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Woordje van
de Burgemeester
Samen met u gaan we goedgemutst
het nieuwe jaar in. “Goed gemutst”
want we mogen terugblikken op een
goed jaar 2010, er werden veel gemeentelijke initiatieven genomen
en activiteiten georganiseerd, veelal
met een uitstraling tot buiten de gemeentegrenzen.

Uitnodiging
Nieuwjaarsreceptie 2011
Zondag 23 januari 2011 vanaf 10 uur
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 hapje en een drankje blikken we vooruit naar een
nieuw jaar vol verwachtingen.
• welkom
• nieuwjaarswensen
• gastspreker Ivo Belet
• receptie

“Goed gemutst” omdat CD&V Sint-Laureins
actief is en haar bestuursploeg hard werkt om
- in samenwerking met de ambtenaren, adviesraden, lokale verenigingen, regionale organisaties en hogere overheden ons beleidsplan
voor deze legislatuur te realiseren.
We streven ernaar nieuwe ontplooiingskansen
te bieden in de sport, cultuur en bib, toerisme,
jeugd; de dienstverlening nog te verbeteren
door de bouw van het administratief sociaal
centrum, herstel voetpaden, investeringen in
wegen- en rioleringswerken, …
Een overzicht van realisaties najaar 2010 en
plannen voor het komende jaar leest u hierna.
In naam van de mandatarissen gemeente en
OCMW en het partijbestuur van CD&V –
Sint-Laureins wens ik u van harte een heel
gelukkig nieuw jaar toe.
Namens de hele CD&V-ploeg,

Annick Willems
Burgemeester

We hopen u te mogen verwelkomen.

Gastspreker Ivo Belet
Europees parlementslid
Ivo belet is geboren in Sint-Truiden op 7 juni 1959 en woont nu
in Hasselt. Hij studeerde in 1981
af aan de KULeuven als licentiaat Germaanse Filologie. Daarna
schreef hij zich in aan het LUC
in Diepenbeek en behaalde er
een Bachelor Economie en een
MBA Marketing.
Ivo deed stages bij het Europees
Parlement en bij de Europese
Commissie. In 1989 trad hij in
dienst bij de VRT. Eerst bij de
radionieuwsdienst, vervolgens
bij De Zevende Dag, Het Journaal en Ter Zake. Op 13 juni
2004 stuurde de kiezer hem
met 142.544 voorkeurstemmen
naar het Europees Parlement.
Zijn favoriete thema’s zijn onder
andere communicatie en media,

Europa, kl
klimaat, energie en miE
lieu, onderwijs. Als lid van het
Europese parlement is Ivo Belet
dan ook zeer goed geplaatst om
een blik te werpen op het voorbije Europese voorzitterschap
van België.

Grenzeloos genieten en
winterwandelingen in Sint-Laureins

Vlaams minister
Joke Schauvliege
opent het Milieupark

Sinds kort mag Sint-Laureins zich OostVlaams Ambassadeur van Vlaanderen Lekker
Land noemen. Een titel die we twee jaar mogen dragen dankzij onze streekspecialiteit, de
paling, en dankzij de intense samenwerking
met de koks uit de gemeente die de heerlijke palingbereidingen maken. Er werd onder
andere een unieke receptenfiche “Paling op
Sentse wijze” aangemaakt.
Daarnaast werd in september in het Godshuis
opnieuw de start gegeven van de campagne
“Grenzeloos genieten van paling”. Tijdens de
maand oktober werd de paling extra in de
kijker gezet in de verschillende horecazaken
in de gemeente. Voor de fijnproevers meer
dan de moeite waard.
Naast de overheerlijke paling kan je in onze
gemeente momenteel ook genieten van de
winterwandelingen. Deze tweede editie is
alvast veelbelovend. Op de wandelkalender
vind je maar liefst 16 uiteenlopende thematische trips. In het weekend wordt telkens
een wandeling georganiseerd door één van
onze horecazaken. Deze horecazaak is zowel
vertrekpunt als aankomst van de wandeling.
Bij een aantal van de organiserende cafés of
restaurants wordt er voor de wandelaars een
speciale suggestie op het menu gezet.

In september werd het milieupark te Bentille feestelijk geopend in aanwezigheid van
Vlaams Minster van leefmilieu Joke Schauvliege. De opendeurdag was een voltreffer.
De talrijk opgekomen bezoekers konden er
een rondleiding krijgen van de medewerkers
van de firma Van Gansewinkel die de uitbating en beheer van het park verzorgen. De
inwoners konden er zien wat het milieupark
allemaal te bieden heeft en achteraf genieten van een smakelijk frietje aangeboden
door de gemeente. De realisatie van het milieupark is een mijlpaal in een gestadig vernieuwend afvalbeleid in onze gemeente. De
inwoners zullen nu nóg meer afvalfracties
gescheiden kunnen aanbieden met het oog
op recyclage.

Gedenkplaat ter
nagedachtenis van
22 burgerslachtoffers

Officiële ingebruikname KWZI te Watervliet
Op donderdag 2 september werd de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI)
te Watervliet officieel in gebruik genomen.
Alle inwoners van Watervliet werden op
de opening uitgenodigd, er was dan ook
veel lokale interesse. Na een informatief
woordje van de Burgemeester en de directeur Operaties bij Aquafin gaven Aquafinmedewerkers aan de inwoners in kleine
groepjes een rondleiding met deskundige
uitleg over de werking.
Op korte termijn zullen 4 KWZI’s instaan
voor de zuivering van afvalwater in de gemeente Sint-Laureins. De installatie in Watervliet is de eerste van de reeks van vier
kleinschalige waterzuiveringen.

In het voorjaar 2011 wordt de KWZI StJan-Eremo in gebruik genomen en later
volgen de KWZI te Sint-Margriete en Waterland-Oudeman.

Op zondag 19 september werd in Waterland- Oudeman een plechtigheid gehouden
en een gedenkplaat onthuld ter ere van de
22 burgerslachtoffers getroffen tijdens de
bevrijdingsgevechten in 1944. In de vroege
ochtend van 14 oktober 1944 heeft een
obusinslag 22, hoofdzakelijk watervlietse
mensenlevens, geëist. Zij hadden er een onderkomen gezocht in een schuur nadat ze
zelf verdreven waren uit hun huizen. Naast
een eerbetoon aan deze onschuldige slachtoffers is de gedenkplaat ook bedoeld als een
signaal, een duidelijk aanwezig relict om deze
gebeurtenissen niet te vergeten.

Het Sociaal Administratief Centrum
brengt diensten en mensen onder één dak
De bouw van het geplande ‘SAC’ is pure noodzaak. De aanleiding tot
het project Sociaal Administratief Centrum situeert zich op verschillende terreinen maar in eerste instantie kwam de vraag vanuit het
OCMW. Er is in het rusthuis bijkomde ruimte nodig voor o.a. kiné, animatie, vergaderingen, kleedkamers personeel, enz. De huidige burelen
en lokalen OCMW-administratie worden in de toekomst in gebruik
genomen door het Woonzorgcentrum.

Verschillende diensten zitten behoorlijk krap,
daar komt dus verandering in.

Keuken en refter is te klein.
Bovendien stelt het decreet Lokaal Sociaal
Beleid dat ieder bestuur een sociaal huis
moet realiseren om de toegankelijkheid van
de dienstverlening te verhogen. Het begrip
Sociaal huis omvat drie functies: informatie-,
loket- en doorverwijsfunctie. De bedoeling is
dat de inwoner met een vraag weet op welke
plaats hij/zij terecht kan en zo snel mogelijk
het juiste antwoord krijgt.

Vooraanzicht

Ook is er een toenemend plaatsgebrek bij
de gemeentediensten. Het takenpakket van
de lokale besturen is in de loop van de jaren
stelselmatig uitgebreid. En bijgevolg ook het
aantal diensten en functies dat men dient te
huisvesten. De beschikbare ruimte in het gemeentehuis is heden onvoldoende om iedereen optimaal te kunnen huisvesten. Vooral de
technische dienst, de stedenbouw- en de milieudienst, nu gehuisvest in de kelderverdieping,
hebben nood aan meer ruimte. Ook de accommodatie voor keuken en refter is momenteel uiterst minimaal en dient uitgebreid.
Ook de nabijgelegen gemeenteschool kampt
met een nijpend tekort aan bureelruimte.
Momenteel is het secretariaat gemeentelijk
onderwijs tijdelijk gehuisvest in het gemeentehuis daar het bureel van de directeur te klein
is om een 2de bureelfunctie te voorzien voor
de nodige administratieve ondersteuning. Bovendien is het wenselijk naar directie en secretariaat een eigen bureelruimte te voorzien.
Daarbij kwam ook de vraag voor twee bijkomende klassen.
Het bestuur en de architect zijn gaan brainstormen over hoe het SAC met o.m. zijn sociaal huis er zal gaan uitzien. Een stuurgroep,
bestaande uit OCMW - voorzitter, burgemeester, schepen van Ruimtelijke Ordening,
diensthoofd van de technische dienst, gemeente & OCMW - ontvanger, gemeentesecretaris,
OCMW - secretaris, schooldirecteur en architect vergaderden op regelmatige basis.

Ingang school

Vanuit de stuurgroep kreeg het voorontwerp stilaan vorm. Vooraleer agendering op
de respectievelijke OCMW- en gemeenteraad werd dit voorontwerp op een informatievergadering voorgelegd aan het personeel
en de raadsleden van zowel OCMW als gemeente. Iedereen kon hierbij zijn mening uiten, er werd geluisterd naar de opmerkingen
en suggesties vooraleer over te gaan tot het
opmaken van een eindontwerp.
Het Sociaal Administratief Centrum is niet
alleen belangrijk voor het personeel maar
vooral voor onze inwoners. Alle diensten
zullen in de toekomst verenigd zijn in één
gebouw wat de dienstverlening aan de bevolking ten goede zal komen:
Eénloketfunctie: De uitbouw van een geïntegreerd gemeentelijk loket voor de burger,
een mensvriendelijk en een toegankelijk aanspreekpunt.
Alle diensten onder één dak bevordert communicatie en overleg, samenwerking tussen
het personeel Er is een permanent onthaal
voor de inwoners.

Alle beschikbare ruimtes worden verder gebruikt. De raadszaal in het gemeentehuis zal
ook gebruikt worden als raadszaal voor het
OCMW, vergaderruimte voor overleg scholengemeenschap. Alle vergaderzalen kunnen
door de verschillende diensten gebruikt
worden.
Wij zorgen er voor dat alle gemeentelijke
gebouwen multifunctioneel worden gebruikt:
- Gemeentehuis Watervliet is : administratief
loket, bibliotheek, archiefruimte, dorpshuis,
noodwoning, OCMW, vergaderruimte,
- Technische dienst is gecentraliseerd in Bentille; bureel werfleider en loods technische
diensten met alle materiaal, groendienst en
poetsdienst , met sanitair en eetruimte cfr
wet op welzijn.
- Gemeentehuis Sint-Margriete huisvest het
polderbestuur Generale Vrije Polder en
het jeugdlokaal KLJ;
- De Melkerij huisvest de Plaatselijke Openbare Bibliotheek, het Plattelandscentrum
Meetjesland, de Plattelandsklassen, het,
jeugdhuis en een groot en klein vergaderlokaal.
- De gemeentelijke dienst Vrije Tijd wordt
eveneens ondergebracht in het SAC, waardoor meer mogelijkheden voor toegankelijkheid gecreëerd worden. Wie pleitte
ooit voor meer openingsuren toeristische
dienst? begrijpe wie begrijpe kan. Er zal
geen huur meer moeten betaald worden
noch voor ruimtes technische dienst in StLaureins dorp, noch in de toekomst voor
dienst vrije tijd, …een kostenbesparende
maatregel.
Dat het gemeentebestuur een nieuw gemeentehuis wil bouwen is een absolute vertekening en verdraaiing van het eigenlijke
project.

Polyvalente ruimte midden in het groen.

In het huidige gemeentehuis verdwijnen
de burelen en functies in de kelderruimtes.
Deze ruimtes krijgen een andere bestemming: keuken, refter, berging en archief. De
1ste verdieping blijft gebruikt voor burelen
voor Burgemeester en schepenen, bureel
voor de gemeentesecretaris en burelen
gemeentelijke administratie en projectmedewerker.
De huidige burelen in het gemeentehuis
wijzigen m.a.w. enkel van functie zonder
infrastructurele ingrepen. Om maar één
voorbeeld te geven: de bureelruimte van de
gemeentesecretaris wordt schepencollegelokaal omdat er een ovale of ronde tafel kan
gezet worden. Nu is de schepenzaal te smal
is om vlot plannen te bekijken en overleg te
hebben met meerdere deelnemers bij een
vergadering.
De PWA-medewerker, de informaticus en
de administratieve kracht school , nu samen
gepropt in één bureel (3 bureeltafels voor
4 personen, projectmedewerker inbegrepen), worden functioneel geherhuisvest in
het SAC. De bovenverdieping met raadszaal
blijft ongewijzigd.

Bij de opstart van het gemeentelijk kleuteronderwijs, zes jaar geleden, was het onmogelijk te zeggen in welke richting dit zou
evolueren. Bijgevolg was het onmogelijk een
subsidiedossier- dat 6 à 8 jaar op zich kan laten wachten - in te dienen en toch tijdig een
beperkte uitbreiding van schoolinfrastructuur te realiseren. Het huidige Roelandshof
wordt in functie van het SAC afgebroken en
krijgt een volwaardige vervanging binnen de
nieuwbouw.
De aangrenzende tuin wordt veilige speelruimte voor de schoolkinderen. In 2002 zijn
de ramen (dubbel glas) en deuren vervangen
en werd het plafond vernieuwd. Onderhoud
van gebouwen en patrimonium is een constante in het beleid. De energiebesparende
kosten door de onderhoudswerken zijn
navenant. Het oude gebouw heeft anno
2011-2012 nood aan een totale vernieuwing
voor gebruik schoolopvang en vergaderaccomodatie voor de vele verenigingen in de
gemeente.
Het administratief centrum met sociaal huis
is een concept dat antwoord zal bieden op
toegankelijkheid en dienstverlening voor de
bevolking in de brede betekenis.
- Aanwezigheid van de gemeentediensten in
het binnengebied
- Clustering sociale en gemeentelijke diensten
- Creëren van een betekenisvolle openbare
ruimte die de verschillende diensten kan
verbinden met elkaar.
- Beeldbepalend element in het straatleven.
- Nabijheid bij de zorgwoningen en rusthuis,
de school.
- Het SAC als een rode loper, het verzamelt
de toegangen van alle diensten in slechts
één volume.
- Verbinding van de bestaande gebouwen
met een optimale interactie tussen OCMW,
zorgwoningen, LOI, school, voor- en naschoolse opvang, sport en SAC.
Het Sociale Administratief Centrum verenigt
diensten en mensen onder één dak en komt
de volledige diensverlening aan de bevolking
ten goede!

Wegenwerken en riolering naar
KWZI dorp Sint-Jan-in-Eremo
Reeds in 2003 werd het gebied rond de
Boerekreek door de Vlaamse Gemeenschap erkend als een prioritair te zuiveren gebied. Dat was één van de tien geselecteerde projecten van de toenmalige
Vlaamse Minister van Leemilieu. De werken omvatten de bouw van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI)
voor de zuivering van afvalwater van de
dorpskern van Sint-Jan-in-Eremo en het
provinciaal sportcentrum de Boerekreek.
De installatie zal het afvalwater zuiveren
van 350 inwoners.
Om dit te realiseren werden wegen- en
rioleringswerken uitgevoerd in de SintJansstraat, de Hogestraat en de Sint-Janpolderdijk: het plaatsen van pompstations
en de aanleg van een persleiding in de Hogestraat en de St-janpolderdijk, de aanleg

Herdenking
Wapenstilstand

November start elk jaar met enkele sombere
dagen, dagen waarop we stilstaan bij belangrijke gebeurtenissen die deel uitmaken van
het leven. Op 11 november herdacht de gemeente naar jaarlijkse gewoonte de gesneuvelden van Wereldoorlog I. Na een misviering
werd in verschillende deelgemeenten een
bloemenkrans neergelegd.

Herinrichting
Calusstraat

van een vuilwaterleiding (DWA) en een
regenwaterleiding (RWA) in de St-Janspolderdijk, heraanleg van de bovenbouw
in de St-Jansstraat,… alle werken werden
uitgevoerd door Aquafin. De kostprijs
is 1.209.631 euro, volledig gesubsideerd
door de Vlaamse Overheid.

Rooien zieke
bomen/ planten
nieuwe bomen
op het Stee

De renovatiewerken in de Calusstraat zijn ver
uitgevoerd. Het bestaande betonnen wegdek
werd verpulverd en overlaagd met asfalt. De
weg is aan beide kanten verbreed met een
strook grasdallen van 60 cm breedte. De weg
en aansluiting met de voormalige rijkswachtkazerne en de woningen vooraan in de straat
richting dorp is voorzien van verkeersremmende maatregelen.
Het bestaande gescheiden rioleringsstelsel en
het bestaande voetpad is doorgetrokken tot
aan de Residentie Thanasis. Ook aan de andere kant werd een voetpad voorzien.
Het kruispunt ter hoogte van het Kruisken
werd aangepast, het kruispunt met de SintJanspolderdijk – Drijdijk wordt nog overzichtelijk en veiliger gemaakt.

Een geslaagde
en gesmaakte editie
van de Week van de
Smaak 2010
te Sint-Laureins
De bomen op het Stee te Watervliet hadden
al een paar jaar af te rekenen met enkele plagen en ziektes. Een gespecilaliseerde boomverzorger stelde vast dat de Paardekastanjebomen te lijden hadden onder de Mineermot
en de bloedingsziekte. De gemeente is vervolgens overgaan tot het rooien van de oude
zieke bomen en het heraanplanten van het
Stee.
De inwoners van Watervliet werden in het
voorjaar 2010 reeds opgeroepen om hun
mening te geven over de aan te planten
boomsoort. Dit gebeurde in samenwerking
met het Dorpshuis. Uit de bevraging is toen
de Zomerlinde naar voren gekomen, meer
bepaald Tilia platyphyllos “Delft”. Deze cultivar is een opgaande boom met piramidale
kruin, die er om bekend staat goed bestand
te zijn tegen zilte zeewind en weinig last
heeft van insectenaantasting.

De vijfde ‘Week van de Smaak’ is achter de
rug. We kunnen in onze gemeente terugblikken op een zeer geslaagde avond. De Meet
kleurde vrijdagavond 19 november helemaal
Spaans met culturele en culinaire hoogstandjes. Na de voorstelling van “Don Quichotte”
konden de aanwezigen genieten van heerlijke tapas en een glaasje sangria. De hapjes
werden verzorgd door het bib-personeel en
leden van de beheerraad van de Plaatselijke
Openbare Bibliotheek.

Stand van zaken
kantine voetbal
Watervliet

De werkzaamheden aan de nieuwe kantine
van de voetbal te Watervliet zijn goed gestart. Momenteel staat de ruwbouw er al en
is het dak grotendeels geplaatst. De nieuwbouw wordt voorzien van een nieuwe kantine, douches, kleedkamers, … Op de werfvergaderingen wordt de concrete uitvoering van
de werken gevolgd. Er is voortdurend overleg met de voetbalclub. Het terrein werd genivelleerd en gedraineerd en achteraan komt
er een oefenterrein. Inmiddels werd nieuwe
terreinverlichting besteld en een omheining
voor het terrein.

Strooiplan gemeente

De winter heeft zich in december 2010 al
goed laten voelen. Naast de prachtige winterbeelden en sneeuwpret voor de kinderen
moesten we toch ook rekening houden met
heel wat besneeuwde en gladde wegen. Maar
Sint-Laureins is goed voorbereid de winter
ingegaan. Dankzij de nieuwe zoutloods te
Bentille had de gemeente een ruime voorraad strooizout liggen. Momenteel is er reeds
een 200 ton zout verbruikt op onze wegen.
Daarnaast zorgt het sneeuw- en ruimplan
voor berijdbare wegen in Sint-Laureins.

Stand van zaken
jeugdlokaal Bentille
De renovatie van de oude voetbalkantine te
Bentille, Graafjansdijk tot een nieuw jeugdlokaal is volop aan de gang. Na de ruwbouw is
het dakwerk afgewerkt en zijn alle leidingen
geplaatst. Momenteel is men bezig met de
pleisterwerken en worden nadien de vloeren
geplaatst.
De nieuwbouw wordt van nabij opgevolgd
door de bevoegde schepen voor jeugd, Els
de Clercq en de burgemeester. Alles wordt
in het werk gesteld opdat deze locatie een
nieuwe ontmoetingsplek kan worden voor
alle spelende kinderen van Bentille.

Bedanking vrijwilligers Plantjesweekend
Kom op tegen Kanker 2010
Een 70-tal vrijwilligers uit alle deelgemeenten van Sint-Laureins verkochten in
november opnieuw 1500 azalea’s, in totaal
goed voor een bedrag van 9007 euro. Als
we hier de bijdrage die de gemeente levert
bijtellen, konden we opnieuw meer dan
10 000 euro bezorgen aan Kom op tegen
Kanker. Een bedrag om fier op te zijn. Als
bedanking werden alle vrijwilligers zaterdagavond 4 december uitgenodigd op het
gemeentehuis.

Budget 2011

Kerstmarkt
De Kerstmarkt, georganiseerd door het oudercomité van de Gemeentelijke Basisschool
“De Regenboog” was ook dit jaar één en al

warmte en gezelligheid. Ondanks de gladde
wegen en de sneeuwval trok de kerstmarkt
heel wat volk.
Ook het woonzorgcentrum Sint-Jozef organiseerde zijn jaarlijkse kerstmarkt. Familieleden
en vrienden kwamen er samen met de bewoners een kijkje nemen aan de verschillende
kraampjes. De bezoekers konden er tevens
genieten van een heerlijke koffie, glühwein of
stukje taart. Dank aan de vele vrijwilligers en
personeelsleden voor hun inzet.

Op de gemeenteraad van 16 december 2010
is het budget 2011 goedgekeurd. Het budget heeft een positief resultaat op het eigen
dienstjaar. De gemeentelijke belastingen blijven
op 7% aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting en 1.200 opcentiemen op
de onroerende voorheffing.
Voor het nieuwe jaar staan onder andere volgende investeringen gepland:
- verwarming loods technische dienst
- herstel verschillende wegen
- ontwerpkosten dorpskernvernieuwing
Sint-Laureins
- wegenis Veldstraat en Menneken
- aanleg vrijliggend fietspad en verschuiven
rijweg Sint-Jansstraat
- verbreden Goochelaarstraat
- aankoop bestelwagen
- aankoop trilplaat
- aankoop vijf pick-nickbanken
- aankoop tafels en stoelen school Watervliet
- aankoop informaticamateriaal
- accommodatie recreatiegebied naast KMOzone
- aankoop klimtouwinstallatie
- rioleringswerken Sint-Margriete, Kantijnstraat, Bentille, Groeneweg, Comercaatsweg,
Vlamingstraat, Waterland-Oudeman
- sanering kerkhoven

www.sint-laureins.cdenv.be

