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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.

ANDERS: wie zijn we?
We krijgen soms te horen dat we “rood” zijn en dat we behoren tot de “sossen”. Zijn we dat? Ja, sommigen van ons
wel, 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-goede-wil om een politieke vernieuwing op gang te brengen in Wachtebeke. Ze
komen met verschillende politieke achtergronden: naast de s.pa-ers, zijn er de Groenen en een groep zonder politieke
kleur, de onafhankelijken.
Verschillende achtergronden, maar wel 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 duidelijke agenda voor Wachtebeke. De aanwezigheid van personen zonder een politieke achtergrond, de onafhankelijken, als één van de 3 peilers
van ANDERS, is niet onbelangrijk. Ze bekijken de zaken dikwijls vanuit een andere invalshoek, die niet partijgebonden
is. In ieder geval blijft het belang van Wachtebeke voorop staan en we blijven zoeken naar betaalbare oplossingen voor
de Wachtebeekse problemen, los van hetgeen in Brussel (of elders) gebeurt of besloten wordt.
Ben je geïnteresseerd? Wil je meer weten over onze manier van werken? Wil je eens een bestuursvergadering bijwonen? Dat kan. Een politieke achtergrond of ervaring is niet nodig.
Wel nodig is de wil om van Wachtebeke een warme, samenlevende In dit nummer
gemeenschap te maken, waarbij het motto van Anders niet uit het oog 
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Woordje van uw burgervader
2015 wordt een belangrijk jaar
voor Wachtebeke. Diverse
projecten die eerder door het
gemeentebestuur zijn opgezet
komen dit jaar op kruissnelheid. Dat is niet zo vanzelfsprekend, want jammer genoeg geven Vlaanderen en de
federale overheid de (kleine )
gemeenten steeds minder fiRudy Van Cronenburg, nanciële middelen en steeds
burgemeester
meer taken. Het wordt daarom steeds moeilijker de financiën van de gemeente gezond te houden. Toch houden
we vast aan ons beleidsprogramma dat we willen uitvoeren tegen eind 2018, het einde van deze legislatuur.
Eind dit jaar willen we de 2de fase van de dorpskernvernieuwing aanvatten, ook een aantal landbouwwegen verbeteren, de verkeersveiligheid verder verhogen, de veiligheid bevorderen door de inwerkingtreding van het
Buurt Informatie Netwerk (BIN). Maar we willen ook de
lokale democratie een extra stimulans geven door de uitrol van de wijkwerking die nu echt van start gaat en dit
door middel van een beperkte overdracht van financiële
middelen aan de wijkcomités. Omdat we vertrouwen hebben in onze inwoners om het geld goed te besteden aan
projecten die hun wijk ten goede komen. Daarom hebben
we u nodig, iedereen! Samen brengen we bouwstenen
aan om onze straat, buurt, samenleving steviger te maken. Kom naar de buurtvergaderingen die in de maand
mei worden georganiseerd in de 5 wijken. Als iedereen
een klein stukje meehelpt aan dit project dan wordt
Wachtebeke hét voorbeeld van een positieve samenleving. Alle partijen steunen het wijkproject, want het gaat
niet om een politiek doel, maar een menselijk doel: samenleven met je buren, jong en ouder, mannen en vrouwen, ongeacht de politieke overtuiging, kleur, religieuze of
seksuele voorkeur. Samen. In mei doen we ook al een
oproep voor onze Olympische spelen van volgend jaar:
we zoeken kinderen uit iedere school, senioren uit iedere
wijk /vereniging, werkende en werkzoekenden, mannen
en vrouwen. Olympische spelen van Wachtebeke waarbij
niemand wordt uitgesloten. Het gaat niet om de mooiste,
snelste, sportiefste prestatie, maar wel om wat we samen
kunnen bereiken. Ik reken op jullie om er een mooi evenement van te maken.
Je burgervader Rudy

15e gemeenschappelijke aankoop van
stookolie
ANDERS organiseert al
voor de 15e maal een
gem eenschappelijk e
aankoop van stookolie.
Iedereen die meedoet
heeft daar baat bij want
hoe meer liters we samen aankopen hoe
goedkoper de prijs per
liter is. Bovendien betaalt iedereen dezelfde prijs, of je nu
500 liter aankoopt of 5.000 liter.
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Voor alle duidelijkheid: de bemiddeling door ANDERS
gebeurt volledig gratis. De kosten die we maken worden
op geen enkele manier doorgerekend.
Verplichte voorinschrijving
Uiterlijk op zaterdag 25 april 2015 verwachten we jullie
voorinschrijving. De aankoopprijs (incl. BTW) wordt, na
onderhandelingen met verschillende leveranciers, vastgelegd op 28 april 2015. De overeengekomen prijs wordt
rechtstreeks aan de ingeschreven personen meegedeeld,
per mail indien mogelijk, anders per brief. Geïnteresseerd? Gelieve vooraf 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 2 mei 2015. 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 omgeving. De levering gebeurt, afhankelijk van de bestelde hoeveelheid, binnen de
2 à 3 weken vanaf 4 mei 2015.
Het juiste leveringstijdstip wordt individueel afgesproken
in overleg met de stookolieleverancier.
Als u interesse hebt, schrijf dan ONMIDDELLIJK (= ten
laatste op zaterdag 25 april) in bij volgende bestuursleden van ANDERS Wachtebeke:
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
Vera De Loose Axelsvaardeken 70, 09/342.80.29
veradl70@hotmail.com
Saskia De Ridder Warande 4, 09/335.84.48,
saskia.de.ridder@telenet.be

Wonen
Vlaamse besparingen in woonbeleid ook in Wachtebeke voelbaar
De Vlaamse regering (N-VA, CD&V en Open VLD) heeft
de voorbije maanden heel wat besparingsmaatregelen
genomen. Een aantal daarvan snijden zwaar in het woonbeleid dat door de vorige regering werd uitgestippeld. De
bekendste maatregel is ongetwijfeld het afschaffen van
de woonbonus (een besparing van € 680 miljoen). Het is
echter niet de enige maatregel. Zo werd ook een hervorming van de renovatiepremies aangekondigd en daarnaast komt er in 2015 geen extra budget voor sociale
leningen en worden subsidies voor sociale huur en sociale koop ingekort.
147 miljoen euro ondersteuning geschrapt voor de
bouw van sociale koopwoningen.
De besparingsmaatregelen treffen niet alleen de particuliere bouwlustigen, maar ook de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM). Minister Homans (N-VA) wil bv.
het systeem van sociale koopwoningen hervormen en
bouwsubsidies afschaffen. De enige reden waarom een
SHM in de toekomst de koopwoningen goedkoper kan
bouwen is door hen een verlaagd BTW-tarief van 6% aan
te rekenen. ANDERS vreest dat door bouwsubsidies te

wijzigen, sociale koopwoningen duurder worden en niet
langer betaalbaar zullen zijn voor het sociaal doelpubliek
en dat een SHM onder die voorwaarden niet langer bereid zal zijn nieuwe woningen te bouwen.

kunnen starten. In eerste instantie worden de leegstaande woningen aangepakt. Voor de huurders van de overige woningen organiseert Volkshaard tijdens de zomer
een informatievergadering. Met deze inwoners wordt dan
de werkplanning besproken die voor hun woning van toepassing is.
SOCIAAL

VERHUURKANTOOR ZOEKT WONINGEN IN
WACHTEBEKE

Voor Wachtebeke zit er voorlopig nog één project met 10
sociale koopwoningen in de pijplijn. Na het project in de
Groenstraat zou het in onze gemeente nog wel eens lang
wachten kunnen zijn op een volgende verwezenlijking in
de sociale koopsector. Bij het sociale woonproject in de
Groenstraat-Sperwerstraat ondervindt de SHM reeds nu
al vertraging voor het verkrijgen van de nodige financiering. Ondanks het feit dat er door de Vlaamse overheid
een voorontwerp is goedgekeurd, zijn er dit jaar onvoldoende middelen om het project uit te voeren. Het wordt
wachten op de beslissing van de beoordelingscommissie
in hun eerste vergadering van 2016 om te weten of de
bouw van 10 koopwoningen volgend jaar kan starten.
Situatie sociale huurwoningen.
In Vlaanderen wachten ongeveer 100.000 mensen op
een sociale huurwoning. Tijdens de vorige legislatuur
werd een inhaaloperatie ingezet. Het Grond- en Pandendecreet voorzag oorspronkelijk 43.000 extra sociale huurwoningen, maar de besparingen van deze Vlaamse regering zorgen al voor een uitstel van 6.000 eenheden. Dat
betekent dat 6.000 gezinnen nog langer zullen moeten
wachten op een betaalbare huurwoning.
Ook in Wachtebeke is er een lange wachtlijst voor een
sociale huurwoning. Bij ons is de nood hoog aan woningen met 1 en 2 slaapkamers. Als de Vlaamse overheid
geen roet in het eten gooit worden in de Warandewijk de
werken aan het inbreidingsproject voor 12 huurwoningen
in de tweede helft van dit jaar opgestart.
Daarnaast zitten de renovatiewerken aan de woningen
van de Witte wijk opnieuw op schema. Na de moeilijkheden met een onderaannemer rond de jaarwisseling worden nu extra mensen ingezet zodat de dakrenovatie afgewerkt zal zijn binnen de vooropgestelde termijn. Naar verwachting zal aansluitend de binnenrenovatie na de zomer
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Sociaal Verhuurkantoor
(SVK) Meetjesland huurt
woningen op de private
huurmarkt en verhuurt
deze, na eventuele opfrissingswerken, aan woningzoekenden die zijn ingeschreven op de wachtlijst.
Sedert januari kunnen de
inwoners van Wachtebeke, op initiatief van schepen
Va n
Vlaender
(ANDERS), genieten van
de dienstverlening van het
sociaal verhuurkantoor. Je kan dus bij het SVK terecht
voor het verhuren of huren van een woning.
Onbekend is echter onbemind. Om daar verandering in te
brengen komt het sociaal verhuurkantoor in de loop van
de maand mei 2 keer naar onze gemeente om de werking van het SVK voor te stellen en Wachtebekenaars te
adviseren.
Wens je uitleg over de werking van het sociaal verhuurkantoor of heb je concrete vragen, kom dan langs naar de
infostand tijdens de wekelijkse markt op zaterdag 9
mei. Of kom op maandag 18 mei tussen 16u30 en
18u30 naar het gemeentehuis, waar een medewerker
van het sociaal verhuurkantoor zal aansluiten bij het zitmoment van Woonwijzer Meetjesland.
Zowel geïnteresseerde eigenaar-verhuurders als kandidaat-huurders kunnen langskomen. Graag staan we je te
woord en geven we je informatie mee.
Wil je je woning zorgeloos verhuren met gegarandeerde
huuropbrengst? Ben je op zoek naar een betaalbare en
kwalitatieve woning?
Grijp je kans en kom langs op zaterdagvoormiddag 9
mei naar de markt of maandag 18 mei in het gemeentehuis. De mensen van het sociaal verhuurkantoor helpen
je graag verder!
Moeie 16a - 9900 Eeklo
Tel: 09/376 71 01
Mail: info@svkmeetjesland Site De Meerling.be

Actieplan opstellen voor uitvoering van het Save charter
voor verkeersveiligheid kinderen
De vereniging ‘Ouders van verongelukte
kinderen’ heeft een charter opgemaakt,
dat wordt voorgelegd aan gemeentebesturen. Men verwacht niet alleen op papier een engagement maar vooral de
uitvoering via een actieplan om de verkeersveiligheid van kinderen in de gemeente te verzekeren. Het schepencollege en gemeenteraad steunen dit initiatief
en vragen de adviesraden voor verkeer
en jeugd-sport om het actieplan verder
uit te werken. Het college rekent ook op
de medewerking van de politie.
Op basis van de scholenovereenkomst
worden maatregelen genomen inzake
verkeersveiligheid en het kruispunt aan
de Smishoek zal ingericht worden met
OFOS (opstelstroken voor fietsers vόόr
auto’s en vrachtwagens). Andere maatregelen zijn mogelijk en wenselijk.

Milieu
Camera’s plaatsen op 10 locaties op Wachtebeke ter
voorkoming van sluikstorten
De gemeenteraad van maart heeft unaniem de aankoop
van camera’s voor het bestrijden van sluikstorten goedgekeurd. De camera’s komen op locaties waar we regelmatig met sluikstorten te maken krijgen. De korpschef van
de politie gaf een positief advies, alsook de milieuraad.

We hebben geen grote volumes van sluikstortingen, eerder kleine hoeveelheden. Uit de bevraging van de bevolking blijkt dat de inwoners zich ergeren aan deze vervuiling.
Het gemeentebestuur wil daarom overtreders streng
bestraffen. De overgrote meerderheid van onze inwoners
sorteert prima en heeft veel aandacht voor netheid in
straten en pleinen. Er zijn voldoende mogelijkheden voor
het inleveren van afval. Er is dus geen excuus voor sluikstorten. Men is gewaarschuwd.
Verhuis recyclage park naar Zelzate op 1 juni
Opendeurdag voor inwoners Wachtebeke op zaterdag
6 juni
Wachtebeke betaalt tien jaar lang 24.000 euro voor de
investeringskosten in het milieupark in Zelzate. WachteInspraak plus Jaargang 33 nummer 1 – maart 2015

bekenaren kunnen daar vanaf 1 juni hun afval kwijt. De
gemeenteraad keurde de overeenkomst goed, zonder
tegenstemmen. Het recyclagepark van Zelzate behoort
ook tot de afvalintercommunale Durme-Moervaart (IDM)
De doelstelling is om tegen 2018 alle inwoners binnen de
IDM-zone de keuze te geven in om het even welk park
(Moerbeke, Zelzate Lochristi, Lokeren) afval kwijt te geraken aan dezelfde voorwaarden.
Overal zal via weegbruggen gewerkt worden en gelden
uniforme tarieven. De identiteitskaart is de sleutel voor de
toegang tot de parken. De overstap van het eigen Wachtebeekse recyclagepark naar Zelzate blijkt een must. De
financiële situatie noopt de gemeente om deze goedkope
formule te kiezen boven de aanleg van een nieuw recyclagepark dat ons 1,5 miljoen euro zou gekost hebben.
De vergunning voor de huidige locatie in de Stationsstraat
vervalt binnen een paar jaar en er komt geen nieuwe vergunning meer.
De verhuis naar Zelzate heeft een positief financieel effect: deze 24.000 euro is 60% van de werkingskost,
m.a.w. een besparing van 40%. Er komt in april een huisaan-huisfolder waarin alles klaar en duidelijk wordt uitgelegd.
Compensaties voor de verhuis naar Zelzate:
Op het recyclagepark van Zelzate zul je vanaf 1 juni terechtkunnen met:
 Elektrische apparaten en klein gevaarlijk afval (o.a. frituuroliën en -vetten, batterijen, Printercartridges, ...),
gratis.
 Recycleerbare fracties: gemengd tuinafval, snoeihout,
papier & karton, hol glas, PMD, harde plastic, plastic
folies, plastic drankdoppen, Kringloopgoederen, plastic
bloempotten, plastic plantentrays, Isomo, CD- & DVDdoosjes, CD- & DVD-schijfjes, houtafval, metaalafval,
vlak
glas,
steenpuin,
gips
&
pleister
(gyproc), cellenbeton (ytong), roofing, banden, textiel,
kurk, tapijtafval, Spoordwarsliggers, kaarsresten.
 Niet-recycleerbare fracties: asbesthoudend bouw- en
sloopafval (eterniet) en grof huisvuil.
 Compostvaten: elke inwoner krijgt per jaar 500 kg gratis
aan te bieden afval. Statistieken wijzen uit dat meer dan

80% van de inwoners nooit aan 500 kg per jaar geraakt
en ze dus niks betalen. Enkel voor grof huisvuil moet
betaald worden (20ct); bij de huidige thuisophaling van
grof huisvuil wordt 11ct betaald . Wie toch boven de
500kg komt krijgt een factuur. Ook willen we het thuiscomposteren stimuleren door compostvaten aan goedkope tarieven aan te bieden.
 Jaarlijks zullen extra ophaalbeurten voor groenafval
georganiseerd worden en nog een primeur: we werken
aan de start van een klein rijdend milieupark (voorstel
van Anders bestuurslid Lia Bastiaens), dat op diverse
locaties en feestelijkheden tijdens het jaar zal opgesteld
worden.
Op zaterdag 6 juni wordt het recyclagepark van Zelzate
opengesteld voor de Wachtebekenaren. U kunt dan een
rondleiding krijgen. U verneemt daar later meer over,
maar we kunnen nu al verklappen dat er frietjes verkrijgbaar zullen zijn voor de Wachtebeekse bezoekers.
Onkruid aanpakken is een moeilijke opdracht
De gemeenteraad besliste om offertes op te vragen voor
borstelen en verwijderen van graszoden. We kunnen,
zoals andere gemeenten, niet meer efficiënt optreden

tegen onkruid omdat er vanaf 1 januari geen pesticiden
meer mogen gebruikt worden. We hebben eerst onderzocht welke methodes het beste waren om in de toekomst onkruid te bestrijden. Op het ogenblik bestaan er
blijkbaar nog geen ideale methodes. Uit het onderzoek
bleek ook dat de aankoop van een machine een te grote
investering is.
Daarom kiest het gemeentebestuur dit jaar
voor een uitbesteding
van het borstelen van de
straten, goten en wegen
en het verwijderen van
de graszoden. Het vegen
wordt door IDM gedaan.
Hoe dan ook kunnen we,
net zoals in andere gemeenten, niet meer garanderen dat overal en
altijd het onkruid tijdig zal
gewied worden. Ook hier
vragen we aan de inwoners begrip en hulp.

Sociaal
Het oud rusthuis !
In de vorige legislatuur zijn er elektriciteitswerken uitgevoerd in het
oude rusthuis en .... daar bleef het bij. Het gebouw was meer een
opslagruimte en werd niet optimaal gebruikt .
Het huidige ANDERS-VLD bestuur wil het gebouw een echte toekomst geven !
De technische dienst van
OCMW en gemeente hebben de handen in elkaar
geslagen en tijdens de
wintermaanden hebben ze
de eerste verdieping van
het oude rusthuis een
grondige schoonmaakbeurt gegeven. Met een
klein budget en veel enthousiasme heeft deze verdieping een nieuwe en frisse look gekregen.
De voorzitter, de secretaris, de jurist en een maatschappelijke werker hebben
daar nu hun stek gevonden in zonovergoten kamers. Met pastelkleuren is
ook de rechtervleugel opgeknapt.
Op deze etage bevinden zich de kamers van de asielzoekers en de kamers
van de crisisopvang.
De kamers van crisisopvang kunnen nu gebruikt worden voor eventuele opvang van bewoners van de Reepkens,
waar de isolatiewerkzaamheden binnenkort hervatten. Er moet nog veel gedaan worden, maar waar een wil is, is een
weg!

Inspraak plus Jaargang 33 nummer 1 – maart 2015

Wat doet het gemeentebestuur met de resultaten van
de huis-aan-huisbevraging ?
De resultaten zijn bekend en verwerkt in een lijvig rapport. Dank aan de inwoners voor de massale deelname
en dank aan de vrijwilligers en medewerkers voor het vele werk. Het rapport werd beknopt toegelicht aan de
stuurgroep en de Staten Generaal van de Verenigingen.
In april worden deelrapporten voorgelegd aan de 13 gemeentelijke adviesraden en ambtenaren, daarna aan college en gemeenteraad. Vervolgens worden de voorstellen
gesplitst in 2 delen :
 Welke zijn aan te duiden als beleidsvoorstellen? Die
worden overgedragen aan de beleidsmensen om onderzocht te worden op financiële kost en termijn van
uitvoering .
 Welke voorstellen kunnen in de wijken zelf worden
voorbereid en gerealiseerd?
Voorstelling en bespreking resultaten van bevraging
aan de inwoners wijken
dinsdag 5 mei Overslag, in zaal Snoopy
woensdag 6 mei Langelede-Sluize, in Langelede school
dinsdag 12 mei Dorp en centrumwijken, in Cultuurhuis
woensdag 13 mei
wijk Stationsstraat-Kalve-Axelsvaardeken-Molenhoek, in voetbalkantine in Sportstraat
woensdag 20 mei Warandewijk, basisschool Zwaluwnest
Op die wijkvergaderingen zullen de resultaten toegelicht
worden voor jouw wijk en ook welke voorstellen al aangepakt zijn door het gemeentebestuur en welke opdrachten
door de wijkbewoners zelf kunnen uitgewerkt en eventueel uitgevoerd worden. Ook zullen in deze wijkvergaderingen medewerkers gevraagd worden voor de organisatie
van de Olympische Spelen van Wachtebeke in 2016.
Maak dat je een sterk team hebt in je wijk!
Iedere inwoner, maar ook deelnemers aan de projectgroepen, occasionele medewerkers, kunnen zich tegen
september kandidaat stellen voor de oprichting van een
bewonersplatform in de 5 wijken
Periode september-november 2015 opstart bewonersplatforms in de 5 wijken.
Najaar 2015 oprichten op gemeentelijk niveau van een
overlegorgaan tussen de 5 wijkplatforms.
Dit jaar nog: starten met indienen van projecten per wijk,
er is immers 2.500 euro per wijk/jaar voorzien voor
de uitvoering van de voorstellen.
Samenstelling van een jury van mensen uit de 5 wijken
om de projecten te beoordelen (jury van leden bewonersplatforms en ambtenaren).
Uitvoeren van de projecten in de 5 wijken.

Wijkwerking - vrijwilligers
Wijkwerking: bijeenkomsten in de 5 wijken in maand
mei
U heeft uw mening neergeschreven in de huis-aanhuisbevraging. De resultaten zijn verwerkt dankzij het
vele werk van de vrijwilligers. We willen in de mand mei
de resultaten bekend maken in alle wijken. Dan zullen
we ook bekendmaken en met u bespreken hoe we het
verder aanpakken.
We zoeken in iedere wijk een groep mensen die hun
schouders willen zetten onder de wijkwerking in hun wijk.
We willen in iedere wijk mensen die zich inzetten voor
“Wachtebeke Leeft” bv. met bbq en nieuwjaarsreceptie of
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kermis, mensen voor “Wachtebeke Geeft” via aanZ en
ook voor de veiligheid via de BIN werking.
Het gemeentebestuur staat een deel van haar middelen
af aan de inwoners die voor hun wijk opkomen, die hun
wijk properder, veiliger, gezelliger en warmer willen maken.

Grootschalige voorstellen zullen een globale aanpak vereisen. We beoordelen die op hun dringendheid en betaalbaarheid en zullen, indien uitvoerbaar, een actie- en uitvoeringsplan opstellen. Op de wijkvergaderingen zal info
gegeven worden over de reeds ondernomen maatregelen
en actieplannen, de wijkagent wordt voorgesteld evenals
de bin-werking en de plannen in 2015 van aanZ .

Vrijwilligersfeest gemeente en OCMW succes !

Het ANDERS-Open VLD gemeentebestuur zet in op meer
inbreng en inspraak van inwoners, via vrijwilligers die taken op zich opnemen in de wijken en gemeente. Het respect voor de honderden vrijwilligers in verenigingen,
scholen en rusthuizen op Wachtebeke is groot. Ook voor
de vrijwilligers die voor de gemeente, OCMW en aanZ
werken. Er zijn steeds meer noden en er is steeds meer
vereenzaming. Daarom hebben we ook steeds meer
nood aan inwoners die zich belangeloos inzetten voor
hun buur, hun wijk, hun dorp. Voor het eerst werd in de
week van de vrijwilliger een vrijwilligersfeest belegd voor
alle vrijwilligers van gemeente, OCMW en aanZ. De opkomst was groot en de sfeer was goed. Dus: voor herhaling vatbaar. Zonder onze vrijwilligers is onze gemeente,
onze samenleving dood. Bedankt vrijwilligers en zorg
dat je er ook bij komt!

Staten-Generaal

Voor de tweede keer organiseerde de gemeente een
nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners op het Persynplein.
Opnieuw een overdonderend succes met ongeveer duizend aanwezigen. Alle drank was op, de hapjes uitgeput,
de auto verloot en iedereen was gelukkig. Noteer het nu
al: terug afspraak volgend jaar.
Bezoek gouverneur

De Staten Generaal voor verenigingen en scholen werd
bijzonder talrijk bijgewoond.
De verenigingen kregen alle info over praktische zaken
zoals verzekeringen, brandweerwetgeving, wijkwerking,
nieuw reservatiesysteem cultuurhuis, de BIN, en nog veel
meer. De presentatie kan verkregen worden op eenvoudige aanvraag bij de communicatiedienst van de gemeente, of op de website van de gemeente.
Verkeersplateaus Pottershoek en Dorp aangepast

Het gemeentebestuur van Wachtebeke ontving Gouverneur Jan Briers en de provinciale gedeputeerden. In een
uitgebreid gesprek brachten het gemeentebestuur en de
ambtenaren onze bezorgdheden over inzake levenskansen van een kleine gemeente als Wachtebeke.
Het college stelde 18 vragen over deze materie. Een antwoord op alle vragen wordt ons eerdaags bezorgd.
Sluit je aan bij Buurt Informatie Netwerk (Bin)

De voorbije jaren waren er nogal wat klachten over de
steilheid van de 2 verkeersplateau’s aan Pottershoekbrug
en aan tandarts Van Der Aa. Op voorstel van schepen
Jacques De Smet besloot het schepencollege aanpassingswerken aan deze 2 hindernissen uit te voeren. De
hellingsgraad werd verlaagd zodat aanhangwagens en
bussen vanaf heden zonder schade deze hellingen kunnen nemen. Zal dit leiden tot hogere snelheden? Binnen
afzienbare tijd beginnen de werken voor de dorpskernvernieuwing (zone 30) en ook in Sint-Kruis-Winkel worden
grote wegenwerken uitgevoerd vanaf het najaar. Voor
diegenen die toch te snel willen rijden? Het gemeentebestuur zoekt vrijwilligers om boetes te betalen.
1000 aanwezigen op nieuwjaarsreceptie gemeente
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Het ANDERS-Open VLD-gemeentebestuur heeft een belangrijke stap gezet inzake veiligheidsbeleid. We hebben
financiële en materiële steun toegezegd om een BIN werking op onze gemeente uit te bouwen. Waarom? Om
diefstallen te voorkomen en de pakkans bij diefstallen te
verhogen. Een 9-tal vrijwilligers hebben samen een stuurgroep opgericht om de coördinatie op zich te nemen. In
de stuurgroep zijn alle 5 wijken vertegenwoordigd. Binnenkort worden folders verdeeld die oproepen om aan te
sluiten bij de Wachtebeekse BIN. Sluit je aan! Het schepencollege heeft beslist dit project in de startfase te ondersteunen en de aansluiting zal dus gratis zijn voor inwoners van Wachtebeke.
Taak? Ondersteuning van politie en netwerk uitbouwen
van inwoners in Wachtebeke. E-mail: bin@wachtebeke.be.
BIN krijgt vaste plaats op de website van de gemeente.
Verdere communicatie naar bevolking volgt in digitaal
nieuwsbericht, gemeentelijk infoblad en aparte flyer. Later, na opstart, zullen er speciale BIN-berichten verspreid
worden

WERELDWATERDAG 2015
De jaarlijkse Wereldwaterdag op 22 maart is een internationale dag in het teken van water die georganiseerd wordt
door de Verenigde Naties.
De bedoeling is dat er die dag extra stil wordt gestaan bij het
waterverbruik en de ontstellende vaststelling dat 850 miljoen
mensen in de wereld geen directe toegang hebben tot zuiver
water. Miljoenen mensen moeten dagelijks gemiddeld 6 kilometer stappen, gewoon om water te halen voor hun basisvoorzieningen. Heel vaak zijn het kinderen die water moeten halen
en hierdoor kunnen ze niet naar school. Een paar scholen in
Wachtebeke namen dit jaar deel aan de ‘Walk for Water’ en
betoonden daardoor hun solidariteit met de waterdragers in
het Zuiden.
Schepen Rudy Van Vlaender (ANDERS) nodigde naar aanleiding van wereldwaterdag 2 mensen van De Watergroep uit
die in de geïnteresseerde Wachtebeekse basisscholen aan de leerlingen in de hoogste graad uitleg gaven over de watervoorziening in onze regio. De watertoren van Kalve kreeg in de presentatie een centrale rol. Om veiligheidsreden
konden de jongeren de watertoren niet zelf bezoeken, maar de toren kwam die dag wel naar hen.

ACIVITEITEN WAC EN CURIEUS
In samenwerking met Femma organiseert WAC op donderdag 23 april een uitstap naar Bijsterveld en Netelvuur. Spijtig genoeg is deze activiteit volgeboekt.
----------------------------------------Zaterdag 25 april staat Curieus Wachtebeke op de wekelijkse markt en deelt rozen uit aan de bezoekers!
Om10u30 in de Krekenlandgalerij van het cultuurhuis, komt Karin Temmerman, SP.A fractieleider in
de Kamer, tekst en uitleg geven over de voordelen van samen aankoop van zonneboilers, pellets, condensatieketels, dakisolatie, hoog rendementsglas, elektrische fietsen, spouwmuurisolatie, stookolie, gas en elektriciteit, enz..
Samen sterker organiseert groepsaankopen om zo de scherpste prijs te krijgen voor de consument ! U komt toch ook ?
--------------------------------------Curieus en sp.a Wachtebeke organiseren op donderdag 30 april 2015 om 19uur in het Rozenhof, Dorp 80 Wachtebeke een Griekse avond.

Koud buffet: slaatje feta kaas – druiven, tzatstiki met brood, inktvisringen, slaatje tonijn –
olijven – tomaatjes – komkommer, wraps, couscous –rozijnen – kippereepjes, chips van courgettes en kaas, mini Griekse broodjes met vlees, typische dipsaus, paprika’s.
Warm buffet : moussaka, stoofpot lamsreepjes, stoofpot kippegyros,
rijst – couscous of bulgur – zuiderse groenten
Dessert : notentaart – crumble appel en geitenkaas – vanilleijs

Dit alles voor : SP.a leden 25 €, niet-leden 30 € / kinderen tot 12 jaar 12 €.
In de prijs inbegrepen : aperitief +consumptie tijdens eten + buffet.
Stort op rekeningnummer: BE51 0682 2087 2562 met vermelding aantal personen.
--------------------------------------Zondag 21 juni Algemene Ledenvergadering ANDERS in het cultuurhuis. Meer informatie volgt.Alle leden zullen per
brief uitgenodigd worden
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Energie info
Verhuisplannen? Vergeet uw energie niet!
Gaat u binnenkort verhuizen? Dan moet u een heleboel dingen regelen. Om ook uw energie vlot mee te verhuizen, moet u zowel voor uw oude als uw nieuwe woning actie ondernemen. Zonder correcte meterstanden kunnen Eandis en uw energieleverancier uw verhuizing administratief niet goed verwerken, waardoor u mogelijk te veel betaalt. Om dat te
voorkomen, is het energieovernamedocument het belangrijkste hulpmiddel.
Alles in één document
Het energieovernamedocument is een gemakkelijk in te vullen formulier waarop alle informatie over uw verhuizing wordt
samengebracht. Het helpt u om discussie achteraf te vermijden. Op het document is plaats voor alle informatie over het
adres dat u verlaat én het adres waar u naartoe gaat. Bezorg het document aan uw energieleverancier. Opgelet: als u
dat niet tijdig of onvolledig doet, dan blijft u verantwoordelijk voor de kosten van het energieverbruik op uw vorige adres.
Tijdig actie nemen is dus de boodschap.
Waar vindt u meer informatie?
Online is snelst! U kunt het energieovernamedocument gratis downloaden op de website
http://www.eandis.be/nl/klant/aansluitingen/meer-over-aansluitingen/verhuizen
. Vraagt u liever een papieren versie aan, dan kan dat op de website www.eandis.be/
publicaties bestellen onder de folder ‘Brochures VREG’.
Geen internet? U kunt het document gratis aanvragen op het telefoonnummer 1700 of afhalen in uw gemeentehuis.

Uw energie verhuizen verloopt in drie stappen:
Stap 1. Verwittig uw energieleverancier: contacteer altijd uw energieleverancier! Verwittig hem ten laatste 7 dagen na uw verhuizing. De juiste contactgegevens staan op uw factuur.
Stap 2. Regel de energielevering op uw nieuwe adres: krijgt u de sleutels
van uw nieuwe woning? Vul samen met de vorige bewoner of eigenaar het
energieovernamedocument in en onderteken allebei. Zo heeft u alle relevante informatie én voorkomt u elke discussie over de juiste meterstanden. U weet perfect vanaf wanneer u uw eigen energie verbruikt.
Stap 3. Regel de energieafrekening op uw vorige adres: overhandigt u de sleutels van uw vorige woning? Vul samen
met de nieuwe bewoner of eigenaar het energieovernamedocument in en onderteken allebei. Zo heeft u alle relevante
informatie én voorkomt u elke discussie over de juiste meterstanden. U weet perfect vanaf wanneer de nieuwe bewoner of eigenaar zijn eigen energie kan gaan verbruiken.
In beide gevallen is één exemplaar van het document is voor u bestemd. Hou het ondertekende origineel van het energieovernamedocument altijd bij. Bezorg een kopie zo snel mogelijk aan uw energieleverancier (per e-mail, fax of post).

Groepsaankoop LED-verlichting
Een gemiddeld huisgezin verbruikt dagelijks heel wat energie. Zolang niet alle energie
afkomstig is uit duurzame of hernieuwbare energiebronnen, is het zeer belangrijk dat we er zo
zuinig mogelijk mee omspringen. We dienen ons hiervan niet enkel bewust te zijn, maar hier
ook bewust naar te handelen.
Verlichting in woningen vertegenwoordigt gemiddeld 16% van het totale stroomverbruik. Halogeen- en gloeilampen zetten slechts ± 10% van de energie om in verlichting. De rest gaat verloren aan warmte. Voor
onze aarde zijn TL-, halogeen- en gloeilampen zeer belastend.
LED verlichting is de oplossing om energiezuinig te verlichten.
LED-verlichting kan tot meer dan 90% energie besparen t.o.v. halogeenverlichting.
De kostprijs van LED-verlichting ligt hoger dan gewone verlichting, daarom lanceren we i.s.m. LEDCO een groepsaankoop om de prijzen zo laag mogelijk te houden. Er worden verschillende soorten LED-lampen met een aanzienlijke korting aangeboden.
Heb je interesse om mee te doen aan deze groepsaankoop? Neem dan contact op met Frede De Witte, frede_dewitte@hotmail.com, tel. 0477/926822. Hij bezorgt je dan uitgebreide informatie over het gebruik van LED-verlichting en over de groepsaankoop, samen met een bestelformulier waarmee je
kunt inschrijven op de groepsaankoop.
Je mag ook contact opnemen met Rosita Remorie, rosita.remorie@skynet.be , tel. 09/342.86.54.
Deze groepsaankoop start vanaf 18 maart 2015 en loopt tot 28 april 2015. Na deze datum kan geen
prijsgarantie meer gegeven worden. Leveringen gebeuren ten vroegste vanaf eind juni.
U wordt in de loop van de maand juni verwittigd van de levering of de afhaling.
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