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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.

DOE JE MEE ?
VOOR JE WIJK?
VOOR JE STRAAT?
VOOR DE NETHEID?
VOOR JE VEILIGHEID?
VOOR MEER PLEZIER?
De wijkwerking is in de 5 wijken volop aan het opstarten en we zijn blij
dat steeds meer mensen zich willen engageren voor hun straat, buurt,
wijk. Jongeren en ouderen. De gemeente wil jullie bij de opstart fors
ondersteunen, met geld en materiële hulp. De gemeenteraad van september heeft daarvoor groen licht gegeven.
De som van medewerkers van de BIN, aan-Z vrijwilligers, Propere Pioniers, feestcomitéleden, oudercomités scholen, sportverenigingen, enthousiastelingen die willen meewerken aan de Olympische spelen van
Wachtebeke en mensen die in een platform een taak willen opnemen,
maakt dat de inwoners van de wijken de meerwaarde van de wijkwerking zullen ervaren.
Vanaf 2016 kunnen er verbeteringsprojecten en verfraaiingswerken worden uitgevoerd in jouw straat, jouw wijk. Er wordt
daartoe in 2016 € 5.000 uitgetrokken per wijk. Voor die realisaties kan jij ideeën leveren, je kan er ook aan meewerken.
Voor een leefbaarder, gezelliger buurt, allemaal samen. Doen! Geef je naam op aan de coördinerende ambtenaar Rene
De Pauw. Ook aan hem kan je jouw voorstellen bezorgen. Rene.depauw@wachtebeke.be of tel 09 /337. 77. 35
De samenwerkingsovereenkomsten Gemeentebestuur Wachtebeke -Bewonersplatform Dorp-centrum, Bewonersplatform Kalve-Ramonshoek, Bewonersplatform Langelede-Sluize, Bewonersplatform Overslag en Bewonersplatform Warandewijk, werd goedgekeurd in de gemeenteraad.
Deze erkenning houdt in dat het gemeentebestuur zich engageert om de bewonersplatforms als aanspreekpunt en
volwaardige partner te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van beleid dat betrekking heeft op hun wijk. Het bewonersplatform bestaat uit inwoners die zich voor een langere tijd engageren in de groep. Leden van het bewonersplatform zetten zich in voor het algemeen belang van de wijk. De bevraging DORP in ZICHT blijft voor het bewonersplatform
een belangrijk referentiepunt.

Vlotte communicatie en goed overleg met het
gemeentebestuur zijn noodzakelijk voor een
optimale werking van het bewonersplatform.
Om de nauwe samenwerking te garanderen,
wijst het College een contactambtenaar aan.
Deze fungeert als spilfiguur tussen het gemeentebestuur en het bewonersplatform. Naast het aanstellen van de contactambtenaar, voorziet het gemeentebestuur
het bewonersplatform ook van logistieke steun, een beperkte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen en instrumenten om andere materiële noden te lenigen.
Voor de werking van het bewonersplatform voorziet de gemeente volgende materiële en financiële ondersteuning: Gratis gebruik van gemeentelijke vergaderruimte en de aanwezige faciliteiten mits voorafgaande aanvraag. Een basisfinanciering voor de dagelijkse werking van het bewonersplatform . Deze basisfinanciering is bedoeld voor normale werkingskosten als drukwerk (uitnodigingen, verslagen, ..), verzendingskosten, telefoonkosten, vergaderkosten en dergelijke.
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Woordje van burgervader Rudy
Ik zou het graag even
hebben over de verwachtingen die mensen
hebben van een burgemeester. Daarover heb
ik de laatste paar jaar, al
veel gesprekken gevoerd met inwoners en
collega’s. Ik denk dat de
samenvatting van die
gesprekken een duidelijk functieprofiel geven van wat
mensen van een goede burgemeester verwachten. Het
is in feite heel simpel, wat men van politiekers verwacht.
Tot mijn grote vreugde is dat een profiel waar ik me perfect kan in vinden en wil aan werken. Eerst en vooral wil
men iemand, man of vrouw, die luistert naar alle betrokkenen in een dossier en daarna beslist en uitvoert. Een
persoon die iedereen gelijk behandelt, geen vriendjespolitiek laat spelen. Die rechtlijnig is in zijn standpunten met
een visie op langere termijn.
Een bestuur dat de inwoners niet indeelt in wij- inwoners
tegen zij-inwoners, maar enkel WIJ-inwoners kent. Een
burgemeester mag niet meedoen om angst aan te jagen,
maar juist beleidsmaatregelen treffen om vertrouwen te
geven aan de mensen, hen gerust te stellen en oplossingen te bieden waar er problemen zijn. Kortom leiding te
geven, in plaats van iedereen gelijk te geven.
Een voorbeeldfunctie te zijn in alle omstandigheden.
Respect te hebben voor ieders overtuiging, en trachten
samen te werken met iedereen van goede wil, om de gemeente netter, gezelliger, warmer, socialer en betaalbaarder te maken. Zuinig om te gaan met het geld van de
gemeenschap alsof het je eigen geld is. Met een hart besturen voor mensen die pech hebben gehad in hun leven.
Maximaal inspraak verlenen, om de basisdemocratie te
laten werken.
Bovenstaande functiebeschrijving is mijn doelstelling, om
dit te bereiken ben ik als jonge gast, me ooit politiek gaan
engageren. Het evaluatiegesprek, om na te gaan of ik die
doelstellingen voldoende heb ingevuld, gebeurt door jullie Wachtebekenaren op de 2de zondag van oktober 2018.
Ondertussen zal ik, samen met onze ANDERS ploeg en
met onze Open VLD Coalitiepartner dit profiel boven onze
bureau hangen en onze voorbeeldfunctie correct trachten
in te vullen. In dit nummer van Inspraak vind je veel informatie, ook specifieke informatie voor wijkbewoners. Mijn
deur op het gemeentehuis en die van mijn collega’s staat
altijd open voor de Wachtebekenaren.
Welkom in het warme en gezellige Wachtebeke, de
mooiste gemeente van België en omstreken.
Jouw burgervader Rudy

Stookolieactie

16e gemeenschappelijke aankoop van stookolie
ANDERS organiseert al voor de 16e maal een gemeenschappelijke 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.
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 31 oktober 2015 verwachten we
jullie voorinschrijving. De aankoopprijs (incl. BTW) wordt,
na onderhandelingen met verschillende leveranciers,
vastgelegd op 3 november 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 emailadressen of contactadressen.
Definitief intekenen met handtekening op inschrijvingsformulier, na bekendmaking van beste resultaat,
kan tot en met zaterdag 7 november 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 9 november 2015.
Het juiste leveringstijdstip wordt individueel afgesproken
in overleg met de stookolieleverancier.
Als u interesse hebt, schrijf dan ONMIDDELLIJK (= ten
laatste op zaterdag 31 oktober) in bij volgende bestuursleden van ANDERS Wachtebeke:
 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
 Rosita Remorie Kalve 21, 09/342.86.54
rosita.remorie@skynet.be
 Jacqueline Van Pamel Molenhoek 4, 09/345.08.55
jacques.desmet97@gmail.com
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Gemeenteraad
De Wachtebeekse gemeenteraad verliest opnieuw
een jongere: Benny gaat- Antoon komt
Het ontslag van Benny Parthoens betekent het 4de jonge
gemeenteraadslid dat verdwijnt uit de Wachtebeekse
raad. Het vertrek van Benny uit Wachtebeke, hij verhuist
van Wachtebeke naar Gent, is een groot verlies voor ANDERS en voor de gemeenteraad. Hij stapt op na 2,5 jaar,
waarmee hij Karen De Wilde (Cd&V), Bart Coone (NVA) ,
Tom De Fleurquin (Anders) volgt. 4 jonge raadsleden die
verdwenen zijn en 4 oudere mensen zijn in hun plaats
gekomen. Het is jammer dat er op die wijze veel enthousiasme en energie van jongeren verdwijnt. Het doet uiteraard nadenken, hoe de politiek, ook de gemeentepolitiek, meer en meer veel tijd in beslag neemt. Jongeren
hebben naast hun politiek engagement ook nog een beroepsleven, jong gezin. Die taken botsen duidelijk met de
inzet die ze willen geven aan hun politieke idealen. Opdracht aan alle politieke partijen om hier een nieuwe aanpak te vinden die het jongeren mogelijk maakt om hun
mening in te politiek te laten horen. We wensen Benny
alle succes toe in het bruisende Gent en in zijn beroepsleven als leraar. Antoon De Baets komt in Bennys plaats
in de raad. Antoon woont op Walderdonk en is al vele
jaren een trouwe volger van de gemeenteraden. Hij is
ook actief in sp.a en curieus Wachtebeke. We wensen
hem veel succes in zijn politieke loopbaan.

Al het ander doorgaand verkeer is niet toegelaten.

Op landbouwwegen mag je max. 30 km/uur rijden. Voetgangers, fietsers en ruiters mogen de volledige breedte
van de weg gebruiken. Wel op voorwaarde dat ze het
andere verkeer niet zonder reden belemmeren. Het toegestane gemotoriseerd verkeer moet extra voorzichtig
zijn tov de niet-gemotoriseerde weggebruikers.
In de Spoorwegstraat is wel alle verkeer toegelaten, maar
het bord (zie foto) dat aan het begin van de straat staat
geeft aan dat deze straat overgaat in een landbouwweg.
De mensen die de Spoorwegstraat inrijden moeten er
dus rekening mee houden dat een eindje verder (aan de
oude spoorwegbrug), de wegsituatie verandert. Ze mogen daar enkel doorrijden als ze aan de hiervoor vermelde voorwaarden voldoen.

Stationsstraat

Landbouwwegen
Sedert enkele weken zijn Langelede west (vanaf Spoorwegstraat tot viaduct E34) en Dennenlaan omgevormd tot
landbouwweg. Zo’n weg wordt aangeduid met het bord
dat je ziet op bijgaande foto.

Rosita Remorie,
gemeenteraadslid

Fiets- en landbouwwegen,
aangeduid met zo’n bord, zijn
voorbehouden voor:
Landbouwvoertuigen, voetgangers, ruiters en fietsers
(zoals afgebeeld op het bord).
Auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen van mensen die in die straten wonen,
mensen die bij hen op bezoek
komen of die op aanliggende
percelen moeten zijn.

Niet-gemotoriseerde voertuigen, zoals gocarts, bakfietsen, elektrische rolstoelen.
Voertuigen voor onderhoud, afvalophaling, toezicht, hulpverlening en prioritaire voertuigen.
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Jacques De Smet,
schepen

Aanleg nieuw verkeersplateau
in Stationsstraat gestart.
Begin oktober is een aannemer
uit Hoogstraten gestart met de
aanleg van een nieuw verkeersplateau in de Stationsstraat ter
hoogte van de Sportstraat. De
twee vroegere plateaus werden
verwijderd en er wordt een
nieuw verkeersplateau aangelegd over de volledige lengte
van de betreffende bocht in de

Stationsstraat.
Bij gunstige weersomstandigheden, en als alles volgens
plan verloopt, duren de werken tot de eerste helft van
november. Deze aanleg zorgt uiteraard voor aanzienlijke
hinder. Bewoners in de werfzone hebben op bepaalde
dagen met hun auto geen toegang tot hun woningen.
Tijdens de werken is doorgaand verkeer in de Stationsstraat niet mogelijk. Ook de Sportstraat en de sportterreinen zijn tijdens de duurtijd van de werken niet toegankelijk via de Stationsstraat. Voor bewoners van de Sportstraat en bezoekers aan de sportterreinen is toegang
voorzien via de Hoge Akkerstraat. Voetgangers kunnen
ten alle tijden de werkzone passeren, fietsers moeten
afstappen en kunnen verder met de fiets aan de hand.
Voor het doorgaand verkeer is een omleiding voorzien.

Het verkeer komende van het centrum van Wachtebeke
wordt omgeleid via de Melkerijstraat, Langelede en parallelweg-noord en Ramonshoek. Verkeer komende van
Overslag wordt omgeleid via Axelsvaardeken, Kalve en
Molenhoek.
Na de werken aan het verkeersplateau voorziet het gemeentebestuur (ANDERS/Open-VLD) omkaderende
maatregelen zodat bezoekers aan de sportterreinen ontraden wordt met de auto nog langer gebruik te maken
van de Hoge Akkerstraat. Het wordt hen duidelijk gemaakt dat de Stationsstraat de aangewezen weg is om
de parking van de sportterreinen te bereiken.

Overslag
Kerk OLV Geboorte Overslag rooien van bomen en
aanbrengen extra nooduitgang
De kerk van Overslag wordt
vandaag gebruikt voor een
aantal evenementen, waardoor het op die momenten
een PTI is met specifieke
brandweerwetgeving ( Publiek Toegankelijke Instelling).
Naar gelang het aantal nooduitgangen is er dan een beperking qua aantal bezoekers. De kerk telt maar 1
hoofdingang en een kleine
uitgang langs de sacristie.
De brandweer stelde begin
dit jaar dat ze geen toelating
kunnen geven om de kerk te
gebruiken voor de volle capaciteit van 350 personen, als
er geen extra nooduitgang wordt gecreëerd. Als die extra
deur er is, kan de kerk 350 personen toelaten. De huidige overeenkomst laat de optredens van de harmonie en
kerstconcert nog toe voor maximaal 260 personen. In het
budget van volgend jaar van de kerkfabriek staat 17.500
euro genoteerd voor het installeren van die nooduitgang
in de zijkant van de kerk ( kant Schoolstraat). De brandweer keurt ook de huidige regeling in feite niet goed,
maar vermeldt dat de burgemeester altijd persoonlijk
verantwoordelijk blijft. Om de toegankelijkheid via deze
nooduitgang te realiseren is evenwel noodzakelijk dat een
aantal graven verwijderd worden. Daarvoor is er normaal
een procedure van 1 jaar vereist, tenzij de familie van de
overledene vroeger toestemming geeft.
De brandweer
en burgemeester dringen aan dat er snel stappen worden
gezet voor de uitvoering van deze aanpassing. Zeker
uitvoering in 2016. Tevens werd beslist tot het rooien van
6 bomen op het kerkhof van Overslag nadat 1 boom tijInspraak plus Jaargang 33 nummer 3 – oktober 2015

dens een storm was omgewaaid en er gevaar was voor
de omgeving.

Dag van de vrede in Wachtebeke
Op 21 september was het de internationale dag van de Vrede. Het is 70
jaar geleden dat atoombommen op
Nagasaki en Hiroshima werden gegooid. Het is 101 jaar geleden dat
WOI begon, het is 70 jaar leden dat
WOII eindigde met miljoenen doden.
Nu beleven we een nieuwe crisis
door oorlogen in Midden Oosten en
Afrika. Verleden, heden en toekomst.
Op het gemeentehuis wapperde de
vredesvlag. Verder werd ook in
Wachtebeke, op initiatief van het
GAOS (Gemeentelijk Adviesorgaan voor OntwikkelingsSamenwerking) een actie gevoerd op het Persynplein.
Een 100 tal mensen van alle leeftijden en ook Syrische
vluchtelingen welke in Wachtebeke verblijven, waren aanwezig op dit moment. Na een speech van de burgemeester ,waarin hij benadrukte dat men altijd lessen moet trekken uit de ervaringen van het verleden, werden 300 witte
ballonen opgelaten. Een warm moment van solidariteit en
menselijkheid.

Mobiliteit
Tweedehandsfietsenmarkt en gratis fietsgraveren tijdens de voorbije week van de mobiliteit.
Tijdens de zaterdagmarkt op
19/09/2015 organiseerde de
gemeentelijke verkeerscommissie opnieuw een tweedehandsfietsenmarkt en werd
aan onze inwoners de kans
geboden hun rijksregisternummer in hun fiets te laten
graveren. Ongeveer 100 fietsen werden die dag deskundig van deze preventieve
antidiefstalmaatregel voorzien. Tijdens de tweedehandsfietsenmarkt werden
15 fietsen voor verkoop aangeboden.
Ingevolge een andere boeking kon de mobiele lijnwinkel
dit jaar niet tijdens de zaterdagmarkt aanwezig zijn. Als
alternatief was dit mobiele verkoopspunt op vrijdagvoormiddag 18/09 in Wachtebeke present. Zo’n 35 klanten

werden die dag aan het cultuurhuis geholpen en kregen
de kans in de thematisch aangeklede foyer van het cultuurhuis een kopje koffie te gaan drinken. De bibliotheek
zorgde voor een standje met ‘mobiliteitslectuur’. Dank
aan alle medewerkers.

OCMW

Urbain Meers,
OCMW-voorzitter

Anita Van Cronenburg,
OCMW-raadslid

De ocmw financien zijn op weg naar gezondheid
De rekening 2014 van het ocmw kwam ter sprake en ook
de vooruitzichten voor de komende jaren. Het zorgenkind
van de gemeentelijke financiën lijkt op weg naar een normalisering. Het Anders -Open VLD bestuur in het ocmw
presenteerde trots de vergelijking tussen de situatie in
2010 en 2014 . In 2010 bekleedde het ocmw van Wachtebeke een trieste 2de plaats in de lijst van Vlaanderen van
de gemeenten die het meest moesten bijdragen per inwoner aan het ocmw. Met 185 euro per inwoner. In 2014
bevindt het Wachtebeekse ocmw zich al in het peloton
van de Vlaamse gemeenten met 141 euro per inwoner.
Een daling van 23,8 percent. De rekening van 2014 met
een gemeentelijke bijdrage van 1.344,000 euro wordt afgesloten met een overschot van 288.333 euro . Het overschot werd gebruikt om de investeringen te financieren,
zonder dat er leningen moesten aangegaan worden. De
volgende jaren zal de tussenkomst van de gemeente verder worden afgebouwd. Zonder aan sociale afbraak te
doen, zonder dat nieuwe initiatieven zoals dorpsrestaurant, tafeltje dek, enz. worden afgeremd. Een prestatie
om U tegen te zeggen met dank aan de ocmw raad en
het personeel van het ocmw.

Angelique Moorhem,
OCMW-raadslid

rijstraat- Warande-Groenstraat- Oudeburgse Sluis. Ook op Walderdonk willen we dit bord plaatsen, maar dit is
een gewestweg en dus is er toestemming aangevraagd. Nog een nieuwtje : Op 13 november komt
er een infoavond
rond
inbraken met
medewerking
van de politie.
Zorg dat je ook bij BIN komt.
Contact via website gemeente of
bij bestuursleden.

Smishoek
Voorlopige herinrichting Smishoekkruispunt bijna
afgerond.
In het vorige nummer van dit tijdschrift werd reeds aangekondigd
dat het Agentschap voor Wegen
en Verkeer (AWV), op vraag van
s c h e p e n Va n V l a e n d e r
(ANDERS), het Smishoekkruispunt zou herinrichten in afwachting van de laatste fase van de
dorpskernvernieuwing. De opstelstroken voor fietsers (OFOS =
opgeblazen fiets opstelstrook) zijn
aangebracht in de Lindestraat,
Rudy Van Vlaender, Rechtstro en Stationsstraat en
AWV heeft in deze straten ook
toeleidende fietspaden gemarkeerd. Rond midden oktober zullen de lussen in de weg volledig operationeel zijn
en de groentijden van de verkeerslichten geherprogrammeerd. Deze ingrepen moeten er voor zorgen dat de
doorstroming van het openbaar vervoer en het ander verkeer zo optimaal mogelijk verloopt.
De aangebrachte fiets opstelstroken zullen naar verwachting bijdragen aan de verbetering van de veiligheid van
fietsers waar deze links afslaan of rechtdoor gaan. Fietsers kunnen naar de OFOS doorfietsen terwijl het licht
nog op rood staat om zo de wachtrij van automobilisten
voorbij te rijden en als eerste in de volgende groenfase
het kruispunt te kunnen oprijden.

Nicole Strubbe,
OCMW-raadslid

BIN Wachtebeke groeit!
Nog maar 5 maanden na de start groeit BIN Wachtebeke
sterk. In augustus werd de 100 ste aansluiting al gevierd.
Ondertussen werden ook al BIN aankondigingsborden
geplaatst aan de invalswegen. Straten waar BIN Borden
geplaatst zijn.
Kalve- Catharinastraat-Ramonshoek- OverslagBovenhoek-Papdijk –Overslagdijk – Palingstraat- MelkeInspraak plus Jaargang 33 nummer 3 – oktober 2015

Door het concentreren van de fietsers voor de wagens
ontstaan er verschillende voordelen: enerzijds zijn fietsers nu meer zichtbaar voor de wagens, anderzijds gebeurt de oversteekbeweging over het kruispunt vlotter.

Wagens kunnen ook zo sneller rechts afslaan gezien er
minder conflicten met de fietsers zijn door de meer gebundelde oversteek. Daarnaast zijn fietsers minder blootgesteld aan de uitlaatgassen van de wagens.
Fiets opstelstroken zijn een courant gegeven in de Belgische verkeersinfrastructuur waardoor kan verwacht worden dat heel wat automobilisten vertrouwd zijn met deze
weginrichting. Uit een eigen steekproef blijkt dat de meeste wagens de nieuwe opgeblazen opstelstrook goed respecteren: 80% volgt de strook spontaan en laat de fietsers eerst vertrekken. Er wordt bekeken hoe weifelende
automobilisten kunnen overtuigd worden om de OFOS in
acht te nemen.
Een niet onbelangrijk bijkomend voordeel van de nieuwe
kruispuntinrichting is het verlaagd risico op spookrijders in
de Lindestraat. Vroeger gebeurde het regelmatig dat een
verstrooide (vrachtwagen) chauffeur vanaf het Smishoekkruispunt de Lindestraat inreed. Door de nieuw gemarkeerde asverschuiving in de Lindestraat zal dit risico aanzienlijk verminderen.

Langelede
Het riet van de Langeledevaart wordt geknakt
We ontvingen enkele
klachten over het dichtgroeien van de Langeledevaart, naar Pottershoek,
door het aanwezige riet.
De Langelede is een provinciale waterloop die
wordt beheerd door de Polder Moervaart Zuidlede.
Niet door de gemeente
dus.
In dat deel van de Langelede groeit heel wat riet. Tot
nader order is riet geen
exotische plantensoort
(zoals bvb. de grote Braziliaanse waternavel die vorige jaren voor overlast zorgde) die dient bestreden te
worden. Zelfs integendeel,
rietkanten langs waterlopen vormen ecologisch waardevolle natuurelementen. Normaal maait of ruimt het Polderbestuur het riet om de 2 jaar. Dit om te voorkomen dat
de waterafvoer te veel zou worden belemmerd. Het Polderbestuur werd door het gemeentebestuur gecontacteerd over deze klachten en ze willen in het voorjaar 2016
(februari) dit maaien uitvoeren, Niet eerder want het moet
eerst gevroren hebben wil het ruimen ook maar enig effect hebben. Nu maaien of ruimen zou enkel geldverspilling zijn,

Bomen Warandewijk
De bomen in de Warandewijk worden dit najaar gekapt, in voorjaar nieuwe aangeplant
Vorig jaar werd door het gemeentebestuur beslist een
groenbeleidsplan op te stellen voor de Warandewijk . De
inventarisatie van de bomen in de wijk is gebeurd en
voorgelegd op een wijkvergadering in juni. Tot vorige
week mocht door de inwoners voorstellen ingediend worden voor aanpassingen. Nu kan de kapvergunning worInspraak plus Jaargang 33 nummer 3 – oktober 2015

Sonia Van Lierde,
gemeenteraadslid

den aangevraagd, de aangepaste versie zal op de wijkvergadering van 14 oktober in
de basisschool Het Zwaluwnest worden toegelicht. Wellicht in november kunnen de
bomen dan worden gerooid.
In het voorjaar wellicht februari kunnen dan de nieuwe
bomen worden aangeplant.

Dorpskernvernieuwing fase 2
Archeologisch vooronderzoek.
Het openbaar onderzoek m.b.t. de stedenbouwkundige
vergunning voor de 2de fase van de dorpskernvernieuwing
is afgesloten. Het schepencollege bundelt nu de bezwaren.
De gemeenteraad heeft in zijn zitting van 24/09/2015 ook
al de volgende voorbereidende stap in het bouwdossier
goedgekeurd. Er is een onderzoeksbureau aangesteld
dat een archeologisch vooronderzoek zal uitvoeren. Dit
onderzoek is opgelegd door de Vlaamse overheid. In de
zone tussen de kerk en het gemeentehuis worden daarom in de loop van oktober 4 proefputten gemaakt met
een totale oppervlakte van 60 m².
Het doel van dit onderzoek is de toekomstige werfzone te
controleren op de aan- of afwezigheid van archeologische
sites. Het onderzoek moet tevens aantonen hoe groot de
eventuele vindplaats is, uit welke periode die stamt en
hoe goed ze bewaard is gebleven. Uit de waardering van
de eventuele vindplaats volgt een advies en op basis
daarvan bepaalt de overheid wat er met het gebied moet
gebeuren. Ofwel wordt het terrein vrijgegeven, ofwel volgt
een opgraving op het terrein of een deel van het terrein.

Enkele jaren terug werd, naar aanleiding van de herinrichting van het Persynplein, een gelijkaardig vooronderzoek uitgevoerd dat later resulteerde in een doorgedreven archeologisch onderzoek. Hierbij werden de restanten van ‘het kasteelken’ van Wachtebeke aangetroffen
(zie foto). De resultaten van de opgraving brachten toen
een viertal bouwfasen van dit gebouw aan het licht, waarbij de oudste terug ging tot de 13de-14de eeuw.
Een bijkomende kleine vondst tijdens dit onderzoek betrof een 17de-eeuwse ivoren zakzonnewijzer
van Duitse makelij. Gelijkaardige
exemplaren werden aangetroffen
in Oostende en Nijmegen. Later dit
jaar wordt dit kleinood permanent
tentoongesteld in ons cultuurhuis.

Als het archeologisch vooronderzoek in het dorp dezelfde
impact zal hebben als enige jaren terug op het
Dr.J.Persynplein valt af te wachten. Het resultaat van dit
onderzoek kan in ieder geval de doorlooptijd van het project en de kostprijs van fase 2 gevoelig beïnvloeden.

Sociaal verhuurkantoor

en parking 2 plaatst men de verlichting langsheen de afsluiting van het golfterrein naast het fietspad. Bij deze
opstelling valt er ook nog strooilicht op de rijweg. Aan de
bocht met de Ninovelaan wordt evenwel, ten behoeve
van de veiligheid van de autobestuurders, een bijkomend
lichtpunt voorzien.
De aftandse toestand van de verlichting langsheen de
Verbindingsstraat en Ninovelaan werd door het gemeentebestuur (ANDERS/Open-VLD) vorig jaar reeds bij de
provinciale diensten als probleem aangemeld. Wij zijn
dan ook verheugd dat de nieuwe verlichting vóór de komende winter gerealiseerd wordt.

SOCIAAL VERHUURKANTOOR VEROVERT HUURMARKT, “STEEDS MEER EIGENAARS VINDEN DE
WEG NAAR HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR”
“Laat uw eigendom u niet los? Verhuur gerust aan
een Sociaal Verhuurkantoor”, dat is de campagneslogan waarmee sociaal verhuurkantoor Meetjesland
zich extra in de kijker zet. Verhuren via een sociaal
verhuurkantoor heeft vele voordelen voor eigenaars.
De sector is dan ook in steile opmars.
Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private
huurmarkt om ze daarna te verhuren aan woonbehoeftige
gezinnen en alleenstaanden. Het biedt de eigenaar de
garantie van een correcte betaling van de huur, het onderhoud van de woning en het overnemen van administratieve en andere beslommeringen, in ruil voor een huurprijs
die lager ligt dan de marktprijs.
Een formule die lijkt te werken. In Vlaanderen zijn er een
50-tal sociale verhuurkantoren, goed voor een patrimonium van bijna 8000 woningen. SVK Meetjesland verhuurt
er 111.
Steeds meer eigenaars vinden de weg naar verhuren via
het sociaal verhuurkantoor. De garantie van gerust verhuren zonder zorgen en met gegarandeerde huuropbrengsten overtuigt hen. Met de campagne “Verhuur gerust” en
een nieuwe huisstijl zet het verhuurkantoor zich nu nog
steviger in de verhuurmarkt.
Ook in Wachtebeke is SVK Meetjesland op zoek naar
huurwoningen. Wenst u meer informatie, neem dan gerust een kijkje op de nieuwe website van het SVK of neem
contact op. SVK Meetjesland vzw, Moeie 16/A – 9900
Eeklo, tel. 09/376 71 01, mail info@svkmeetjesland.be,
www.svkmeetjesland.be

OPROEP AAN ALLE VERENIGINGEN: bezorg de data
van de 5 belangrijkste activiteiten van 2016
We ontvangen regelmatig klachten van verenigingen dat
een bepaalde activiteit minder publieke opkomst had, omdat het samenviel met andere activiteiten op die dag.
Daarom wil de algemene vergadering van de adviesraden
voor volgend jaar een kalender opstellen van alle belangrijke activiteiten van de verenigingen per dag. Te beginnen vanaf 2016.
Iedere Wachtebeekse vereniging wordt gevraagd een
kalender van 5 belangrijke publieke evenementen
door te sturen naar de respectieve adviesraad: jeugd,
sport, cultuur, GAOS, OAR, enz
De extra vergadering van alle adviesraden op dinsdag
17 november zal een voorstel van kalender dan opmaken voor 2016. Bij samenvallende activiteiten zal overleg
tussen de betrokkenen gepland worden om tot afspraken
te komen. Daarom deze laatste oproep aan alle verenigingen om hun belangrijkste evenementen door te geven
aan hun respectieve adviesraad.

Provinciaal domein Puyenbroeck

Vrijwilligers

Provincie plaatst fietsvriendelijke verlichting langs
Verbindingsstraat en Ninovelaan.
Naar het einde van oktober start Eandis, in opdracht van
het provinciebestuur, met het verwijderen van de oude
verlichtingspalen langs de provinciale weg vanaf het
kruispunt met de Meersstraat tot aan parking 2, ter hoogte van het zwembad en de sportterreinen van domein
Puyenbroeck.
De nieuwe palen en armaturen worden onmiddellijk aansluitend geplaatst. Daarbij is geopteerd voor witte LEDverlichting die in het bijzonder de veiligheid voor de fietsers sterk zal verbeteren. Tussen de Meersstraat en Kalvebrug worden de verlichtingspalen op ongeveer dezelfde
plaats van de huidige teruggeplaatst. Tussen Kalvebrug

We kunnen ze niet missen! Wie? De vrijwilligers.
Ze houden onze gemeente, onze maatschappij draaiende, ze geven het een hart. We hebben er steeds meer
nodig. Kom jij er ook bij?
We hebben nu 102 vrijwilligers bij WZC, ‘t Bazaarke, vervoer en boodschappendienst, tafeltje dekje, dorpsrestaurant, klusjesdienst, fotografen …..
Op dit moment zijn we vooral op zoek naar hulp in het
dorpsrestaurant (in het weekend en op termijn in tweede
dorpsrestaurant); tafeltje dekje; muzikant voor begeleiden
geheugenkoor. We trachten echter niet enkel mensen te
werven voor het opvullen van vacatures. We willen samen met mensen bekijken wat ze het liefst zouden willen
doen.
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Alle verenigingen

Komende activiteiten
34 ste Kunsttentoonstelling CURIEUS - WACHTEBEKE
6-7-8 november 2015
Voor de 34 ste maal organiseert Curieus- Wachtebeke haar kunsttentoonstelling ter gelegenheid van de jaarmarkt in
ZAAL ROZENHOF DORP 80 Wachtebeke.
Dit jaar viel de keuze op onderstaande kunstenaars:

Lydie De Thaey

Rudy De Vetter

Nicole Eeckhout

Bernard Huyge
Op vrijdag 6 november om 20u30 openingsreceptie met inleiding
door kersvers SP-a voorzitter John CROMBEZ
In de eerste zaal vind je ook het fotografisch verslag van de voorbije
activiteiten van dit jaar .
De tentoonstelling is nog open op
Zaterdag 7 november van 10 u tot 18 u
Zondag 8 november van 14 u tot 17 u
Iedereen welkom Gratis toegang

Zaterdag 10 oktober 2015 BINGO in het Rozenhof om 19u30:
Prijs per boekje 10 € (8 ronden)
Prachtige prijzen : Electrische huishoudtoestellen en Waardebons die te besteden zijn bij onze plaatselijke handelaars. Boekjes te verkrijgen op de avond zelf of
bij onze bestuursleden
Geniet van een gezellig avondje Bingo en win één van onze prachtige prijzen !!!
tot dan !!!!
Inlichtingen : Antoon De Baets Walderdonk 14
Anita Van Cronenburg Dr;J.Persynplein 4a
Sonia Van Lierde Spechtstraat 13
Vera De Loose Axelvaardeken ,70

tel :09.342.83.66
tel:09.345.86.86
tel:09.345.94.32
tel: 09.342.80.29

Voorbije activiteiten
Ledendag ANDERS WAC naar Zonneberg Zelzate
Alle deelnemers aan de daguitstap van WAC ANDERS waren
het er over eens, het was een zeer interessante en boeiende
dag in onze eigen streek. De rondrit in de Gentse haven bracht
ons veel nieuwe weetjes, het bezoek aan de Zonneberg ( op de
vroegere terrein van Kuhlmann) was een belevenis, met hoogtezicht op Zelzate, Wachtebeke tot aan Terneuzen. Veel info over
zonne energie en de geschiedenis van Zelzate. Het eten in hotel
Lourdes was erg lekker. Met andere woorden, tot volgende keer.
Dank aan de gidsen van Toerisme Meetjesland.
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Voorbije activiteiten
ANDERS –WAC fietstocht

Op zaterdag 22 augustus 2015 fietsten we in prachtige weersomstandigheden langs rustige wegen naar Lokeren waar
we in het stadsmuseum de geschiedenis van de stad leren kennen aan de hand van objecten, film- en fotobeelden en
verhalen. De focus lag op het werk- en het vrijetijdsleven in de 19e en de 20ste eeuw. Veel aandacht gaat naar de haarsnijderij-industrie, een voorbereidende industrie waarbij konijnen- en hazenvellen bewerkt werden . Dank aan Marcel
Beeckmans voor de prachtige route van 40 km.

Route 55 Fietstocht van “aan z”
Een schitterend parcours uitgestippeld door onze Wachtebeekse Marcel Beeckmans en zijn
wielerclub collega’s. Proficiat ! Bijna 1.000 deelnemers fietsten doorheen Wachtebeke en
omstreken in broeierige temperaturen. Leden van Wachtebeekse verenigingen ontvangen
de massa fietsers o.a. in Snoopy en Den Dhust en Langelede school.
En iedereen kon kennis maken met 's werelds meest gezonde bakfiets: de sappentrapper.
Dames van de Lokale Ouderenadviesraad schilden vers fruit om de sappenpers te bevoorraden. Een actie in het thema: 'Gezonde levensstijl'. Gratis voor mensen met een button.
Volgend jaar opnieuw in augustus: Route 55. Zorg dat je er dan ook bij bent.

50 Curieuzeneuzen op bezoek in Krakau en Auschwitz
Curieus Wachtebeke organiseerde in september weer een citytrip . Ditmaal naar
de Poolse stad Krakau met uitstappen onder meer naar de nazi vernietigingskampen Auschwitz en Birkenau. Niet
minder dan 50 curieuzeneuzen
stapten in het vliegtuig naar Katowice. Het werd een emotionele en mooie reis. Een schitterend stadsbezoek in zeer warme
temperaturen. Het bezoek aan
de vernietigingskampen Auschwitz en Birkenau plakte aan ieders ribben.
De ontmoeting
met onze Wachtebeekse-Poolse
Janina Gorska uit de Begonialaan was ook emotioneel.
Een reis om niet te vergeten
daarover was iedereen het
eens.
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