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Allerheiligen – Allerzielen
We gedenken onze overledenen
Op 1 november herdenken wij onze overledenen, ieder op zijn manier, maar met respect voor wat zij voor ons betekenden. De kerkhoven liggen er weer prachtig bij met bloemen en versieringen. Nu
het groen (gras) weer de bovenhand haalt op het donkere (vroeger
alles dood gesproeid) op onze kerkhoven komen de vele chrysanten
en bloemstukken beter tot hun recht. Het is als het ware een beetje
meer leven op een stille ruimte die veel verdriet kent.
Op 11 november gedenken wij ook de slachtoffers van beide wereldoorlogen en start de voorbereiding op voor het herdenkingsjaar van
100 jaar wereldoorlog volgend jaar.
(zie onze archieffoto van viering 2012).

Toen
Onze kerkhoven
CD&V in de meerderworden groener heid zat, werd er resoluut voor gekozen
om alle kerkhoven te bewaren in de deelgemeenten.
dan ooit
We hebben over een periode van 4 jaar de kerkhoven van
Sint-Margriete, Waterland-Oudeman en Watervliet gesaneerd. Dus
de vervallen graven ontruimd zodat er plaats was voor nieuwe graven en
groen. Ook Bentille stond klaar en werd door het nieuwe bestuur uitgevoerd.
Tegelijk hebben wij, in plaats van alles dood te sproeien, gekozen voor meer gras
op de kerkhoven waardoor ze wat meer ‘toegankelijker’ worden. Voorgaand werd door de minutieuze zorg van het gemeentepersoneel een nauwkeurige inventaris opgemaakt van de duur van
alle concessies en werden de meeste begraafplaatsen exact opgemeten, zodat dit alle in de computer
netjes geordend is.
Waar staan we nu?
Alleen nog Sint-Laureins en Sint-Jan-in-Eremo moeten gesaneerd worden en de bovengrondse afwerking van de begraafplaatsen moet nog heraangelegd worden.
Wat komt er nog?
Wij zijn er voorstander van dat de hoofdpaden in degelijke klinkers worden aangelegd of in ieder
geval op een manier dat er geen gras tussen de tegels kan groeien. Voor de zijpaden stellen wij
voor dat er stapstenen komen op gelijk niveau met het gras, zodat dit geen hinder vormt voor
het afrijden van het gras, maar toch de mogelijkheid biedt om zonder natte voeten het
kerkhof te bezoeken. In de overgang naar het nieuwe bestuur heeft schepen
Bonamie beloofd dat de middelen die voorzien waren voor het kerkhof in
Watervliet zouden gereserveerd blijven en er een nieuw degelijk pad komt
rondom het kerkhof. We kijken vol belangstelling uit naar dit plan,
zodat de toestand zoals het er nu bij ligt vlug tot het verleden
behoort. Voor Bentille is er al een
uitvoering in het verschiet.
Positief nieuws dus.

Burgemeester en schepenen niet aanwezig op de toelichting
van Minister-President Peeters over het Plattelandsfonds
Wist je dat burgemeester en schepenen van Sint-Laureins niet
aanwezig waren op 4 september op de toelichting VLM en Minister-President over het Plattelandsfonds in Gooik?
Daar gaf Vlaams-Minister President Peeters uitgebreid toelichting
voor de 50 plattelandsgemeenten van het Plattelandsfonds.
In 2013 voorziet men voor het eerst in
financiering van 50 plattelandsgemeenten voor de uitvoering van projecten die
één of meerdere plattelandsdoelstellingen realiseren. Een gemeente kan max.
250 000 euro trekkingsrechten verkrijgen
via een aanvraag tot projectfinanciering.
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De gemeenten konden dit jaar van 1 tot
en met 31 oktober daarvoor projecten
indienen bij de VLM, de Vlaamse Landmaatschappij.
Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins behoren tot het lijstje van 50 geselecteerde
gemeenten die de CD&V-Minister-Pre-

sident wil ondersteunen om de leefbaarheid van het platteland te versterken.
Sint-Laureins heeft recht op € 217.812.
De toelichting door de VLM bevatte
concrete informatie voor de gemeenten:
hoe zij de projectfinanciering moeten
aanvragen, de projectomschrijving en
schatting van de kosten.
Opvallend was dat niemand van het College van Burgemeester en Schepen van
Sint-Laureins aanwezig was in tegenstelling tot de delegatie vanuit Assenede en
Kaprijke.

Voorstelling

Samia Van Vooren:
vernieuwing in de politiek
Bij de verkiezingen van vorig jaar haalde Samia als nieuwkomer een aardig aantal stemmen, wat haar meteen een
zitje opleverde in de OCMW-raad. Beroepshalve is ze
daar mee vertrouwd en met een verfrissende kijk op het
wel en wee in het OCMW vult ze met gloed haar collega’s
aan in onze CD&V-fractie, die de grootste in de raad is.

Geboren 11 november 1988
Werk : Maatschappelijk assistent zorgbegeleider bij
CM Midden-Vlaanderen
Politiek : OCMW raadslid lid sociaal comité
Laatste boek: Haar naam was Sarah Tatiana de Rosnay

Lievelingsprogramma: Game of
Thrones, The Tudors, Grey’s Anatomy
Kleur: roze
Gerecht: salade scampi
Favoriete plekje in Sint-Laureins:
bankje aan het Leopoldskanaal
Hobby’s: dansen - dansles geven,
lezen, reizen
Lid van : dansschool movimento

Wist je dat…
… de gevaarlijke bocht in de Ketterijstraat werd heraangelegd door het
Vlaams Gewest?
Wij hadden als CD&V-college, gesteund door de ganse gemeenteraad, in
de voorbije jaren al vaak aangedrongen
om daar werk van te maken. Liever
hadden wij een aanleg gezien met een
middengeleider, zodat het overschrijden van de middenstreep niet meer
mogelijk is, maar blijkbaar heeft men
de ingreep beperkt. We hopen dat dit
volstaat en roepen de mensen op om
toch voorzichtig te zijn daar.

van landbouwers is?
Nu afwachten hoe schepen van Ruimtelijke ordening, Johan Francque, dit
oplost. Alles in het Nieuwsblad op één
hoop gooien met zaken die er niets mee
te maken hebben (financiën) is nogal
kort door de bocht. We dachten dat er
iets meer denkwerk zou achter zitten.

… het dit jaar op 13 oktober een echte
‘Water’-vlietse kermis was?
Maar gelukkig was er een warm onthaal
op de bibliotheekverwendag.

… de deputatie ons gelijk gaf over
onze klacht omtrent de samenstelling
van de Gecoro (zie vorige blaadje) dat
‘Landelijk Vlaanderen’ geen vereniging

… er ook in de POB in Sint-Laureins
een bibliotheekverwendag was? Dit was
op zaterdag 12 oktober. We zijn blij dat
de bestuursploeg dit jaarlijks initiatief
verder zet. Michele stak een handje toe

Ik hou van: mezelf al dansend uitleven, contacten leggen met oude bekenden en nieuwe gezichten, ‘ervoor gaan’
in alles wat ik doe
Ik hou niet van: half werk - aanmodderen
Waar wil ik aan werken: het sociaal
beleid binnen onze gemeente

en Annick en Ingrid gingen de deelnemers even aanmoedigen.

… initiatieven als ‘Onthaal nieuwe
inwoners’, ‘Jeugdboekenweek’ worden
voortgezet, wat we alleen maar kunnen
toejuichen?
… alle partijen in de gemeente zoeken
naar oplossingen bij de aanleg tunnel
onder E 34 en ontsluiting van SintLaureins (zie ook vorige blaadje)?
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Opheffing provinciale reglementen
De Vlaamse interne staatshervorming heeft een wijziging in
provinciale bevoegdheden tot
gevolg, vooral op het vlak van
de persoonsgebonden aangelegenheden (welzijn, cultuur en
sport).

Vanaf 1 januari 2014 zullen de provinciebesturen m.b.t. de ‘niet-grondgebonden
materies’ (dus culturele en persoonsgebonden taken) enkel bevoegdheden
kunnen behartigen die in ‘een specifiek
decreet’ zijn opgesomd.
Welzijn en gezondheid
Voor Welzijn en Gezondheid, incluis
Jeugd, betekent dit dat een aantal structurele financiële ondersteuningen en
individuele premies niet langer door de
provinciebesturen kunnen toegekend
worden.
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Met ingang van 1 januari 2014 werden
volgende subsidies afgeschaft :
a) het subsidiereglement van september
1997 voor erkende Oost-Vlaamse seniorenverenigingen;
b) het reglement dd. september 2003
m.b.t. de provinciale mantelzorgpremie;
c) het reglement van september 2002
voor subsidies aan beschutte werkplaatsen voor tewerkstelling van personen met
een handicap, enz.
Sport
Voor het Sportbeleid is er ingevolge de
herschikking van de provinciale bevoegdheden en het bestuursakkoord, voor de
provincies geen subsidiërende rol meer
voor sportclubs, sportfederaties, sportkoepels en wielerscholen.
Concreet wordt bv. vanaf 1 januari 2014
het reglement tot erkenning en tot subsidiering van bovenlokale sportverenigingen opgeheven.

Cultuur
Het Witboek bepaalt dat in het beleidsdomein Cultuur de subsidiering van landelijke organisaties sociaal-cultureel volwassenenwerk vanaf 1 januari 2014 op één
niveau gebeurt (Vlaamse Overheid) in
plaats van op twee niveaus (ook provincies). Om die reden moeten de provincies zich terugtrekken uit de structurele
ondersteuning van landelijke organisaties
sociaal-cultureel volwassenenwerk.
Concreet wordt bv. het reglement van
juni 2004 m.b.t. de ondersteuning van
initiatieven in het kader van lokaal cultuurbeleid stopgezet. U merkt, de interne
staatshervorming heeft als gevolg dat er
bevoegdheden verschuiven van Provincies naar Vlaanderen. De toekomst zal
uitwijzen of ‘centralisering’ een goede
zaak is. Maar vanzelfsprekend zullen alle
voormelde verenigingen vanaf 1 januari
2014 rechtstreeks op de Vlaamse Overheid een beroep kunnen doen.
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