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De Provincie Oost-Vlaanderen nam in de provin-
cieraad van 24 april de voorkeursbeslissing om 68 
nieuwe windmolens te plaatsen, waarvan 25 ver-
spreid in een zone “Eeklo-Maldegem” en 43 langs 
de autosnelweg E40 tussen Aalter en Aalst. 
lees meer op bladzijde 4

Groene energie ook bij ons

De meerderheid van VLD-SPa/NVA 
is thans volop bezig met de uitvoering 
van de door ons in gang gestoken 
projecten.
Ik denk hierbij aan waterzuivering en 
riolering in Sint-Margriete, Waterland-
Oudeman en Sint-Laureins, Bellekens-
straat in Watervliet en nog vele andere.

Ondertussen zitten wij niet stil. In het 
vorige blaadje stelden we onze OCMW-
fractie voor en nu onze gemeenteraads-
fractie. 
Wie wil kan gerust op één van ons 
beroep doen als er een probleem is in 
de gemeente, rustoord of  OCMW. Wij 
stellen onze ervaring en kennis graag 
ter beschikking. 
Bel ons, mail ons en trek ons aan de 
mouw als je ons ziet. 

Met dit laatste blaadje voor de vakantie 
wensen we jullie alvast een mooi en 
deugddoend verlof  in juli en augustus 
en in september houden we jullie ver-
der op de hoogte van wat reilt en zeilt 
in gemeente en OCMW.

Bart Van de Keere
Voorzitter CD&V Sint-Laureins

Prettige vakantie
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Windmolens ook bij ons?
In 2009 keurde de Provincieraad het ad-
dendum aan het PRS, Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan, goed, dat een beleidskader 
voor midden- en grootschalige windturbines 
schept. In dit beleidskader kunnen ‘macro-
concentratiezones’ worden afgelijnd. 
CD&V vindt het belangrijk dat het provincie-
bestuur een kader creëert met voorkeurloca-
ties binnen de zoekzones, waar windturbines 
kunnen worden ingeplant, en anderzijds een 
kader met een verdeling van de lusten en de 
lasten aanreikt.

Waar komen ze?
Het provinciale beleidskader voorziet 
potentiële zoekzones waar windturbines 
kunnen komen, macroconcentratiezo-
nes, optimaal in te vullen. 
De verfijning van de ruimtelijke or-
dening van windturbines in de zone 
“Maldegem-Eeklo” en “E40 tussen 
Aalst en Aalter  betekent dat de andere 
zones gevrijwaard kunnen blijven voor 
ontwikkeling van windturbines.  
Deze ruimtelijke detaillering is zeer 
belangrijk, wetende dat de wet toelaat 
om windturbines in landbouwzone in te 
planten. Dit schept duidelijkheid ‘waar 
wel – waar niet’ windturbines.
Voor de zone “Maldegem-Eeklo” werd 
beslist om bij voorkeur windturbines te 
plaatsen in  een dubbele lijn aan beide 
zijden van  de N49 – Expressweg.

Aan de  E40 Aalst-Aalter werd beslist 
dit te realiseren in groepen langsheen 
de E40.

Uitsluitingszone
Dit houdt ook in dat rond elk windpark:
een concentratiezone wordt vastgelegd: 
een zone voor landschappelijk begelei-
dende maatregelen;
een uitsluitingzone van 5 km komt, 
waarin windturbines worden verboden. 
Deze zal een groot stuk van onze ge-
meente vrijwaren van de inplanting van 
windmolens.

Wie profiteert er van  en wie 
heeft er last van?
De Provincie tracht ook de lusten en 
lasten van windenergie rechtvaardiger te 
verdelen.

Er wordt onderzocht hoe de lasten en 
lusten van windturbineprojecten beter 
kunnen herverdeeld worden en hoe die 
verdeling kan bijdragen tot het creëren 
van een draagvlak voor windenergie.
Een grotere participatie van de lokale 
gemeenschap rond de windmolens 
wordt door de provincie, als een nood-
zakelijke voorwaarde gezien.
Concreet wordt een landschapsfonds, 
dat middelen ter beschikking van de lo-
kale gemeenschap stelt om milderende 
aanplantingen te doen en een engage-
mentsverbintenis om de projectontwik-
kelaars ertoe te brengen om vrijwillig 20 
% van de productiecapaciteit af  te staan 
aan de lokale gemeenschap aangegaan.

Het vervolg – hoe kan u uw 
stem laten horen ?
Nu de principebeslissing in de provin-
cieraad is goedgekeurd, kan het plan-
proces starten en de formele procedure 
tot de opmaak van PRUP’s (Provinci-
ale Ruimtelijke Uitvoerings- Plannen) 
opgestart, voor het vastleggen van de 
geselecteerde concentratiegebieden. 
Belangrijk is dat tijdens dit planproces 
met het openbaar onderzoek iedere 
Oost-Vlaming zijn mening kan uiten, 
gaande van bezwaren tot suggesties. 
Volg dit goed op de website 
www.oost-vlaanderen.be 
<http:www.oost-vlaanderen.be> en in 
de pers, zodat je kan gebruikmaken van 
de inspraakprocedures en uw mening 
uiten. (aansluiting op pag. 8)

Annick Willems
Provincieraadslid
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Onze fractie werkt en… feest!
Naast de voorbereidende ver-
gaderingen in Bentille, blijft er 
ook nog ruimte over om bij één 
of andere festiviteit het glas te 
heffen of een ijsje te nuttigen.
Onze fractieleden in actie.

v.l.n.r. : Martine Cools, Jelle Boelens, Luc 
Van de Vijver, Patrick De Greve, Bart Van 

de Keere, Annick Willems (fractieleider) en 
Franky Cornelis.

De contactgegevens op een rijtje

Jelle Boelens, Commercaatsweg 26, Sint-Laureins 
jelle.boelens@ugent.be - 09 379 71 19 of  0496 64 35 53

Martine Cools, Blekkersdijk 6, Watervliet
cools.m@telenet.be - 09 379 01 62 of  0473 92 43 38

Franky Cornelis, Zonnestraat 7, Sint-Jan-in-Eremo –
cornelis.franky@skynet.be - 09 379 97 72 of  0497 44 04 14

Patrick De Greve, Warande 4, Sint-Jan-in-Eremo
patrick.degreve@frieslandcampina.com - 09 379 95 93 of  

0475 75 12 61

Bart Van de Keere, Molenstraat 112, Watervliet
bart.van.de.keere1@telenet.be - 09 379 84 50 of

0485 68 71 77

Luc Van de Vijver, Watervlietsesteenweg 2, 
Waterland-Oudeman

lucvandevijver@telenet.be - 0497 12 35 37

Annick Willems, Eerstestraat 29, Sint-Laureins
annick.willems@skynet.be - 09 221 66 78

… de CD&V-fractie in de gemeenteraad 
een besparing van 50.000 € realiseerde 
door te weigeren de representatiever-
goeding te verhogen naar 180 € zoals 
voorgesteld door VLD-sp.a-NVA ?

… er vanaf  nu speelstraten in Sint-
Laureins kunnen aangevraagd worden? 

… de prijs voor de sportkampen ver-
hoogd is tot 12 €/dag/persoon en tot 
15 €/dag/persoon indien er een extra 
activiteit of  opstartkosten zijn (zoals 
bus/zwembad/huur van fietsen) en wij 
dat niet goedkeurden?
… de opvang vóór en ná de sport-

kampen en/of  speelpleinwerking 
verdubbeld wordt, ZONDER ONZE 
STEM, tot 0,50€/15 minuten en uitge-
breid wordt: vanaf  07u00 tot 09u30 en 
vanaf  16u00 tot 18u00 ?

… de sportlessen voor volwassenen 
vastgesteld werden op 5 €/les/persoon 
voor de -55 jarigen en op 4 €/les/per-
soon voor de  +55 jarigen?

… er meer inspraak en democratie 
beloofd werd maar “systematisch ver-
geten” wordt om advies aan de advies-
raden te vragen?

… het merendeel van de nieuwe 
adviesraden ten vroegste in septem-
ber voor het eerst zullen bijeenkomen, 
gezien de laattijdige samenstelling in de 
gemeenteraad van 20 juni 2013.
(Wie was er nu alweer zo traag of  wie 
was er klaar voor?....of  was het voor de 
recepties en niet voor het vele werk?)

vervolg zie p. 8

Wist je dat…



V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e 

8

vervolg van p.5

… de cultuurcoördinator op 21 febru-
ari.2013 haar ontslag indiende en de 
meerderheid op de gemeenteraad van 
24 april 2013 ons voorstel om een vaca-
ture voor een halftijds cultuurcoördina-
tor uit te schrijven wegstemde waardoor 
de gemeente jaarlijks meer dan 20.000 € 
subsidie verliest?

… de gemeenteraadsleden van de meer-
derheid door een voorkeursbehandeling 
uitgenodigd worden op ontvangsten 
van het schepencollege terwijl de andere 
gemeenteraadsleden niet gewenst zijn 
= weg objectiviteit? Waar en voor wie 
geldt dit nog?

Wist je dat…Wij bouwen nog steeds verder
Projecten CD&V worden NU uitgevoerd.

In onze gemeente zijn er dit jaar veel grote openbare werken aan 
de gang. Deze werden nog allemaal door ons gepland en in ont-
werpen gegoten en de meeste ook nog aanbesteed door CD&V. 
Tijdelijk wat ongemak dus, maar voor de toekomst een hele ver-
betering. Al bij al goed nieuws voor leefbaarheid van een dorp en 
de jonge gezinnen.
Wij letten er op dat deze correct en tijdig worden uitgevoerd.

Met de verbreding van de Bellekensstraat in Watervliet wordt gezorgd voor een 
ontlasting van het zware vervoer door de Veldstraat (die in een tweede fase wordt 
aangepakt).

De straat zal worden aangelegd met betonstroken in het midden en aan de kant 
afgewisseld met grasdallen, zodat het landschappelijk karakter in de verf  wordt ge-
zet. Tevens zal op de Blekkersdijk voor het Hoeksken een verkeersremmer komen, 
zodat men geneigd is de nieuwe Bellekensstraat in te rijden en anderzijds trager 
het kruispunt nadert.

Binnenkort kunnen de eerste 
ondernemers beginnen bouwen.

De parking voor de recreatiezone
is bijna klaar.

In Waterland-Oudman is het deel 
Appelstraat in afwerking.

De wegenis voor de bedrijventerreinen is 
er, de nutsvoorzieningen zijn in aanleg.

Ook de Sint-Margrietstraat
ligt er al netjes bij.

In de Vlamingstraat staat het licht op 
groen voor de rioleringswerken.

In Sint-Margriete is nu de 
Hontseinde-straat aan de beurt.


