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Ontsluiting Sint-Laureins
Wij vroegen aan de minister een leefbare oplossing voor de aan-
sluiting op de E34.

Annick Willems, fractieleider CD&V-gemeenteraad en provincie-
raadslid, kwam tussen bij Minister Crevits, om bij de verdere omvor-
ming N49 naar E34, de aansluiting  naar de Sint-Laureinsesteenweg 
niet door Balgerhoeke te laten lopen. 

Lees meer op bladzijde 4.



Ontsluiting Sint-Laureins
Wij vroegen aan de minister een leefbare oplossing
voor de aansluiting op de E34.

Alle leden van de gemeenteraad zijn bezorgd over de aansluiting 
van Sint-Laureins door aanleg van een ondergrondse tunnel op het 
kruispunt N455/N49 bij omvorming tot E34. 
De werken aan het kruispunt van de verbrandingsoven in Balger-
hoeke zouden volgend jaar starten. Van op de N49 (E34) zal je dan 
niet meer kunnen afslaan naar het dorp van Sint-Laureins. 
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Mobiliteit voor iedereen
In deze editie is het thema mo-
biliteit. Iets waar iedereen mee 
te maken heeft.
Zoals u kan lezen is Annick 
Willems tussengekomen om 
de aansluiting met de E34 in 
Sint-Laureins zo vlot mogelijk 
te laten gebeuren.

Maar ook voor de zwakker weggebrui-
kers zaten we niet stil. Vorig jaar wer-
den vele voetpaden hersteld of  heraan-
gelegd (zie onder andere Leopoldlaan), 
maar dit is een blijvend aandachtspunt. 
Er moet voor geijverd worden dat na 
openbare werken de voet- en fietspaden 
zo snel mogelijk degelijk worden her-

steld. Dit vergt constante aandacht en 
aandringen bij de verantwoordelijken.

Ook de fietsers en wandelaars komen 
aan bod met de 3 nieuwe voetveren 
over het Leopoldskanaal.

De nieuwe toegangsweg voor de school 
langs de sporthal komt kant en klaar uit 
ons plan voor het sociaal administra-
tief  centrum dat stukje bij beetje vorm 
krijgt op die manier.

De verdere uitvoering van het mobi-
liteitsplan voor de gemeente met een 
globale visie op de afwikkeling van 
het verkeer moet ook verder worden 

uitgevoerd. Onder meer het beperken 
van zwaar verkeer door de dorpskom 
van Watervliet en de aansluiting van de 
E34 naar de KMO-zone Singelken via 
de Caatsweg zijn daarbij van belang.

Bart Van de Keere
Voorzitter CD&V-Sint-Laureins

De ontsluitingsweg naar “den Teut” en 
alzo het op- en afrittencomplex E34 
was opgenomen in het PRUP “Regio-
naal Bedrijventerrein Balgerhoeke”. 
De Raad van State heeft het besluit van 
de provincieraad van 05.09.2012 betref-
fende de definitieve vaststelling van het 
Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(PRUP) geschorst – arrest van 21 mei 
2013.
Dit betekent dat de ontsluitingsweg op 
het industrieterrein niet zal gerealiseerd 
worden tegelijk met de ondertunneling 
van de weg. 
Voor Sint-Laureins is de aanleg van 
een ontsluitingsweg cruciaal voor zijn 
inwoners en voor de bereikbaarheid van 
het dorp.

Het College richtte een schrijven aan 
het kabinet van Minister Crevits. 
Annick Willems, fractieleider CD&V 
in gemeenteraad en provincieraad, trok 
naar het kabinet en kwam tussen bij 

Vlaams Minister Crevits met de vraag 
naast de ondertunneling ook een ont-
sluitingsweg te realiseren. 
Wanneer de ontsluiting niet wordt aan-
gelegd zal het verkeer van Sint-Laure-
ins via de dorpskern van Balgerhoeke 
moeten rijden om de E34 te bereiken. 
Annick Willems vroeg aan de Minister 
een passende oplossing te voorzien.
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Wist je dat…
… Germaine De Reu (oud-CVP-
gemeenteraadslid) en Albert Nuytinck 
(postbode en medestichter VK Waterv-
liet) 60 jaar getrouwd zijn?
We wensen hen nog vele gelukkige en 
gezonde jaren.

… de verplaatsing van de schooluitgang 
naar de parking Sporthal rechtstreeks 
terug te vinden is in ons plan voor het 
nieuwe Sociaal–Administratief  centrum 
dat door de huidige meerderheid werd 
afgevoerd? 
Blijkbaar was het toch een goed plan.

… wij op de gemeenteraad van 19 
september een stemming vroegen 
om zowel de school in Watervliet als 
in Sint-Laureins te vernieuwen, maar 
VLD-SPa-NVA dit voorstel wegstem-
den?

… de Bellekensstraat is opengesteld en 
wij blijvend voorstander zijn om géén 
zwaar vervoer meer door de Veldstraat 
te sturen in beide richtingen?

… het Vlaamse gewest het overblij-
vende stuk wegdek van de E34 naar 
Sint-Laureins heeft vernieuwd? 
Waarvoor dank aan Vlaanderen en 
minister Crevits. 

… wij op de gemeenteraad van 19 
september vroegen naar de stand van 
zaken voor de aanleg van de nieuwe 
voetbalterreinen en jeugdvoorzieningen 
in het Singelken, omdat de werkgroep 
bestaande uit alle leden van meerder-
heid en minderheid en betrokken 
verenigingen sinds september 2012 niet 
meer is samengekomen?

… wij op zelfde gemeenteraad vroegen 
voetpaden in de Dorpsstraat dringend 
weer in orde te stellen? 
Er was daaromtrent besloten om het 
volledig voetpad door de gemeente te 
laten herleggen met een bijdrage van de 
nutsbedrijven omdat ze toch meer dan 
de helft moesten herleggen.

Boodschappen-
dienst OCMW

Is het moeilijk om 
de afstand naar 
de winkel af  te 
leggen of  om de 
zware winkeltas-
sen te dragen? 
Dan kan je beroep 
doen op de boodschappendienst van 
het OCMW Sint-Laureins. Een vrijwilli-
ger kan dan tegen een kleine vergoeding 
je boodschappen doen, eventueel samen 
met jou.

✆
Voel je je geroepen om als vrijwilliger te 
helpen? 
Ook dan kan je contact opnemen met 
de OCMW diensten op het nummer 09 
218 72 40
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Mobiliteit op trage wegen?
Franky Cornelis zorgde er voor dat met subsidies er 3 oversteken 
komen over het kanaal en dat er werk gemaakt wordt van de trage 
wegen. In de vorige legislatuur werd door CD&V een eerste stap 
gezet in de inventarisatie van de trage wegen ten zuiden van het 
Leopoldskanaal. Nu wordt de noordelijke kant van de gemeente 
bestudeerd.

Hoe het idee van de voetveren groeide?
In 2006 werd het toeristisch-recreatief  
beleidsplan van de gemeente unaniem 
goedgekeurd. Eén van de belangrijke be-
leidslijnen in dit plan was het versterken 
en uitwerken van de fiets- en wandelin-
frastructuur in onze gemeente. 

Naar aanleiding van de vernieuwing van 
het Boerekreek Sportcentrum, wil-
den we een bijkomend wandelaanbod 
creëren door de bestaande Boerekreek 
wandelroute te herwerken. Tevens 
wilden we de gasten van het Godshuis, 
één van onze grote toeristische spelers 
naast het provinciaal sportcentrum, een 
wandelproduct aanbieden. Op die ma-
nier zouden we beide trekpleisters gaan 
verbinden en versterken. 

We gingen rond de tafel zitten met Toe-
risme Oost-Vlaanderen en kregen groen 
licht voor de financiering van de beweg-
wijzering, omkadering en commerciali-
sering van een echt wandelnetwerk naar 
analogie van het succesrijke fietsnetwerk 
Meetjesland. 

Tijdens het voorjaar van 2007 besliste 
Toerisme Oost-Vlaanderen in 2009 tot 
de creatie van twee wandelnetwerken. 

Na vastlegging van de zoekgebieden 
door Toerisme Vlaanderen, besloten 
zij resoluut te gaan voor twee gebie-
den: het heuvelgebied ten zuiden van 
Oudenaarde en het krekengebied van 
Sint-Laureins.

De gemeente en Toerisme Oost-Vlaan-
deren zaten rond de tafel en volgende 
principes werden al meteen vastgelegd. 

* Toerisme Oost-Vlaanderen begeleidt 
het project, dient de financiering voor de 
bewegwijzering, omkadering en com-
mercialisering (kaart) in bij Toerisme 
Vlaanderen. Ook voor infrastructuurver-
betering (knuppelpaden, bruggen, pick-
nickplaatsen, …), recreatief  medegebruik 
van landbouwgrond en voor onderhoud 
zoeken zij naar de gewenste middelen en 
begeleiding. Zij voeren de gesprekken 
met hogere overheden (Agentschap Na-
tuur, Afdeling Bovenschelde, enz.).

* De gemeente Sint-Laureins gaat 
intern op zoek naar een degelijk lussen-
stelsel. Om dit lussenstelsel kwalitatief  
hoogstaand te maken, dient naar nogal 
wat onverharde wegen en weide-over-
gangen te worden gezocht. 
Gesprekken met polderbesturen, land-

bouwers en Natuurpunt verlopen via de 
gemeente.

Oktober 2013 – realisatie van 
drie voetveren
Het startsein werd indertijd gegeven. 
Het resultaat zien we vandaag. Ook 
voor een unieke wandelbeleving kan je 
nu (sinds juni 2012) afzakken naar dit 
prachtige gebied. Als kers op de taart 
zijn nu ook de drie voetveren gereali-
seerd. Ze zijn gefinancierd met Euro-
pees geld, aangevuld vanuit de provincie, 
dienst Mobiliteit en een kleiner gedeelte 
vanuit de gemeente Sint-Laureins.

Deze voetveren zorgen voor extra 
beleving in het wandelnetwerk en zijn 
innoverend. Ze herstellen elk op zich de 
verbinding tussen twee (trage) wegen, 
die destijds door het Leopoldkanaal wer-
den doorgesneden. Ze zijn niet alleen 
een grote meerwaarde voor de toeristi-
sche uitstraling van de gemeente maar 
zorgen ook voor een betere mobiliteit. 
Het gebruik van trage wegen is immers 
van zeer groot belang voor de veiligheid 
van onze weggebruikers. 

Deze wegen voor niet-gemotoriseerd 
verkeer bieden ongetwijfeld ook voor 
jou heel wat voordelen: je ontdekt er de 
natuur, ze zijn ideaal voor een wandel-
tocht en ze vormen een verkeersveilig 
alternatief  voor de drukke straten. 
Bovendien vertellen deze vaak eeuwen-
oude verbindingen iets over onze lokale 
geschiedenis.


