenen. In totaal werd meer dan 530.000
liter geleverd.
De aankoopprijs (incl. BTW) wordt, na onderhandelingen met verschillende leveranciers, vastgelegd op woensdag 26/10/2011. De
overeengekomen prijs wordt rechtstreeks aan de ingeschreven personen meegedeeld.
Geïnteresseerd? Gelieve op voorhand in te schrijven met een raming van het aantal liters dat u wenst, maar zonder aankoopverplichting. U beslist definitief nadat de prijs vastligt. U krijgt dan een inschrijvingsformulier dat u ondertekend kunt terugbezorgen aan
één van onze bestuursleden. Zonder handtekening kan de bestelling jammer genoeg niet doorgaan.
Op zaterdag 29/10/2011 kunnen enkel formulieren afgegeven worden. Bijkomende inschrijvingen, zonder reservatie, worden
dan niet meer aanvaard.
Onze actieprijs is geldig voor bestellingen vanaf 500 liter geleverd in Wachtebeke. De levering gebeurt vanaf maandag 31 oktober. Het juiste leveringstijdstip wordt individueel bepaald in overleg met de stookolieleverancier.
Alle informatie vindt u ook op onze website www.wachtebeke-anders.be
Als u interesse hebt, schrijf dan ONMIDDELLIJK (= ten laatste op zaterdag 22 oktober) in bij volgende bestuursleden van ANDERS :
veradl70@hotmail.com
Vera De Loose, Axelsvaardeken 70
09/342.80.29
Saskia De Ridder, Warande 4
0486/29.23.79
saskia.de.ridder@telenet.be
Rosita Remorie, Kalve 21 (nieuw adres)
09/342.86.54
rosita.remorie@skynet.be
Anita Van Cronenburg, Dr. J. Persynplein 4a
09/345.86.86
anita.vc1@telenet.be
Rudy Van Cronenburg, Schooteveldstraat 8
0478/21.48.83
vcrudy@skynet.be
Rudy Van Vlaender, Axelsvaardeken 31
09/345.81.75
rudy.vanvlaender@skynet.be

Voormalig klooster
De plannen van de tijdelijke handelsvereniging Kloosterhof, tot herbestemming van de voormalige kloostersite in het dorp, hebben
groen licht gekregen. Dit houdt in dat de officiële verkoop van de gebouwen binnen een paar weken zal doorgaan en de eerste fase
van de afbraakwerken dit najaar kan starten.
Zoals eerder vermeld wordt een deel van de gevel gesloopt
(woning met plat dak, zie foto onderaan links) om plaats te
maken voor een extra in-en uitrit. Verder gaat het voormalige
keukengebouw tegen de vlakte en wordt een groot deel van
de vroegere kapel afgebroken om meer groene ruimte te creëren en een betere lichtinval in de toekomstige woningen te
garanderen.
Volgens de plannen wordt de site opgedeeld in 5 woonblokken die één na één worden gerenoveerd. In totaal zijn 37
woonentiteiten voorzien die variëren in bewoonbare oppervlakte tussen 47 en 130 m². Voor zover onze informatie correct is zal de verkoopsprijs voor de kleinste entiteit rond
130.000 euro schommelen. In blok E worden 6 lofts gepland
waarvan enkel de gerenoveerde dragende constructie wordt
opgeleverd en waar de toekomstige eigenaars de inrichting
naar eigen inzicht kunnen afwerken (=casco-woning).
simulatiefoto THV Kloosterhof
De afbraak van de woning met plat dak buiten beschouwing
gelaten, blijkt uit de plannen dat de voorgevel van het voormalig klooster intact blijft en voorzien wordt van een kalei of gelijkwaardige
afwerkingslaag in 2 kleuren, waardoor een aantal gevelelementen beter tot hun recht komen.
De firma belooft dit najaar nog een informatievergadering te beleggen waar de plannen in detail zullen worden toegelicht. ANDERS is
verheugd dat dit prominent gebouw midden ons dorp een tweede leven krijgt. Nog beter was geweest dat een sociale huisvestingsmaatschappij het pand had gekocht en gerenoveerd maar, voor zover ons nu bekend, hebben we toch de indruk dat de huidige eigenaar zorgt voor een mix aan woonvolumes en verkoopprijzen die doorgaans lager liggen dan de alom aanwezige nieuwbouwprojecten. Het is in ieder geval positief dat de voormalige kloostersite op een creatieve manier als woonomgeving wordt ingevuld.

simulatiefoto THV Kloosterhof
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Windmolens
Windturbines in Wachtebeke draaien in het najaar van 2012.

wordt gezet over hun/haar snelheid en de gevolgen die overdreven snelheid met zich kan meebrengen. Binnen onze politiezone worden borden gebruikt die heel duidelijk signaleren wanneer iemand de snelheidslimiet overschrijdt. Een dergelijk bord
staat bvb. opgesteld in de Hoekstraat in Zeveneken (zie foto).
ANDERS vraagt om even duidelijke signalisatie langsheen Warande/Pottershoek op te stellen. Burgemeester De Vliegher
(CD&V) beloofde dit voorstel mee te nemen naar de politieraad.

Gezocht
Simulatiefoto Storm-Windpower

ANDERS zoekt u als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012

In ons vorig nummer vond u informatie over de bouw van 2
windturbines tussen Walderdonk/Groenstraat en J.F. Kennedylaan. De voorbereidingen van het financiële luik zijn ondertussen afgerond. Zoals in ons juli-nummer vermeld neemt FINIWO
(Financieringsintercommunale voor Investeringen in West-en
Oost-Vlaanderen) een participatie in het windproject van Storm.
Er is nu ook duidelijkheid over de wijze waarop de inwoners van
Wachtebeke kunnen deelnemen aan de obligatielening. De firma Storm Windpower houdt er evenwel aan zelf de inwoners op
de hoogte te brengen van de details van deze participatiemogelijkheid. ANDERS respecteert dit verzoek en zal hierover pas
verder berichten als de prospectus met de voorwaarden beschikbaar is.
Wel kunnen we melden dat begin november zal gestart worden
met de voorbereidende werken rond de locaties van de 2 turbines. Men verwacht dat het leggen van de elektriciteitskabels dit
jaar zal zijn afgerond en dat men in februari volgend jaar kan
starten met de aanleg van de toegangswegen. De eigenlijke
funderingswerken worden voorzien in de zomer van 2012, waarna de opbouw van de turbines kan gebeuren. Deze fase zal 2
maanden in beslag nemen en zou, volgens de huidige planning,
in september volgend jaar moeten afgerond zijn.

Op 14 oktober 2012 gaan de gemeenteraadsverkiezingen door.
Het is 6 jaar geleden dat u uw oordeel uitsprak over wie onze
gemeente moet besturen. Ons ANDERS-kartel haalde toen 5
zetels maar mocht van CD&V (6) en VLD (4) niet deelnemen
aan het bestuur van onze gemeente. We hebben nu al 5 jaar
keihard gewerkt met ons bestuur, onze 5 gemeenteraadsleden
en 3 OCMW-raadsleden:
- honderden tussenkomsten in de gemeente en OCMW-raad
- constructieve voorstellen in het belang van onze gemeente en
de inwoners, geen afbraakvoetbal.
- diverse huis-aan-huisenquêtes in de voorbije 5 jaar; we komen
niet alleen aan uw deur als het verkiezingen zijn, we zijn altijd
te uwer beschikking
- gemeenschappelijke aankopen van stookolie, gas en elektriciteit, isolatiemateriaal.
- infoavonden en ons tijdschrift Inspraak Plus
- steun aan acties van buurtcomités.
In oktober 2012 vragen we u daarom ANDERS het vertrouwen
te geven.

Snelheid op de weg
Onaangepaste snelheid Warande en Pottershoek.
Tijdens onze huis-aan-huisenquête vernamen we van meerdere
inwoners van de Warande en Pottershoek dat veel autobestuurders zich in deze straten (net zoals op vele andere plaatsen in
Wachtebeke) niet houden aan de geldende snelheidsbeperking.
ANDERS is er zich van bewust dat de inrichting van deze invalsweg niet uitnodigt tot 50 km/uur, maar dit mag geen excuus
vormen om tegen onaangepaste snelheid over de weg te
scheuren.

We hebben u nodig! We zoeken mensen die onze rangen
willen versterken, sterker zelfs, mensen die kandidaat willen zijn
bij die gemeenteraadsverkiezingen. Ons kartel staat open voor
alle mensen van goede wil. We zijn een kartel met socialisten,
groenen, christendemocraten, liberalen, nationalisten. We hebben één gemeenschappelijk doel: Wachtebeke het bestuur geven waar het recht op heeft. Sociaal, ecologisch, betaalbaar,
met respect voor het individu. Geef een seintje als je de handschoen wil opnemen, of verdere informatie wenst. Samen staan
we zo veel sterker, want bij ANDERS ben je thuis.
Onze doelstelling voor oktober 2012 is de meerderheid van
CD&V–VLD (nu 53% ) breken en deelnemen aan het bestuur
om verANDERing te brengen. ANDERS is er klaar voor, we zijn
ook bereid compromissen te sluiten met een mogelijke coalitiepartner, maar wel om zo veel mogelijk van ons duidelijk en ambitieus maar betaalbaar programma te realiseren. Wachtebeke
is een mooie gemeente en dat moet zo blijven, maar het heeft
een frisse wind nodig.

Derde wereld

Vóór massaal tot snelheidscontrole over te gaan stelde Rudy
Van Vlaender (ANDERS) in de gemeenteraad van september
voor om snelheidsinformatieborden te plaatsen in deze buurt.
Wij geloven nog steeds dat het merendeel van de autobestuurders zijn rijstijl zal aanpassen wanneer hij of zij aan het denken
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Noodhulp voor Hoorn van Afrika
De humanitaire ramp die zich door de lange droogte voordoet in
de Hoorn van Afrika laat ook de gemeenteraad van Wachtebeke
niet onberoerd. Er werd beslist € 1.500 uit het gemeentelijk
Noodfonds over te maken aan Unicef België, zoals vorige jaren
al gebeurde met Pakistan, Haïti enz.
ANDERS gaat akkoord dat in dit geval noodhulp wordt verstrekt,
maar kiest anderzijds eerder voor structurele hulp die de slachtoffers helpt om op eigen benen te staan.
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Voetbalvelden
Nieuw VOETBALTERREIN: het blunderboek van deze legislatuur
Het dossier van de sportterreinen in BPA De Bergen kwam al
diverse malen op de gemeenteraad. We kunnen rustig zeggen,
zonder overdrijven, dat dit het slechtste dossier is van het schepencollege in deze legislatuur. Alles wat kon mislopen, liep mis.
De ruilovereenkomst met de firma uit Jette met een verkoop aan
een te lage prijs, de aangelegde voetbalvelden zijn vrij klein om
er officieel competitie op te kunnen spelen, de slechte afwerking
van de kantine, de slechte grond die aangevoerd werd, de eindeloze vertragingen. Er kunnen dus ernstige vragen gesteld
worden bij de deskundigheid van de Konstruktiemaatschappij
Jette voor de aanleg van sportterreinen. Vragen die ANDERS al
eerder stelde. Er is slechts 1 partij die beter werd van gans deze
zaak en dat is de Konstruktiemaatschappij Jette.
Afgraven voetbalveld is gestart

juridisch advies in te winnen. Uit een eerste reactie van een
jurist bleek dat dit contract zeker kon betwist worden. We willen
niet dat onze gemeente of de voetbalvereniging schade lijdt
door een slecht opgesteld contract. Duidelijke contracten zijn
een absolute noodzaak. ANDERS drong dan ook aan om een
bijlage toe te voegen waarin een onderhuurcontract beschreven
staat.
De burgemeester weigerde de verdaging maar gaf wel toe dat
het geen sluitend document is. Hij voorziet geen problemen
aangezien de huurwet boven dit contract staat en duidelijkheid
zal brengen bij betwistingen. Indien later zou blijken dat de overeenkomst niet voldoet kan die nog aangepast worden. De
CD&V-VLD-meerderheid keurde dit contract goed, tegen de
ANDERS-oppositie in.
Sportbeleid in Wachtebeke is ondermaats
ANDERS heeft al vele jaren gesteld dat het sportbeleid achtergesteld wordt bij andere beleidsdomeinen.
Een vergelijking op dat vlak met de situatie van andere voetbalploegen in de regio geven een te groot verschil aan. Neem bv.
Sint-Kruis-Winkel. Daar staat de stad Gent in voor alles. We zijn
van oordeel dat, door te investeren in onze sportverenigingen,
er op langere termijn kosten gespaard worden. Onze jeugd
moet kansen worden gegeven om op de gemeente zelf actief te
zijn in sportorganisaties.
Subsidie voor de aanleg van Finse piste is aangevraagd

De werken tot afgraven van de verontreinigde voetbalvelden zijn
recent begonnen, en zouden af moeten zijn tegen half oktober.
Volgens de burgemeester is het een uitgemaakte zaak wie de
rekening (geschat op € 130.000) zal betalen. Dit is, nog steeds
volgens de burgemeester, in geen geval de gemeente. Het inzaaien zal eind deze maand volgen.
De gemeente treft geen schuld inzake de aanvoer van de
slechte grond, maar een sterkere controle op de werken was en
is noodzakelijk. Dit dossier is een miskleun. Er moet bijgestuurd
worden.
Huurovereenkomst tussen de gemeente Wachtebeke en de
voetbalvereniging SK Wachtebeke goedgekeurd - Geen
uitstel beslissing over contract
De gemeente sloot een contract af met SK Wachtebeke.
ANDERS is kritisch over dit contract:
Het is slordig opgesteld en staat vol met interne tegenstellingen.
Er is veel gekopieerd en geplakt vanuit overeenkomsten in andere gemeenten. Het contract is onvolledig aangezien er niets
in staat over afspraken met onderhuurders. De voetbalvereniging moet zelf de voorwaarden vaststellen met de sportfunctionaris.
Rudy Van Cronenburg drong aan op verdaging van dit punt om

De Vlaamse regering stelt voor dit jaar en volgend jaar een ruime subsidiepot ter beschikking van de gemeenten voor de aanleg van een Finse piste. We hebben op onze gemeente een
Joggingclub die vragende partij is voor een looppiste, maar iedere individuele jogger zou van deze infrastructuur mogen gebruik maken. Een Finse piste, zoals beschreven in het subsidiereglement van de Vlaamse overheid, is een verlicht loop- en
joggingpad in lusvorm met een minimale lengte van 800 meter
waarvan de onderlaag gedraineerd is en de bovenlaag bestaat
uit boomschors of houtsnippers. In de plannen voor de sportterreinen op BPA De Bergen was een piste voorzien. De subsidie
is 50% van de kostprijs en kan oplopen tot € 30.000. Het Schepencollege was in eerste instantie niet van plan om deze subsidie aan te vragen, maar kwam later gelukkig op deze beslissing
terug. Ook de verlichting van de piste kan deels met deze subsidie worden betaald. De Finse piste zou dit jaar nog worden aangelegd.

De gemeenteraadsleden van Anders

Vera De Loose

Rudy Van Vlaender
Lia Bastiaens
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Rosita Remorie

Rudy Van Cronenburg

4

Verkeersplateaus
Verkeersplateaus worden niet aangepast

problematiek van de zwerfkatten, In 2010 nogmaals. Rosita
Remorie (ANDERS) zei dat er momenteel een petitie op
Wachtebeke circuleert waarop al enkele honderden handtekeningen staan en die binnenkort aan de burgemeester zal overhandigd worden. Een petitie waarin gepleit wordt voor een sterilisatie van zwerfkatten, zoals in veel gemeenten gebeurt. Het
recente voorbeeld van buurgemeente Moerbeke spreekt aan.
De gemeente Moerbeke gaat kooien inzetten om zwerfkatten te
vangen om gesteriliseerd of gecastreerd te worden. Op de zieke
dieren wordt euthanasie toegepast.
De populatie van de zwerfkatten neemt alsmaar toe, omdat de
dieren zich snel voortplanten.
De Vliegher was ditmaal positiever ingesteld dan de vorige
malen. Momenteel doet Wachtebeke een beroep op Dierenwelzijn Eeklo. De milieuambtenaar gaat naar een studiedag over
dierenwelzijn en een politievrouw maakt een thesis over dit thema. Ditmaal erkende hij ook dat de zwerfkatten een reëel probleem zijn, maar hij bleef voorzichtig inzake oplossingen.

Kerkhof Overslag
Voor de 4de maal vroeg Vera De Loose naar de resultaten van
de metingen van de verkeersplateaus in het Dorp en Stationsstraat. Er blijven klachten komen over de steilheid van die verkeersplateaus. Bovendien stellen we vast dat, sedert die plateaus er liggen, veel meer verkeer door andere straten rijdt om
deze hindernissen te ontwijken, zoals het Axelsvaardeken en
Groenstraat.
De burgemeester en schepen de Block waren ditmaal bereid de
resultaten van de metingen te geven. De hellingsgraad zou volgens hen tot 8% mogen bedragen en de meeste plateaus waren
rond de 8%, alleen aan Pottershoek was het 9 en 10,41%. De
burgemeester stelde dat deze percentages niet enorm afwijken
en dat het schepencollege dus beslist heeft dat er niks gewijzigd
wordt aan de helling van de plateaus. Er zijn blijkbaar ook geen
klachten meer binnengekomen.

Begraven op kerkhof Overslag: een oplossing in zicht

Sociale tewerkstelling
Onderhoud groen in wijken door sociaal tewerkstellingskantoor
Op onze ANDERS huis-aanhuisenquête horen we veel klachten over het onderhoud van het
groen in de wijken en straten.
Reeds vorig jaar in september
hield Lia Bastiaens (ANDERS)
een pleidooi voor het inschakelen
van sociale tewerkstelling of de
PWA voor de groendienst van
onze gemeente. Deze zomer had
onze technische dienst problemen
om het groenonderhoud te doen wegens veel ziekte bij het personeel en toenemende werkdruk. Het Schepencollege zag eerst
niks in het voorstel van Bastiaens, maar in september 2011 zijn
ze dan toch gestart met een proefproject van 5 dagen met de
firma Pro Natura uit Halle. Na 5 dagen werken in de Warandewijk was iedereen tevreden over de prestaties van deze firma.
Het resultaat is visueel merkbaar. De burgemeester was het
eens met de positieve evaluatie. Hij zei dat er een tweede proefperiode voorzien wordt van 10 dagen. Als ook die periode positief is zal er een offerte gevraagd worden bij 3 sociale werkplaatsen om dit initiatief verder te zetten. ANDERS is tevreden
over deze oplossing, want in vergelijking met andere gemeenten moet Wachtebeke op dit vlak een tandje bijsteken.

Zwerfkatten
Zwerfkatten: sterilisatie en euthanasie in Moerbeke, petitie
in Wachtebeke
In oktober 2009 interpelleerde ANDERS voor het eerst over de
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Rudy Van Cronenburg zei dat ANDERS lang had getwijfeld om
dit punt te bespreken op de gemeenteraad maar dat de toestand op het kerkhof van Overslag vraagt om oplossingen. Er
zijn al jaren problemen op deze begraafplaats en we bleven
klachten krijgen. Het kerkhof ligt overvol en het is niet verantwoord hierop nog verder te begraven. Er zullen ofwel een groot
aantal opgravingen moeten gebeuren of herbegravingen door
professionele firma’s op het hoofdkerkhof. Zo kan het niet verder gaan. ANDERS vroeg om dit in alle rust en met respect voor
de families van de overledenen te regelen zonder verder in situaties te belanden die onwaardig zijn voor onze samenleving.
Burgemeester De Vliegher (CVD&V) zei dat er sinds 1982 al
problemen bestaan op het kerkhof van Overslag. Nu zijn er volgens hem nog 7 plaatsen vrij. Op Overslag zijn er geen concessies mogelijk. De graven die dateren van voor 1980 zullen leeggemaakt worden. De families zullen verwittigd worden. ANDERS was tevreden dat er eindelijk een oplossing komt voor de
begraafplaats van Overslag.

Energiebesparingen
Nu kan het nog: neem via VENECO een goedkope lening
voor energiebesparende investeringen
Inwoners van Wachtebeke krijgen nog tot eind 2011 de kans
om met goedkope leningen energiebesparende investeringen te
doen. Die leningen worden verstrekt via de intercommunale
Veneco, waar onze gemeente Wachtebeke lid van is. Het gaat
om FRGE leningen (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost), goedkope leningen bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen aan particulieren.
De bedragen variëren van minstens €1.250 tot maximaal
€10.000. De looptijd van de lening is 5 jaar en de jaarlijkse rente
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bedraagt slechts 2%. De federale overheid betaalt later nog
eens 1,5 % terug van de rente, zodat u als inschrijver slechts
0,5 % betaalt.
U kan bij Veneco ( 09/218.99.12 en het OCMW van Wachtebeke terecht voor meer informatie. E-mail: frge@veneco.be . In
het gemeentehuis en OCMW kan je folders met meer info verkrijgen.

Vrachtverkeer
Resultaat studie over doorgaand vrachtverkeer: minder
vrachtverkeer in Wachtebeke

De voornaamste conclusie van de studie over het doorgaand
vrachtverkeer (juni 2011), door het studiebureau 'Omgeving', is
dat de percentages vrachtverkeer in onze regio beduidend lager
liggen dan het Vlaamse gemiddelde en dat de problematiek van
het doorgaand vrachtverkeer via de N449 blijkbaar verwaarloosbaar is. Rudy Van Vlaender vroeg verdere duiding van deze
cijfers en een vergelijking met de gegevens van de lokale politie.
Burgemeester De Vliegher zei dat overeengekomen is dat er
alleen zachte maatregelen zullen genomen worden, geen verbodsbepalingen voor vrachtwagens. De handhaving van deze
zachte maatregelen moet wel opgevolgd worden.
Op de volgende gemeenteraad op 27 oktober te 19u zal Koen
Van De Sompel, van studiebureau Omgeving, de resultaten van
de studie toelichten voor alle geïnteresseerden. Iedereen welkom.

ANDERS blijft aandringen om duidelijk en volledig te communiceren naar de rechtstreeks betrokkenen zoals de school, openbare diensten en bewoners op het Persynplein. Ook het doorgaand verkeer langs de N449 moet informatie krijgen. Een
nieuwe informatievergadering is aangewezen.

Enquête
Huis-aan-huisenquête: u was weer geweldig
Bijna 70% van de Wachtebekenaren zijn ondertussen bezocht
door een ploeg van ANDERS. En u was geweldig gastvrij.
We hopen eind dit jaar, begin 2012 rond te zijn met onze enquête. De informatie die we van u krijgen is erg interessant en nuttig. Het leert ons wat de prioritaire noden zijn van onze inwoners. We krijgen veel kleine en ook grote klachten te horen.
Maar bovenal waardeert iedereen het dat er eindelijk eens naar
hen geluisterd wordt. Een aantal problemen kunnen niet onmiddellijk opgelost worden, maar de Wachtebekenaar is veel gewoon. “Wachten” is een essentieel element van de naam van
onze gemeente, zegt men ons al lachend. De volgende maanden begeven we ons boven de expressweg: de wijken Langelede, Oudeburgse Sluis en Overslag komen dan aan bod. Het
verwerken van alle vragen en suggesties vraagt tijd, maar we
willen er echt werk van maken. Een aantal mensen kreeg al
persoonlijk antwoord van ons, anderen zullen het binnenkort
krijgen.
We willen u geen onmogelijke beloften doen, want ANDERS zit
in oppositie en dat maakt het moeilijker om concrete oplossingen voor de gestelde problemen te realiseren.
We kaarten uw “kleine” problemen aan bij de gemeente, het
OCMW of andere instanties en dringen aan op oplossingen. Voorstellen met grote financiële impact bekijken we op
hun haalbaarheid en betaalbaarheid. Maar ook daarover zullen
we eerlijk zeggen of het wel dan niet kan betaald en uitgevoerd
worden. Daar heeft u recht op!

Persynplein
Werken op Persynplein weer uitgesteld
De aanbesteding van een gescheiden rioleringsstelsel op het
Persynplein en een deel van het Rechtstro was gepland begin
oktober. Maar opnieuw is dit een aantal maanden uitgesteld.
Het eerste deel van de rioleringswerken, startende vanaf Azalealaan over Rechtstro naar achterkant Persynplein, hoopt men
nu tegen de zomer 2012 rond te hebben. Na het bouwverlof zal
dan de rest van het plein volgen.

Lobelialaan
Verlichtingspalen in Lobelialaan
hersteld

worden

Rosita Remorie drong voor de tweede maal
aan om iets te doen aan de erbarmelijke verlichtingspalen in de Lobelialaan en omliggende straten. De meeste zijn sterk verroest en er
is risico op omvallen. De burgemeester dacht
dat dit de vorige keer al aan Eandis gemeld
was, maar dan in ieder geval zonder resultaat.
Nu beloofde hij om dit toe te voegen aan de
inventaris van noodzakelijke herstellingen en
door te geven aan Eandis. De inwoners van
de Lobelialaan wachten vol ongeduld.

De OCMW raadsleden van Anders

Anita Van Cronenburg
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Anders op de Safarkensmarkt

Ons eigen WAC bier was snel uitverkocht, we zullen vers
bier moeten brouwen tegen volgend jaar.

Sigaartje mag nog

De WAC paters genieten nog na van hun succes om
de Safarkesmarkt

Copyright Emiel Tack Het Nieuwsblad

Jong en oud

Anders WAC fietstocht
Een zonnige fietsdag

Onze jaarlijkse ANDERS-WAC fietstocht bracht ons dit jaar, vergezeld van een heerlijk zonnetje, naar het vlasmuseum
in Koewacht.
Het geleid bezoek aan het vlasmuseum in Koewacht was, dankzij de enthousiaste uitleg van Ingrid en Theo, zeer boeiend.
De route uitgestippeld door de specialist Marcel Beeckmans was weer erg mooi.
Iedereen genoot en je bent alvast uitgenodigd voor onze volgende fietstocht begin september 2012.
Inspraak plus Jaargang 29 nummer 3 – oktober 2011
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Daguitstap naar Amsterdam op dinsdag 27 december

WAC brengt tussen kerstdag en nieuwjaar een bezoekje aan Amsterdam. In de voormiddag bezoeken we de tentoonstelling
‘Rubens, Van Dyck en Jordaens’ in het Hermitagemuseum.
Van 17 september 2011 tot en met 16 maart 2012 presenteert de Hermitage Amsterdam een indrukwekkende selectie uit de verzameling Vlaamse kunst van de Hermitage St.-Petersburg. Een magistraal overzicht van 75 schilderijen en circa 20 tekeningen, waaronder talrijke meesterwerken van de grote drie van de Antwerpse school: Peter Paul Rubens, Anthonie van Dyck en Jacob Jordaens.
Na het bezoek aan het museum is iedereen vrij om te genieten van de verschillende mogelijkheden die Amsterdam te bieden heeft.
Wie zin heeft om nog een museum te bezoeken heeft een enorme keuze, wie Amsterdam vanop het water wil zien kan rustig meevaren met een rondvaartboot. Wil je winkelen? Geen probleem, keuze genoeg, in alle prijsklassen.
De deelnemers krijgen een plattegrond van het centrum van Amsterdam en wat uitleg over een aantal bezienswaardigheden.
Inlichtingen en inschrijvingen ten laatste 4 december bij :
Anita Van Cronenburg
Persynplein 4a
09/345.86.86
anita.vc1@telenet.be
Saskia De Ridder
Warande 4
0486/29.23.79

saskia.de.ridder@telenet.be
Rosita Remorie
Kalve 21
rosita.remorie@skynet.be
Rudy Van Vlaender
Axelsvaardeken 31
rudy.vanvlaender@skynet.be
Rudy Van Cronenburg
Schooteveldstraat 8
vcrudy@skynet.be
Dirk Ongenae
Warande 26
dirk.ongenae1@telenet.be

09/342.86.54
09/345.81.75
0478/21.48.83
0496/58.25.15

Kostprijs voor ANDERS-leden 38 euro, niet-leden 40 euro. Hierbij zijn inbegrepen de entreeprijs voor het museum + audiotour, de
kostprijs voor de bus en een drankje op de bus op de terugweg.
Overschrijven kan op rekeningnr. WAC 979-4294665-92, met vermelding ‘Daguitstap Amsterdam’.
Programma
7u30
Vertrek in Wachtebeke.
±12u vrij bezoek aan Amsterdam
±21u30 terug in Wachtebeke

± 10u
18u30

Aankomst aann Hermitagemuseum in Amsterdam
vertrek uit Amsterdam

Curieus WACHTEBEKE 30STE KUNSTTENTOONSTELLING

4 - 5 - 6 NOVEMBER 2011

Voor de 30 ste maal organiseert Curieus Wachtebeke haar kunsttentoonstelling ter gelegenheid van de jaarmarkt in zaal Rozenhof,
Dorp 80, Wachtebeke.
Dit jaar viel de keuze op 4 vrouwelijke kunstenaars die hun werk tentoonstellen: Michèle Boeckx,
Madeleine De Rijcke, Ria Roegiest, Anny Saey
Op vrijdag 4 november 20u openingsreceptie met inleiding door Peter Hertog, gedeputeerde provincie
Oost Vlaanderen
Opening door mevrouw Claudine De Sutter, echtgenote burgemeester Daniël Termont
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
De tentoonstelling is open : zaterdag 5 november van 10 tot 18u en zondag 6 november van 14u tot
17u.
Iedereen welkom, gratis toegang.
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Wachtebeeks filmnieuws
De nieuwste film van Fabio Wuytack :

“The missing Link”
“Alles wat je voor mij doet, maar zonder mij, doe je tegen mij.”
Mahatma Gandhi

De 30 jarige Wachtebekenaar Fabio Wuytack was tot voor een aantal jaren enkel bekend als de zoon van Frans Wuytack. Hij heeft zich echter op korte tijd een eigen naam verworven, door zijn documentaire films zoals “Persona Non
Grata” over het leven van zijn vader. Een film die we 3 jaar geleden vertoonden in Wachtebeke met 3 uitverkochte
voorstellingen.
“Made in Italy” is een andere bekende documentaire van Fabio uit het Axelsvaardeken, die als zijn andere films ook 15
verschillende internationale filmprijzen in de wacht sleepte.
Op 22 september jl. werd zijn nieuwste film “The Missing Link “ in première voorgesteld in
het Vlaamse parlement, door Ingrid Lieten, Vlaams minister van armoedebestrijding en
de Europese commissaris voor Sociale Zaken Laszlo Andor.
Wat is armoede? Gaat armoede over louter een gebrek aan geld of is er meer aan de
hand? In THE MISSING LINK gaat Fabio Wuytack op zoek naar de binnenkant van armoede, in de marge van de welvaartstaat. In de ontroerende en fascinerende gesprekken met mensen die de armoede aan den lijve hebben ondervonden, komt de psychologische kant van armoede boven water. Hun aangrijpende levenservaringen confronteren
ons met de impact van sociale uitsluiting.
In een samenleving die verscheurt lijkt te raken door de steeds grotere kloof tussen arm
en rijk, verenigt DE MISSING LINK verhalen van op beide oevers. Authentiek, onthullend, diep-bewogen.
We zagen de film van 43 min. en waren diep onder de indruk. Na deze film gezien te hebben, laat je veel vooroordelen tegenover mensen in armoede vallen en heb je alleen diep
respect voor die mensen die er in geslaagd zijn, op eigen kracht uit de miserie te geraken. Na de film gezien te hebben wil je er ook iets aan doen.
Het aantal kinderen dat geboren wordt in armoede nam in Vlaanderen sterk toe op 5 jaar
tijd . In 2006 waren er nog 5,8% kinderen tussen 0 en 3 jaar in armoede, in 2009 waren het er al 8,9 %. Dat in het rijke
Vlaanderen. De Vlaamse regering is ook geschrokken van deze cijfers en wil een inspanning doen om deze situatie te
verbeteren. Uit studies blijkt dat de leeftijdsperiode tussen 0 en 3 jaar beslissend is voor de toekomst van een kind, het
is bepalend hoe het zal kunnen leven in onze maatschappij.
In Wachtebeke hebben we ongeveer 300 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Op basis van deze cijfers zouden we kunnen
stellen dat er ongeveer 25 kinderen, gezinnen in Wachtebeke in kansarmoede leven. Dat is veel en de Vlaamse regering stelt nu middelen ter beschikking aan gemeentebesturen en sociale organisaties die iets willen doen aan deze situatie.
WAC plant daarom de vertoning van de film van Fabio Wuytack “The Missing Link” in Wachtebeke in maart 2012,
gekoppeld aan een debat met deelname van o.a. mensen die in de film hun verhaal vertellen.
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