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Nieuwjaars- 
boodschap

CD&V Sint-Laureins gaat het nieuwe jaar in 
met de slogan ‘De toekomst luistert’. Als ac-
tieve beleidspartij willen we in deze Nieuw-
jaarsperiode opnieuw in dialoog gaan rond 
de toekomst. Dit is immers niet enkel een 
moment om terug te blikken op hetgeen 
we als bestuursploeg met de verschillende 
partners het voorbije jaar allemaal gereali-
seerd hebben. Dit is eveneens een moment 
om ons oor te luister te leggen en vooruit 
te zien.

Vanuit onze maatschappelijke visie is onze 
focus steeds op de toekomst gericht en dit 
op verschillende domeinen; demografisch, 
ruimtelijk, economisch, …. Daarom dat er 
de voorbije jaren hard gewerkt is aan een 
uitbreiding van het woonzorgcentrum,  een 
nieuw jeugdlokaal, een milieupark, nieuwe 
sportinfrastructuur voor jong en oud,         
riolering en waterzuivering, …. Dit alles in 
dialoog met lokale verenigingen, regionale 
organisaties, adviesraden en de lokale amb-
tenaren.

Ook in het laatste jaar van deze legislatuur 
zullen we met eenzelfde ijver streven naar 
een gemeente waar het aangenaam vertoe-
ven is. Graag rekenen we daarbij verder op 
uw steun. Bouw met ons mee aan een geluk-
kige toekomst voor iedereen.

In naam van alle mandatarissen van zowel 
gemeente als OCMW en het partijbestuur 
van CD&V Sint-Laureins wensen we u een 
gelukkig en vreugdevol nieuw jaar toe.

Annick Willems
Burgemeester

Jeroen Van Keer
Voorzitter CD&V Sint-Laureins

 Uitnodiging
Nieuwjaarsreceptie 2012
Zondag 22 januari 2011 om 10u00
Parochiezaal Sint-Laureins
Dorpsstraat 59 te Sint-Laureins
CD&V Sint-Laureins nodigt u graag uit om samen met ons de start 
van het nieuwe jaar te vieren. Vergezeld van een heerlijk hapje en een 
drankje blikken we vooruit naar een nieuw jaar vol verwachtingen.
- Welkom
- Nieuwjaarswensen
- Gastspreker Yves Leterme
- Receptie
De Nieuwjaarsreceptie staat open voor alle inwoners van de gemeen-
te en is volledig gratis. We hopen u dan ook te mogen verwelkomen 
om met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Gastspreker Yves Leterme
Voormalig Eerste Minister

Yves Leterme is een kind van de 
Westhoek. Hij liep school in Ieper 
waar hij tot vandaag nog steeds 
woont met zijn vrouw en hun 
drie kinderen.

De politieke microbe had hem 
al vroeg te pakken. Nog tijdens 
zijn studies Rechten én Politieke 
wetenschappen werd hij voorzit-
ter van de lokale CVP-jongeren in 
Ieper. Twee jaar later werd Yves 
parlementair medewerker en 
CVP-secretaris voor het arron-
dissement Ieper. Dat was het be-
gin van een succesvolle politieke 
loopbaan. 

In 2001 werd hij fractieleider van 
CD&V in de kamer. In 2003 werd 
hij voorzitter van de partij en in 
2004 minister-president van de 
Vlaamse regering. Na een over-
winning met 796.621 voorkeur-
stemmen en een woelige formatie 

werd hij ten slotte Eerste Minis-
ter. Voor zijn recente afscheid uit 
de actieve nationale politiek oog-
ste hij veel krediet en lofbetuigin-
gen over de manier waarop hij als 
premier van lopende zaken ons 
land doorheen de financiële crisis 
en langdurige regeringsonderhan-
delingen heeft geloodst.

We zijn dan ook verheugd als 
lokale afdeling om Yves Leterme 
te mogen verwelkomen op onze 
nieuwjaarsreceptie. 



De Munte 
heraangelegd
In de gemeenteraad van 26 februari 2009 
werd de principebeslissing genomen tot het 
uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken 
in de Munte in Watervliet. De werken aan 
de nutsvoorzieningen zijn gestart in de zo-
mermaanden 2011. De vernieuwing van de 
straat “Munte” is ondertussen afgerond en 
het resultaat mag gezien worden.
De combinatie van de strakke betonstroken 
met de gerecycleerde kasseien bewaart het 
authentieke karakter van dit steegje. Tege-
lijk maakt het de woningen op een comfor-

tabele manier bereikbaar te voet, per fiets 
of met de wagen. Dank aan de bewoners 
voor de goede samenwerking en het geduld 
tijdens de werken.

Verkeersveilige 
schoolomgeving
Bij de start van het nieuwe schooljaar stelt 
het gemeentebestuur telkens door middel 
van een actie de verkeersveiligheid centraal. 
Zo heeft de gemeente eerder fluoreflecte-
rend materiaal (fluohesjes, fluorugzakhoes-
jes) aangekocht voor de leerlingen van alle 
basisscholen. Jaarlijks schrijft het bestuur de 
scholen in de gemeente aan i.v.m. het ge-
bruik van de fluohesjes en fietshelmen. In 
2008 werd educatief materiaal aan de ba-
sisscholen bezorgd voor leerlingen van het 
1ste  en 6de leerjaar met name het lespak-
ket Knipperlicht. In 2010 en 2011 stond 
het project Lala de Koala centraal, een 

specifieke verkeersactie voor de leerlingen 
van de lagere scholen uit de politiezone 
Meetjesland-centrum. Dit jaar werden gro-
te fluopotloden geplaatst aan alle scholen 
met de bedoeling de zichtbaarheid van de 
schoolomgeving te verhogen.

Vernieuwde agglomeratieborden

Op de gemeenteraad van 24 februari 2011 
werd het nieuwe gemeentelijk mobiliteitsplan 
goedgekeurd. Dit vernieuwde plan wijzigde 
onder meer de afbakening van de bebouwde 
kom te Sint-Laureins, Sint-Jan-in-Eremo en 
Sint-Margriete.
Door deze uitbreiding wordt de toegelaten 
snelheid beperkt tot 50 km per uur ten voor-
dele van de verkeersveiligheid binnen onze 
dorpskern. Dit kan de kwetsbare voetgangers 
en fietsers alleen maar ten goede komen.

Opening ‘t Sportveld
Op zondag 14 augustus 2011 werd het  Sport-
veld te Watervliet met nieuwe voetbalkantine, 

voetbalveld en bijhorende accommodatie of-
ficieel geopend. Na 40 jaar maakt de voetbal-
vereniging VK Watervliet een nieuwe start 
met een gloednieuwe infrastructuur.
Alles werd gerealiseerd in nauw overleg 
tussen College, voetbalclub, architect en 
aannemer(s). Naast een functionele kantine 
kan de club voortaan gebruik maken van 
een mooie ruimte met brede toog, 4 nieuwe 
kleedkamers en een modern sanitair blok. 
Buiten ligt een nieuw aangelegd speelveld, een 
oefenveld en nieuwe terreinverlichting. De ge-
meente heeft alle ingrediënten bijeengebracht 
om het voetbalgebeuren in Watervliet verder 
te stimuleren. Nu is het aan de club om de 
resultaten op het scorebord te zetten.

Opening ’t Kan10tje
Op 9 oktober vond de feestelijke opening van 
het gloednieuw jeugdlokaal ’t Kan10tje plaats. 
Vlaams Volksvertegenwoordigster Valerie Tael-
deman kwam het nieuwe jeugdlokaal officieel 
openen.
In het college van 28 februari 2008 werd de 
principebeslissing genomen tot omvorming 
van de oude voetbalkantine naar polyvalent 
jeugdlokaal! Het uiteindelijke ontwerp van ar-
chitect Luc Groosman werd op 17 september 
2009 goedgekeurd.
De jeugdraad en de leidingsploeg van KSA 
Bentille werden nauw betrokken bij het op-
stellen van het uiteindelijke plan. Door middel 
van verschillende overlegmomenten konden 
de jongeren aangeven hoe zij het gebouw 
en de indeling ervan zagen. De KSA-leiding 
had een voorkeur voor een grote ruimte die 
eventueel indeelbaar zou zijn met verplaats-
bare tussenwanden. Een aparte vergaderruim-
te, keuken, grote berging en materiaalruimte 
waren eveneens een noodzaak. In oktober 
2011 kon het jeugdlokaal in gebruik worden 
genomen.

Verwendag Bib!

Sinds jaar en dag staat de Vlaamse bibliotheek- 
week in het geheugen gegrift van iedereen 
die de bibliotheken een warm hart toedraagt, 
ook in Sint-Laureins. De bibliotheekweek 
startte op 15 oktober met de Verwendag 
bib. Thema was “Dankzij de bib…”, een 
dankbaar thema om af te toetsen wat de bib-
gebruiker te danken heeft aan de bib. Vele 
lezers formuleerden een lieve gedachte, die 
te lezen was in de bib op de Verwendag. Bo-
vendien ontvingen de bibliotheekmedewer-
kers hun lezers op de Verwendag met een 
heerlijke kop koffie en koek erbij. 



Lokaal bedrijventerrein ‘Singelken’
Nu alle aankoopakten getekend zijn en de 
dienstverlenende vereniging Veneco eige-
naar is van de gronden kan de aanleg van 
het lokaal bedrijventerrein beginnen.

De gemeente heeft in overleg met Veneco 
het plan voor de wegen en infrastructuur 
opgemaakt. In de loop van 2012 zullen de 
eerste werken in uitvoering gaan. Op het 
terrein komt een lusweg waarrond de ver-
schillende bedrijven zich kunnen vestigen 
en een parking voor de recreanten en be-
zoekers. Dit wordt vergezeld van een afzon-
derlijk en ruim fietspad naar de sport- en 
recreatieterreinen. Het terrein zal worden 
omgeven door een groene buffer.

De toegangsroute van de N49/E34 naar de 
KMO-zone zal lopen via het traject Leem-
weg – Eerstestraat – Caatsweg – Goochelaar. 
Het gemeentebestuur heeft een studiebu-
reau aangesteld om de nodige aanpassings-
werken aan de wegeninfrastructuur te plan-
nen. Hierbij zal gestreefd worden naar een 
vlotte toegankelijkheid rekening houdende 
met een maximale verkeersveiligheid. 
Er wordt een ontwerper aangesteld voor de 
aanleg van de jeugd- en voetbalaccommoda-
tie. Een werkgroep met vertegenwoordigers 
van zowel de jeugd- als voetbalvereniging zal 
worden betrokken om deze plannen con-
creet invulling geven.

De gemeentebesturen van Sint-Laureins 
en Kaprijke hebben een samenwerkings-
overeenkomst met betrekking tot het 
gebruik van het gemeentelijke milieupark 
in de Sint-Jansstraat in Bentille. Hierdoor 
kunnen ook de inwoners van Kaprijke er 
terecht kunnen met hun afval. 
Sint-Laureins nam in het najaar van 2010 
een gloednieuw milieupark in gebruik. Zo-
wel particulieren, bedrijven als verenigin-
gen kunnen er terecht met een veelheid 
aan afvalsoorten volgens het principe ‘de 
vervuiler betaalt’. 
De gemeente Sint-Laureins stelt vanaf 1 
januari 2012 het gebruik van haar mili-
eupark ter beschikking aan de gemeente 
Kaprijke. Het sluiten van de overeenkomst 
werd voorafgegaan door veelvuldig over-
leg tussen de beide colleges. De studie 
naar de mogelijke samenwerking omvatte 
vele verschillende aspecten, zowel financi-
eel als operationeel. Sint-Laureins inves-
teerde meer dan 875.000 euro met eigen 
middelen in de bouw van het milieupark. 
Het gemeentebestuur van Kaprijke zal 
door middel van een jaarlijkse vergoeding 
bijdragen in de exploitatiekost, de inves-
teringskost alsook de verwerkingskosten. 
Deze ramingen zijn berekend op basis van 

een evenredige bijdrage volgens het aan-
tal inwoners.  De gemeente Kaprijke zal 
gebruik maken van het milieupark volgens 
dezelfde modaliteiten en voorwaarden 
voor de gebruikers van de gemeente Sint-
Laureins. De eerste samenwerking biedt 
reeds mogelijkheden tot enkele nuttige 
wijzigingen: verruiming van de openings-
uren op zaterdag,  het gratis aanvaarden 
van het groenafval tot een volume van 2 
m³ per gezin per kalenderjaar, de volumes 
die per beurt mogen aangeleverd worden 
voor groenafval, grofvuil en landbouwfolie 
worden opgetrokken naar respectievelijk 
4 m³, 4m³ en 10m³. Een win/win situatie 
voor beide gemeenten en hun inwoners.

Samenwerkingsovereenkomst milieupark
Riolering Bentille
De rioleringswerken Bentille deel 2 zijn van 
start gegaan. Eandis is op 16 augustus be-
gonnen met het ondergronds brengen van 
het elektriciteitsnet alsook het verplaatsen 
van een hoogspanningscabine. Die wordt 
geplaatst wordt aan de nieuwe verkaveling. 
Deze eerste fase van de werken zal tegen 
eind 2011 voltooid zijn. Op 10 januari zal 
een inwonersvergadering plaatsvinden. De 
aannemer start begin 2012 met de riole-
ringswerken. In eerste instantie zal de Vlas-
gaard en een deel van De Warande worden 
aangepakt, gevolgd door een tweede deel 
van de Warande en de Sint-Jansstraat.

Trage wegen
De gemeente Sint-Laureins heeft in samen-
werking met het Regionaal Landschap en de 
Provincie Oost-Vlaanderen zich geëngageerd 
om een aantal wegen uit te stippelen voor 
fietsers en wandelaars.
Momenteel is een groep vrijwilligers begon-
nen met de inventarisatie van de mogelijke 
‘trage wegen’. Uit de atlas der buurtwegen 
werden de bestaande trage wegen opgelijst, 
alsook de feitelijke buurtwegen. De volgende 
stap is de toetsing van de werkkaart aan de 
geactualiseerde toestand op basis van veld-
werk. De waardevolle gegevens worden verza-
meld onder andere door het nemen van foto’s. 
Wie niet op het terrein is geweest moet zich 
onmiddellijk een beeld kunnen vormen van de 
weg en zijn eventuele knelpunten.
Tegen 19 september werden de verschillende 
groepen met hun verslagen verwacht op het 
gemeentehuis en werd alles in kaart gebracht. 
Vervolgens wordt het grote publiek uitgeno-
digd en wordt een eerste ontwerp voorge-
steld ter bespreking.
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Kom op tegen kanker

Het zeventiende Plantjesweekend van Kom op 
tegen Kanker is opnieuw een daverend succes 
geworden. Er werden in het 3de weekend van 
september maar liefst 253.000 azalea’s ver-
kocht. Duizenden actievoerders hebben net 
zoals Wendy ‘de bloemetjes buiten gezet’.
In Sint-Laureins verkochten we dit jaar 1.460 
plantjes voor een opbrengst van maar liefst 
9.048 euro. Hier mochten we nog de storting 
van 1.240 euro door het gemeentebestuur 
aan toevoegen. Dit bracht de totale opbrengst 
voor de actie Kom op tegen Kanker op niet 
minder dan 10.288 euro. De vele vrijwilligers 
werden ook deze keer op hun beurt in de 
bloemetjes gezet op het gemeentehuis. Dank 
aan alle vrijwillige medewerkers voor hun inzet.

Feest van de 
Burgemeester

Net zoals de voorbije edities in 2007 en 2009 
kon 2011 niet voorbijgaan zonder een Feest 
van de Burgemeester in Sint-Laureins. Op 1 
oktober was het verzamelen geblazen in de 
loods Den Ticht in Bentille voor opnieuw een 
geslaagde avond onder een stralende nazo-
merzon. De avond begon met ontvangst met 
aperitief onder begeleiding van het lokale mu-
zikale talent van Q4. Geen Feest van de Burge-
meester zonder een uitgebreid eetfestijn. De 
talrijke aanwezigen konden dan ook genieten 
van heerlijke beenham, warme groeten, kro-
ketten en tot slot een hartig appelgebak. Jong 
en oud konden zich daarna volledig uitleven 
op het dansfeest of even bijpraten tot in de 
vroege uurtjes.
Ook Vlaams Minister Joke Schauvliege en en-
kele parlementairen, gedeputeerden en col-
lega’s burgemeesters uit het Meetjesland kwa-
men langs. Hun komst en de aanwezigheid van 
een pak enthousiaste vrienden en sympathi-
santen maakte ook deze editie onvergetelijk. 
Dank aan zij die er bij waren en de talrijke 
medewerkers.

Voetpaden hersteld
Het Vlaams Gewest, afdeling wegen en verkeer 
(AWV) heeft renovatiewerken uitgevoerd aan 
het wegdek in de Leemweg ter hoogte van 
de dorpskern van Sint-Laureins. Aangezien de 
voetpaden gelegen langs hetzelfde traject en in 
de Dorpsstraat zich op verschillende plaatsen 
in slechte staat bevonden heeft het college be-
slist de voetpaden te laten herstellen. 

Op vraag van de bewoners werden ook de 
voetpaden in de Kloosterstraat in Watervliet 
in ordentelijke staat hersteld. Je kan weer zon-
der hindernissen van de school naar het Stee.

Infoavond 
Groene energie
Op donderdag 1 december vond de jaar-
lijkse infoavond plaats georganiseerd door 
CD&V Sint-Laureins. Thema dit jaar was: 
“Groene energie voor iedereen, haalbaar en 
betaalbaar?”
De komende eeuw gaat de energieproduc-
tie en het energieverbruik wereldwijd ingrij-
pend veranderen. Die verandering moeten 
we vandaag al voorbereiden. 
Gastspreker Robrecht Bothuyne, Vlaams 
Volksvertegenwoordiger en Schepen in 
Kruishoutem loodste ons met grote kennis 
door de thematiek en ging dieper in op de 
thema’s van zonnepanelen en windenergie. 
Hierbij werden de moeilijke kwesties niet uit 
de weg gegaan. Een boeiende uiteenzetting 
voor een sterk geïnteresseerd publiek

Budget 2012
De gemeenteraad keurde op 22 december 
2011 het budget 2012 en de meerjarenplan-
ning 2013-2014 goed. De gemeentelijke belas-
tingen blijven op 7% voor de personenbelas-
ting en 1.200 opcentiemen op de onroerende 
voorheffing. Sint-Laureins heeft, als één van de 
weinige gemeenten, een positief budgetresul-
taat op het eigen dienstjaar. 
Uit de meerjarenplanning blijkt dat er in de 
toekomst voor investeringen leningen zullen 
aangegaan worden. Lokale besturen lenen 
traditioneel op lange termijn (15 à 25 jaar). 
De verkorting van de gemiddelde leningduur 
zal bij gelijke intrestvoeten en een zelfde kre-
dietvraag gedurende vele jaren een zwaar 
budgettair effect hebben. Hierdoor zullen ge-
meentebesturen een groter deel van de be-
grotingsmiddelen moeten besteden aan aflos-
singen en intresten dan voorheen. We zullen 
dus waakzaam moeten blijven.

Geplande investeringen zijn:
- Wegenis en ontwerp 

recreatiegebied KMO-zone
- Aankoop grond recreatiegebied
- Aanpassing Bellekensstraat
- Uitvoering aanleg voetpaden Leopoldlaan
- Riolering Kantijnstraat
- Herstel wegen
- Sociaal Administratief Centrum en 

omgevingswerken
- Schilderen gemeentehuis en 

conciërgewoning Watervliet
- Ontwerpkosten dorpskernvernieuwing 

Sint-Laureins
- Speeltoestellen
- Aankoop PC’s bibliotheek
- Sanering kerkhoven
- Aanleg Warande II
- Lasafzuiging
- Sorteergrijper kraan
- …

Kerstmarkt
De sneeuw bleef dit jaar weliswaar achter-
wege, maar daarom was de Kerstsfeer in 
Sint-Laureins er zeker niet minder om. Ook 
in deze kerstperiode kon men genieten van 
maar liefst twee kerstmarkten.
Het oudercomité van de Gemeentelijke Basis-
school De Regenboog vulde de parking Sport-
hal-Godshuis opnieuw met tal van kraampjes. 
Naast een pak snuisterijen kon ook de inner-
lijke mens voldoening vinden. Ondanks het re-
genweer waren opnieuw heel wat kijklustigen 
op pad.
Zoals de jaarlijkse traditie het wil organi-
seerde ook Woonzorgcentrum Sint-Jozef 
zijn kerstmarkt voor bewoners, familieleden 
en vrienden. Ook hier een mooie opkomst 
en een gezellig samenzijn. Kersvers OCMW-
raadslid Romaan Boelens was alvast van de 
partij bij één van de vele kraampjes met lek-
kers.


