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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.

Op 6 januari 2011 zijn we gestart met onze enquête en op 15 juni 2012 is ze afgesloten.
Anderhalf jaar lang belden we aan bij de 2800 gezinnen op onze gemeente, van Achterhoek tot Zwaluwlaan.
We luisterden en noteerden. Er zijn 758 antwoordformulieren en digitale antwoorden verwerkt

Resultaten huis aan huis enquête bekend
De topprioriteiten gerangschikt volgens voorkeurstemmen
Verkeersveiligheid
Thuiszorg

287
286

In ANDERS-programma
In ANDERS-programma

Vrachtwagenverkeer
Dorpskern
Containerpark

172
145
121

In ANDERS-programma
In ANDERS-programma
In ANDERS-programma

Lagere belastingen
Propere gemeente
Rioleringen

119
97
89

Niet haalbaar in 6 jaar
In ANDERS-programma
In ANDERS-programma

Zuinig beheer

86

In ANDERS-programma

Betaalbare woningbouw

76

In ANDERS-programma
Lees verder p. 3

10e gemeenschappelijke aankoop van stookolie
Verplichte voorinschrijving tot en met zaterdag 20 oktober
De stookolieprijzen blijven erg hoog, wat bij veel mensen voor problemen zorgt.
Bij aankoop van kleine hoeveelheden betaal je meer per liter dan wanneer je minstens 2.000 liter in één keer kan laten leveren. Daarom organiseert ANDERS al
voor de 10e maal een gemeenschappelijke aankoop van stookolie, waar we allen
SAMEN baat bij hebben. Want hoe meer liters we samen aankopen hoe goedkoper de prijs per liter is. Of je nu 500 liter aankoopt of 5000 liter, ieder betaalt dezelfde prijs per liter.
Verdere informatie op p. 2

Inspraak plus Jaargang 30 nummer 3 – september 2012

1

aankoop van stookolie
10e gemeenschappelijke aankoop van stookolie.
Verplichte voorinschrijving tot en met zaterdag 20 oktober
Onze vorige samenaankoopactie kende een record belangstelling. In totaal werd bij onze acties al
921.714 liter stookolie geleverd, met een gezamenlijke besparing van 69.565 euro.
Uiterlijk op zaterdag 20 oktober verwachten we jullie voorinschrijving. De aankoopprijs (incl. BTW)
wordt, na onderhandelingen met verschillende leveranciers, vastgelegd op 23 oktober 2012. De
overeengekomen prijs wordt rechtstreeks aan de ingeschreven personen meegedeeld, per mail
indien mogelijk, anders per brief, maar ook op de website van ANDERS is de informatie onmiddellijk raadpleegbaar.
Geïnteresseerd? Gelieve op voorhand in te schrijven met een raming van het aantal liters dat u wenst, maar zonder
aankoopverplichting. U beslist pas definitief nadat de prijs vastligt. U krijgt dan een inschrijvingsformulier dat u ondertekend terugbezorgt op onderstaande email-adressen of contactadressen.
Definitief intekenen met handtekening op inschrijvingsformulier, na bekendmaking van beste resultaat, kan tot
en met zaterdag 27 oktober. Zonder handtekening kan de bestelling jammer genoeg niet doorgaan.
Eens de prijs vast ligt en meegedeeld is kunnen geen bijkomende inschrijvingen meer aanvaard worden.
Onze actieprijs is geldig voor bestellingen vanaf 500 liter geleverd in Wachtebeke en Moerbeke. De levering gebeurt, afhankelijk van de bestelde hoeveelheid, binnen de 2 à 3 weken na 27 oktober.
Het juiste leveringstijdstip wordt individueel afgesproken 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 20 oktober ) in bij volgende bestuursleden
van ANDERS Wachtebeke:
♦
Rudy Van Cronenburg Schooteveldstraat 8, 0478/21 48 83 vcrudy@skynet.be
♦
Rosita Remorie Kalve 21, 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 Vlaender Axelsvaardeken 31, 09/345 81 75 rudy.vanvlaender@skynet.be
♦
Vera De Loose Axelsvaardeken 70, 09 342 80 29 veradl70@hotmail.com

Anders: wie zijn wij en wat willen wij?
Ja, wie zijn we? Wij krijgen soms te horen dat we
“rode jongens” zijn en dat we behoren tot de
“sossen”. Zijn we dat? Ja, sommigen onder ons ongetwijfeld, maar we zijn nog veel meer.
ANDERS is namelijk een verbond, een kartel, een politieke formatie die ontstaan is uit het samengaan van verschillende politieke en niet-politieke mensen-van-goedewil die zich zo betrokken voelen met Wachtebeke dat ze
zich willen inzetten om een politieke vernieuwing op gang
te brengen in Wachtebeke.
Ze komen met verschillende politieke kleuren en achtergronden: naast de reeds vermelde S.pa-ers, zijn er de
Groenen en een Groep zonder politieke kleur, de Onafhankelijken.
Dus met verschillende achtergronden, maar met één gemeenschappelijk doel: Wachtebeke en de Wachtebekenaren een betere toekomst bezorgen waarbij niemand uit
de boot valt. Door dit gemeenschappelijk doel slagen wij
erin de verschillende politieke overtuigingen te overstijgen
en een hechte groep te vormen met een duidelijk doel:
Wachtebeke goedkoper en aangenamer maken voor alle
Wachtebekenaren.
De aanwezigheid van personen zonder een politieke achtergrond, de Onafhankelijken, als één van de 3 pijlers van
ANDERS, is heel belangrijk: dit garandeert dat het belang
van Wachtebeke blijft voorop staan en dat we blijven zoeken naar betaalbare oplossingen voor de Wachtebeekse
problemen, los van het hetgeen in Brussel (of elders) gebeurt of besloten wordt.
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Ja, wat willen wij?
Met goede bedoelingen en schitterende ideeën alleen,
komen wij er niet. Dat helpt de mensen van Wachtebeke
niet vooruit. We moeten ook de gelegenheid krijgen onze
ideeën in daden om te zetten.
Daarom hopen wij dat ANDERS nu, na vele jaren oppositie, en machteloos te moeten toezien hoe gebrekkig
Wachtebeke bestuurd wordt, na de volgende gemeenteraadsverkiezingen, mede aan het roer komt te staan van
Wachtebeke.
Daarom doen we beroep op die Wachtebekenaren die
het ook beu zijn en die ook vinden dat het lang genoeg
geduurd heeft, voor ons te stemmen om ons toe te laten
onze ideeën te realiseren.
En, ik weet wel, ook de andere partijen pakken nu uit met
goede voornemens en mooie beloften. We hebben er in
6 jaar nauwelijks iets van gehoord en nu zijn ze daar en
laten zij het voorkomen dat ze in de toekomst hemel en
aarde gaan verzetten. Zij zijn jaren aan het bewind geweest, waarom hebben ze hun vorige verkiezingsbeloften
niet waargemaakt? Wie denken zij te kunnen overtuigen?
Geloven zij werkelijk dat de Wachtebekenaren zo gemakkelijk te bedotten zijn?
Wij bij ANDERS pakken het duidelijk “anders” aan. Wij
waren en zijn er voortdurend voor u: wij luisteren naar u
(enquête, samenkomsten,…), informeren u (Inspraak
Plus,…), trachten u te helpen met onze “aankoopacties”
en andere initiatieven en daar waar mogelijk, proberen
een oplossing te vinden voor de kleine en grote proble2

men die ons gemeld worden.
Geef ons uw stem en we beloven dat we in de volgende 6
jaar gaan realiseren wat we nu beloven: een beter
Wachtebeke voor de mensen van Wachtebeke. Voor de
rest blijven we wat we zijn: luisterend naar de mensen en
werkend voor de mensen.
Geef ons uw vertrouwen, geef ons uw stem; op ons
kun je rekenen.

Roddelrubriek
Iedereen heeft er al over gehoord! Het gonst van de
geruchten in Wachtebeke. Welke partij heeft een
voorakkoord met wie?
We hebben al de meest verbazingwekkende verhalen
horen vertellen.
ANDERS wil hieromtrent klare taal spreken: na jarenlang
oppositiepartij te zijn geweest, wenst ANDERS nu deel uit
te maken van het College. Dit is immers de enige manier
om onze plannen te realiseren en een betere toekomst te
bieden aan de Wachtebeekse bevolking. Maar we moeten realist blijven; de volstrekte meerderheid zit er waar-

schijnlijk niet in, zodat we noodgedwongen zullen moeten
scheep gaan met een andere partij.
Wie kan dat zijn? Ter voorbereiding hebben we de voorbije maanden gepraat met alle andere partijen over mogelijke samenwerking. Hierbij hebben we geen onoverkomelijke programmaverschillen vastgesteld; zij gaan
blijkbaar allen min of meer akkoord met het ANDERSprogramma.
Als we op de verkiezingsdag uit de bus komen als de
grootste partij, en we dus het initiatief mogen nemen, dan
zal het ANDERS bestuur beslissen welke partij ze verkiezen. Het bestuur zal beoordelen met welke partij we het
meeste van ons ANDERS programma kunnen waarmaken.
Maar zover zijn we vandaag
nog niet. Het woord is eerst
nog aan de kiezer. Toch zien
we de toekomst nu reeds met
vertrouwen tegemoet omdat we
er van overtuigd zijn dat de
Wachtebeekse bevolking met
gezond verstand zal weten te
kiezen.

UITSLAG VAN DE VERKIEZINGEN AL BEKEND IN WACHTEBEKE
De volledige resultaten met duiding en wat ANDERS ermee doet, leest u op onze website http://www.wachtebekeanders.be. Bovenaan de website vind je de titel "resultaten huis-aan-huisenquête", klik daarop en dan kunt u lezen wat u
beslist heeft.
Positief

Negatief

Samenhang in wijk of
straat
Rustige omgeving

Voetpaden en fietspaden
Verkeersveiligheid

Nutsvoorzieningen

Netheid straat, zwerfvuil

Gemengde wijk

Wegdek

Bereikbaarheid school

Winkelaanbod

Veiligheidsgevoel

Riolering

Kwaliteit woningen

Onderhoud groen en pleinen

Kindvriendelijk

Openbaar vervoer

De uitslag is duidelijk en ANDERS wil er, in de mate van het mogelijke, rekening mee houden.
Verkeersveiligheid, voetpaden in dorpskern en een nieuw sociaal beleid gebaseerd op maximale thuiszorg om de mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning te laten wonen, zijn de kernpunten van ons programma.
Investeringen zoals vernieuwing dorpskern, KMO-zone en containerpark, aanleg rioleringen, zijn noodzakelijk.

Wat hebben we niet overgenomen van de prioriteiten ?
Het zou niet eerlijk zijn van ons om nu een verlaging van de hoge belastingen te beloven. Eerst moeten er maatregelen
getroffen worden om de financiële situatie van onze gemeente sterk te verbeteren. Het doel blijft de belastingen op een
normaal niveau te brengen, vergelijkbaar met de andere gemeenten.
In eigen straat of wijk is er vooral bezorgdheid over de voet- en fietspaden en de verkeersveiligheid in het algemeen. De
onnetheid van de straten en het groenonderhoud zorgen voor ongenoegen. Positief is dat de meeste inwoners goede
buren hebben en in een rustige omgeving wonen. Er is in bepaalde wijken grote nood aan nutsvoorzieningen zoals gas
en riolering. Men is ook van oordeel dat we op onze gemeente een ruimer aanbod inzake winkels moeten hebben.
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Beloftes van 2006
Investeringsplannen van CD&V en VLD voor 2007- 2012: fictie en realiteit
In 2007 legden CD&V en VLD een beleidsverklaring af in de gemeenteraad. Daarin stonden alle grote investeringen die
zouden uitgevoerd worden in Wachtebeke in de voorbije 6 jaar, tot en met 2012 dus. Hieronder lees je de voornaamste
plannen van beide partijen en wat er van terechtkwam en wanneer.
2007

Afwerken gemeentehuis + omgevingswerken (later gerealiseerd)
Opstellen onderhoudsdossier Jeugdhuis ( in 2012 pas begonnen
aan dakwerken)
Bouwen van polyvalente jeugdlokalen (enkele jaren later uitgevoerd)

2008

Aanleggen riolering en wegdek Melkerijstraat en deel Stationsstraat
(2012 werkelijke uitvoering)
Aanleggen riolering en wegdek Schooteveldstraat (uitgevoerd
2011 na 52 jaar)
Aanleggen riolering en wegdek Muide
Herstelling Jeugdhuis (zal wellicht gebeuren in 2012-2013)

2009

Herstellen voetpaden Statiekwartier (nog niet afgewerkt in 2012)
Uitvoeren van rioleringswerken op Overslag ism Aquafin naar KWZI
Overslag (2012 uitgevoerd)

2010

Uitvoering fase I dossier Dr. Jules Persynplein, Dorp en Smishoek (eindelijk gestart in sept. 2012)
Uitvoeren van riolering- en wegeniswerken Langelede-West en Spoorwegstraat (2012-2013)
Aanleggen van een nieuw containerpark (nog niet begonnen)

2011

Uitvoering fase II dossier Dr. Jules Persynplein, Dorp en Smishoek (nu gepland voor 2014-2015)
Aanleg van een nieuw containerpark (nog niet uitgevoerd)

2012

Verder afwerken van de gestarte dossiers (inderdaad )

Ons programma
Binnen enkele dagen krijgt u onze programmafolder in de bus. Daarin kunt u lezen wat onze prioriteiten zijn en wat we
de komende legislatuur willen bereiken.
Voor ons zijn dit geen beloftes die we doen juist voor de verkiezingen. Wie ons boekje InspraakPlus regelmatig leest en
op onze website de verslagen van de gemeenteraad, weet dat we al jaren regelmatig terugkomen op zaken die voor
ons belangrijk zijn, zoals o.a. betaalbaar wonen, de voet- en fietspaden, mobiliteit, veilig verkeer en een oplossing voor
het doorgaan vrachtverkeer.
Jaren aan een stuk hebben wij in verband met onze voorstellen op een gesloten deur geklopt, de meerderheid gaf
meestal niet thuis. Maar... het kan verkeren. We stellen nu vast dat veel van onze voorstellen die we de laatste 6 jaar
gedaan hebben, door alle partijen in hun programma opgenomen zijn. We moeten natuurlijk nog wel afwachten of ze
deze keer wel hun beloftes nakomen.
Alle voorstellen van die 6 jaar herhalen voert ons te ver, maar enkele zaken die ons nauw aan het hart liggen willen we
hier nog even kort vermelden:

Wonen
Van in het begin van deze legislatuur hebben we inspanningen gedaan om het woonbeleid socialer en betaalbaarder te
maken. Ook de Wachtebeekse bevolking wil dit. Uit een enquête die we in 2008 hielden bleek dat een groot deel van
hen vond dat er dringend nood was aan sociale huurwoningen en –appartementen, betaalbare bouwgrond in een gemeentelijke verkaveling en aangepaste woningen voor ouderen.
Na 6 jaar kunnen we enkel vaststellen dat het huidig CD&V - VLD-bestuur telkens voor de gemakkelijkste weg gekozen
heeft en het Wachtebeekse bouwbeleid volledig overgelaten heeft aan privé-initiatieven. Met als gevolg een centrum
met veel te veel dure appartementen en dure bouwgronden, die voor jonge mensen amper betaalbaar zijn.

Verkeersveiligheid / doorgaand vrachtverkeer
Wat is er belangrijker dan op een veilige manier naar school of werk fietsen, of boodschappen doen?
Gedurende 6 jaar hebben we aangedrongen op maatregelen om de verkeersveiligheid te bevorderen, zoals fietssluizen
aan het kruispunt Stationsstraat/Smishoek, zebrapaden op plaatsen waar veel schoolkinderen de weg over moeten,
zoals bv. aan de bushalte aan Walderonk/Groenstraat, meer toezicht voor en na de schooluren aan risicovolle knooppunten in het dorp, meer controles op te hoge snelheid van auto’s.
Een heel groot probleem is het doorgaand vrachtverkeer. Via de N449 worden we geconfronteerd met veel autoverkeer
in ons centrum, maar vooral met veel doorgaand vrachtverkeer. Ons dorp zou al een stuk veiliger worden als dit zoveel
mogelijk zou geweerd worden uit de dorpskern.
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Fietspaden
Dit sluit automatisch aan bij het punt verkeersveiligheid. Voldoende en goede fietspaden zijn een noodzaak voor een
veiliger fietsverkeer.
Op aandringen van Anders ging in 2007 het gemeentebestuur principieel akkoord met de aanleg van een fietspad langs
de N449 van Lochristi naar Zelzate. Intussen is er al veel gebeurd, zijn er ook al veel vertragingen opgelopen in dit dossier, maar het fietspad komt er. Ook de aanleg van een fietspad op de oude spoorlijn tussen Wachtebeke en Moerbeke
is een initiatief van Anders. Volgend jaar zou dit moeten afgewerkt zijn.

Voetpaden
Voetpaden zijn een oud zeer. We mogen nu zelfs spreken van een rampzalige toestand. Voor het centrum wordt al jaren
het excuus gebruikt dat men wacht op de renovatie van de dorpskern. Dat lijkt logisch, maar ook op die renovatie moet
steeds langer gewacht worden, met als gevolg dat ouderen, mensen in een rolstoel of jonge ouders met kinderwagens
problemen hebben om op een veilige manier te komen winkelen, laat staan dat ze gewoon eens buiten kunnen komen
voor een wandeling.
De heraanleg van de voetpaden in het Statiekwartier, waar na lang aandringen en met veel uitstel aan begonnen werd,
is een verhaal apart, dat hier niet moet verteld worden want het is momenteel voor iedereen zichtbaar.

Mobiliteit
Een van onze stokpaardjes, waar wel resultaat geboekt is. Via lijn 76 is er een veel betere verbinding vanuit het dorp
naar Gent en ook de Warandewijk wordt regelmatig via deze lijn bediend. De busverbinding met Overslag blijft ondermaats. Daarom heeft Anders al verschillende keren een voorstel gedaan om op zaterdagmorgen een marktbus in te leggen die de wijken Overslag, Oudeburgse Sluis en Langelede zou bedienen.
De light-railverbinding tussen Gent Dampoort en ArcelorMittal is er voorlopig nog niet, maar we hebben goede hoop dat
die er binnen afzienbare tijd zal komen.
Onze vraag om een uitbreiding van de snelbus Antwerpen-Moerbeke naar Wachtebeke en Zelzate zit voorlopig in de
koelkast wegens besparingen bij De Lijn, maar we blijven hierop aandringen.

Zaterdag 6 oktober: de ronde van Wachtebeke
Nee, niet met Tom Boonen of Philippe Gilbert, maar wel met een enthousiast Anders-team. We zijn dan misschien geen
sprinters maar met uw steun hopen we op 14 oktober toch als eerste over de meet te fietsen. Tijdens onze ronde van
Wachtebeke houden we het rustig en milieuvriendelijk, zelfs onze bezemwagen wordt met echte PK getrokken.
Wilt u met het hele Anders-team kennis te maken? Dat kan op zaterdag 6 oktober.
Om 10u starten we aan het Persynplein maar als u niet naar daar kunt komen, geen probleem, in de loop van de dag
komen we in zoveel mogelijk straten en wijken. Hieronder een schema zodat u weet wanneer we ongeveer in uw straat
passeren en als u met ons wilt kennis maken of een praatje wilt slaan, er zijn verschillende stopplaatsen waar dat kan.
Vertrek om 10u: vertrek Persynplein–Dorp–Pottershoek–einde Zwaluwlaan—Warande–Verbeuldestraat
Rond 11u Verbeuldestraat – Sijslaan –Groenstraat - Walderdonk – Melkerijstraat — einde Bloemenweg
Rond 12u Bloemenweg – Melkerijstraat – Kerkstraat - Persynplein
Rond 13u30 vertrek Persynplein–Godshuisstraat–Molenhoek–Kalve–AxelsvaardekenRamonshoek–Overslag
Rond 14u30 Overslag–Plassenstraat–Schoolstraat–Overslagdijk-PalingstraatMuishoeken-Langelede-OudeburgseSluis
Rond 15u30 St Franciesdijk - Blaarstraat - Cornilstraat - Kleistraat - Langelede - Melkerijstraat - Dahlialaan - Krokussenlaan - Begonialaan - Rozenlaan - Parklaan - Stationsstraat - Smishoek - Persynplein
Graag tot 6 oktober. We hopen dat jullie ons enthousiast zullen aanmoedigen.
het Anders-team

Hoe stem je geldig op 14 oktober ?
Er staan geen lijstnummers meer op de stembrief, enkel de namen van de
partijen. ANDERS staat in de laatste kolom op de stembrief. Bolletje bovenaan de lijst telt voor een lijststem.
ANDERS treedt op als team, één groep. Daarom vragen we u om AL onze 19
kandidaten een voorkeurstem te geven, dus de bolletjes rood te kleuren van al
onze 19 kandidaten. Die krijgen dan allemaal een voorkeurstem. Samen telt
het natuurlijk maar voor één stem voor ANDERS, maar het is een steuntje in
de rug van onze kandidaten en het is een GELDIGE stem.
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U was weer geweldig deze zomer !
Jeugdhuis 't Kasseiken werd 45 jaar
In prachtig nazomerweer werd jeugdhuis 't Kasseiken 45 jaar. Zelfs de allerjongsten vierden
mee.
De mensen die aan de wieg stonden van de oprichting van het jeugdhuis Okee, Wies Creve
en Roger Buysse, gaven tekst en uitleg over de start.
Het werd een leuke avond met BBQ en prachtige muziek van De Bevlekte Ontvangenis.
Frontman Luc was op zijn best. Er werd nogal wat bijgepraat .

Overslag kerk viert 300 jaar
Bisschop Van Looy op het accordeon. Het Kasseiken vierde
zijn 45 jarig bestaan, de kerk van Overslag deed nog beter,
300 jaar. Zondagmorgen 9 september, na de eucharistieviering in de kerk, verraste bisschop Luc Van Looy iedereen toen
hij de harmonie Concordia vervoegde met zijn accordeon. Hij
speelde een aantal populaire liedjes, er werd spontaan gezongen en gedanst en de sfeer zat er goed in. In de namiddag was er ook veel volk op het plein, voor het snoepwerpen
van pastoor Johan Laureys vanuit de toren en voor de tentoonstelling in de kerk over die 300 jaar. De KVLV zorgde
eens te meer voor de praktische organisatie. Ook de harmonie hield in opperbeste stemming een wandelconcert en de
meisjes van de dansgroep gaven het beste van zichzelf in
tropische temperaturen, terwijl het feestcomité er voor zorgde dat niemand dorst had. Overslag toonde zich één grote
gemeenschap en dat is goed zo! Bekijk de foto’s op facebook en blog.

Nieuwe sportterreinen Wachtebeke geopend
Op 5 augustus werden de sportterreinen officieel geopend op de nieuwe
locatie in BPA De Bergen, in de Stationsstraat. De publieke belangstelling
was groot, de sfeer was goed en de mensen amuseerden zich. Wat telde
was de olympische gedachte: deelnemen is belangrijker dan winnen!
De geschiedenis van deze sportterreinen is er één van vallen en opstaan
en jammer genoeg vooral veel fouten. Een degelijk sportbeleid is nodig
om blunders van dit formaat in de toekomst te vermijden.
ANDERS wil dat er de komende jaren blijvend en meer geïnvesteerd
wordt in de combinatie sport en jeugd. Investeren in een warme sportieve
samenleving. De Wachtebeekse jeugd en alle sportverenigingen hebben
recht op forse steun van de gemeente. En .... steun moet niet altijd in
geld uitgedrukt worden.

Archeologisch onderzoek op Persynplein is afgerond
Er was veel volk op het Persynplein voor de 3 bezoekrondes aan de archeologische opgravingen begin september. De
bevolking zag tot op heden alleen de bergen aarde en kasseien en ondervond parkeerproblemen op het plein. Jeroen
Van Den Borre van BAAC Vlaanderen vertelde aan de aanwezigen dat de resultaten van de opgravingen verrassend
zijn en veelbelovend. Er werden resten gevonden uit de 12e – 13ee eeuw. Er zijn 3 bouwlagen vastgesteld, waarvan de
oudste teruggaan tot de 12e eeuw. Het meest recent is de bouw van het
zogenaamd "kasteeltje" vanaf 1904. Een kasteeltje dat jammer genoeg
werd afgebroken in de jaren 80. Het zou een prachtig gemeentehuis
geweest zijn.
De opgravingen zijn inmiddels afgerond en alles werd, na inventarisatie,
afgebroken. De renovatiewerken aan het Persynplein kunnen dan eindelijk van start gaan (eerst Rechtstro en daarna het plein - voorzien februari 2013).
Dit archeologisch onderzoek heeft ook een ander aspect, nl. het kostenplaatje. Het verplichte onderzoek kost ongeveer € 67.000. De gemeente Wachtebeke moet 62% van dit bedrag voor haar rekening nemen. De
Vlaamse overheid legt dit op, maar het is merkwaardig dat de gemeente
de zwaarste kosten mogen dragen.
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Safarkensmarkt 2012 haalt gouden medaille
Deze editie van de Safarkensmarkt mocht van een stralende zon genieten. Uiteraard kon men weer op de koppen lopen op het Persynplein. De zon was present, de sfeer was goed, er was voldoende drank en eten en de Harmonie De
Eendracht wandelde en speelde zich het zweet op het voorhoofd.
Ostarichi zorgde voor de rest van de muziek en de opbrengst van de paardentram was bestemd voor een
goed doel, het project Pasparou in Malawi. Waar u binnenkort meer over hoort.
De WAC-ANDERS paters beleefden de tijd van hun leven, de hele dag zat hun stand stampvol. Ze vertrokken
met trieste blik en enigzins aangeschoten 's avonds
voor een jaar terug naar hun strenge kloosterorde
'Rozenhof'. Wij namen enkele foto's als sfeerbeeld en
zagen dat het goed was. Meer foto’s op onze facebook
pagina "Anders Wachtebeke" en op www.wachtebekeanders.be.
Tot volgend jaar. Met dank aan Frede De Witte voor de foto.

21 juli vlottentocht: dappere Galliers

Grote publieke belangstelling dit jaar voor de vlottentocht op
de nationale feestdag.
Velen keken toe, weinigen durfden het aan. De ploeg op de
foto was wel heel dapper en werd zwaar aangemoedigd.
Meer foto’s op website

2 Wachtebeekse windturbines in actie vanaf 3 oktober
Na een lang traject vol vergunningsprocedures, studies en onderzoeken is de bouw van het windturbinepark in Wachtebeke afgerond.
Er werd een werfbezoek georganiseerd door de firma Storm, waarbij de installatie van de wieken kon meegemaakt worden. Het park bestaat uit twee windturbines, gebouwd op grondgebied Wachtebeke, tussen de R4 en de Groenstraat.
Storm, de projectontwikkelaar wil de windturbines laten starten op 3 oktober. De vergunning geldt voor 20 jaar. Waar
mogelijk werden bestaande landbouwwegen aangepast, elders werden er nieuwe wegen aangelegd.
De turbines zullen de komende 20 jaar stevig verankerd zijn in de grond, daarvoor werd er een aangepaste fundering
voorzien.
Het talrijk opgekomen publiek kon meemaken hoe de wieken werden gehesen en aangebracht aan turbine nr 2. De
week voordien was turbine nummer 3 geplaatst. Het leek
wel een lancering van "Apollo Wachtebeke ". De wieken
zijn 50m en elke wiek weegt 7 ton. Het zijn de hoogste
windturbines in Vlaanderen. Overlast van geluid en slagschaduw zijn niet te verwachten op deze afgelegen locatie.
Prachtige foto’s van de windmolens staan op de blog van
Marc Suy : http://blog.seniorennet.be/fotoparadijs
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OCMW: actieplan tegen kinderarmoede gestart
Op de eerste schooldag werd in Wachtebeke ook de start gegeven aan het actieplan tegen kinderarmoede
Een comité van Wachtebeekse verenigingen en
scholen onder leiding van het OCMW heeft een
zevental acties uitgewerkt om kinderarmoede aan
te pakken in Wachtebeke. Er werd subsidiëring
aangevraagd bij de Vlaamse regering, maar voorlopig vallen de voorstellen buiten de subsidies.
Volgend jaar zal er opnieuw een aanvraag ingediend worden, maar het comité en het OCMW beslisten om het project toch van start te laten gaan.
Er wordt nu tevens een oproep gedaan op vrijwilligers uit het verenigingsleven om de uitvoering
van de zeven projecten te bestendigen.
Op de foto zie je de initiatiefnemers uit de Wachtebeekse vereni- Het gehele project rond kinderarmoede kende een
gingen, samen met de projectverantwoordelijke uit het OCMW snelle start. Op 6 februari 2012 hebben het
OCMW , de lokale scholen en verschillende
Isabelle De Waele.
Wachtebeekse verenigingen de handen in elkaar
geslagen om de strijd tegen armoede in onze gemeente aan te gaan. Dit initiatief resulteerde in de voorstelling van de
film van Fabio Wuytack ‘The Missing Link’ waar elke aanwezige een goed beeld kreeg van wat leven in armoede eigenlijk betekent. Deze activiteit en het daaropvolgende debat greep alle aanwezigen zodanig bij de keel dat er een werkgroep aan de slag ging om armoede en vooral kinderarmoede, in onze gemeente de wacht aan te zeggen.
De afgelopen maanden ging de werkgroep aan de slag, met als resultaat zeven concrete initiatieven:
• Een gratis 0800-nummer waar alle gezinnen/personen terecht kunnen met hun (hulp) vragen; tel.nr 0800/ 19185.
• Een flyer zal bedeeld worden aan scholen, verenigingen , dokters, waar het actieplan – met in het bijzonder de verschillende hulpmogelijkheden – wordt uitgelegd.
• Via verschillende kanalen, o.a. alle lokale scholen, zal hulp geboden worden om een studietoelage te bekomen. Dit
is vaak heel erg belangrijk voor de schoolgaande kinderen.
• Een gemeenschappelijke aankoopactie voor luiers waardoor elk gezin in Wachtebeke goedkoper luiers kan aankopen; een eerste actie zal begin oktober afgesloten worden.
• Een actie ‘eerste leeftijdsmelk’ in samenwerking met Kind en Gezin.
• Een samenwerking met de Gezinsbond in kader van de tweedehandsbeurs, de oppasdienst en lidmaatschap.
• De oprichting van een speel-o-theek.
De eerste signalen van de bevolking op bv. de gemeenschappelijke aankoop van luiers zijn positief. Een aantal mensen
hebben al ingetekend. Info bij het OCMW op gratis nummer 0800/19185. De werkgroep zal later meer info verschaffen
over de projecten.

Sing for the Climate succes in Wachtebeke
Zaterdagmorgen vanaf 10u achter het Cultuurcentrum kon men welluidende (en minder welluidende) stemmen horen
die verwoed repeteerden voor het lied "Do it Now".
Ongeveer 200 mensen, van klein tot groot, bleven geduldig wachten en zingen tot het meer dan goed klonk en hun
stem schor werd voor het goede doel. De regie was in handen van Fabio Wuytack die opnamen maakte voor de clip van
Nic Balthazar. Lia Bastiaens had het initiatief genomen om ook in Wachtebeke mee te werken aan het project "Sing for
the Climate" en de koren JOIN en CANtiAMO namen enthousiast deel. Kaat De Smet leerde Wachtebeke het ritme houden.
Ook in Wachtebeke dus aandacht van de inwoners voor
de klimaatverandering. Via ‘fotoalbum’ bovenaan onze
ANDERS website zie je meer foto’ en ook op de facebook
pagina van ANDERS.

Refrein van het lied 'Do it now'
dat dit weekend door heen gans Vlaanderen klonk:
We’re on a planet
That has a problem
We’ve got to solve it, get involved
And do it now now now,
We need to build a better future
And we need to start right now
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Activiteiten Anders

Leden en sympathisantendag ANDERS : groot succes
De zon was van de partij, samen met heel veel leden. Ieder jaar neemt het aantal aanwezigen op de ledendag van ANDERS toe, net zoals ons ledental.
De bus van de firma Van De Voorde was te klein om alle sympathisanten vanuit Wachtebeke te vervoeren, er moesten
ook 6 auto's ingeschakeld worden. De boot Jacob van Artevelde zat afgeladen vol. Het werd een leerrijke en gezellige
boottocht op het kanaal Gent Terneuzen, dankzij de sympathieke en praatvaardige gids. Met een natje en een droogje
op tijd werd het nog aangenamer.
Na de middag werd een bedrijfsbezoek gebracht aan Stora Enso. Ook dit was een buitengewoon boeiend bezoek dank
zij de 4 stadsgidsen, die we ter beschikking hadden.
De reacties van de aanwezigheid waren erg lovend. Kortom een meer dan geslaagde ledendag van ANDERS Wachtebeke. Dank voor jullie steun en aanwezigheid. Bekijk meer foto's op de blog of op onze facebook pagina van ANDERS.
Met dank aan Andre Mulders voor de foto.

EEN TROPISCHE FIETSTOCHT met ANDERS
Iedereen verklaarde ons gek in dergelijke temperaturen te gaan fietsen, maar er waren toch tientallen mensen die opdaagden voor de tropische fietstocht van WAC-ANDERS. Zelfs Sophia Loren!
Onder deskundige leiding van Marcel Beeckmans werd het een gezellige en interessante uitstap. Na 17 km verwelkomde Erik Van Hoecke ons in zijn taverne op Oostakker en was het tijd om even uit te blazen. Daarna werd de rit verder
gezet over het veer van Langerbrugge naar de molen met krulbolmuseum in Doornzele. Patrick gaf ons daar in groepjes een zeer interessante rondleiding door de geschiedenis van het krulbollen, waarin Wachtebeke met Willy Van Assel
ook een belangrijke rol speelde.
Daarna werd de terugtocht aangevat over het veer van Terdonk langs de Moervaart naar het Rozenhof, waar we in het
aircocafé konden napraten over de doorstane temperaturen. Bedankt dappere Wachtebekenaren. Jullie zijn geslaagd
voor jullie tropentraining.
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