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Het schooljaar is weer van 
start gegaan met wel en 
wee voor vele kinderen, 
leerkrachten en ouders.  
Dankzij onze enthousiaste 
leerkrachten voelen de 
leerlingen zich thuis op 
school. 

(Lees meer op 
bladzijde 4 en 8)

Terug naar School 
in je eigen dorp



Op de gemeenteraad in juni 
hoorden wij tot onze grote 
verbazing dat de nieuwe meer-
derheid het project voor de 
vernieuwbouw van de stokoude 
gebouwen in Watervliet af-
voert. Gelooft men niet meer in 
de bestaanskracht van de kleine 
dorpsscholen, waar wij de voor-
bije 36 jaar veel energie hebben 
ingestoken om ze zoveel als 
mogelijk te behouden ? 

Zes jaar terug hebben wij de toestand 
van de oude lokalen in Watervliet gron-
dig bekeken en vastgesteld dat deze 
-  gebouwd in 1874 en 1934 - niet meer 
beantwoorden aan de moderne noden 

en verbouwing een pleister op een 
houten been is.  

Voor de school in Watervliet was een 
project ingediend in 2008 met 70% 
subsidies.
Onverhoopt snel werd ons in 2012 
meegedeeld dat het project goedge-
keurd was voor 2013 of   2014.   

Wij konden dit zelf  niet meer afwerken, 
maar de plannen lagen klaar en het geld 
uit Brussel is er.

Zonder uitleg wat er in de plaats komt 
werd gezegd dat die subsidies nu zul-
len aangewend worden voor een grote 
uitbreiding in Sint-Laureins. 
Dit was niet echt nodig omdat wij in 
onze plannen rond het Sociaal Ad-
ministratief  Centrum ook de nodige 
uitbreidingen en vernieuwingen in Sint-
Laureins voorzien hadden  en hadden 
wij geen pech gehad bij de aanbeste-
ding, stond het er nu al.

Beweren dat er geen gelden zijn voor 

dit project is ook niet correct want op 
dezelfde gemeenteraad keurden wij 
de eindafrekening goed, met ruime 
overschotten zowel op gewone als bui-
tengewone dienst. (zie verder onder de 
rubriek “wist je dat”).

Wij blijven dit opvolgen en zullen 
proberen om alsnog dit project of  een 
alternatief  te laten realiseren  en zo de  
leefbaarheid van de dorpsschool en een 
dorp te verdedigen. 

Bart Van de Keere

Voorzitter CD&V Sint-Laureins
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Terug naar school 
(een gemiste kans)

Alleen maar blije gezichten in 2012 
met goedkeuring 70 % subsidie.

Bij de bouw van het nieuwe woonzorg-
centrum halfweg jaren tachtig, werd 
door de toenmalige CVP-meerderheid 
voorzien in een optimale dienstver-
lening. Door de bouw van een eigen 
mortuarium konden de inwoners van 
onze gemeente op serene wijze afscheid 
nemen van hun dierbaren.

De huidige meerderheid Samen/N-VA 
heeft ondanks ons protest besloten het 
mortuarium te sluiten vanaf  1 novem-
ber 2013. Hiermee valt een betaalbaar 
alternatief  voor de duurdere commerci-
ele mortuaria weg. Daarnaast ontneemt 

men de oudere bevolking de mogelijk-
heid om de overledenen dicht bij deur 
een laatste groet te brengen. Hiermee 
wordt nog maar eens geknipt in de 
dienstverlening aan de eigen bevolking. 

De laatste jaren werden bijna de helft 
van de overledenen immers opgebaard 
in het mortuarium in Sint-Laureins. 
Van de overleden bewoners van het 
Woonzorgcentrum werd zelfs meer dan 
80% opgebaard in de eigen gemeente.

Hiermee treft Samen/N-VA opnieuw 
de eigen bevolking. Ditmaal de verou-

derende bevolking met een beperkte 
mobiliteit. Zeker nu de openbare ver-
voersmaatschappij het aantal buslijnen 
in Sint-Laureins heeft beperkt.
Hoe moeten zij nu afscheid nemen van 
vrienden of  familie? 

CD&V heeft zich steevast gekant tegen 
de sluiting van het mortuarium. Wij 
kunnen niet akkoord gaan met het bot-
weg knippen in de dienstverlening aan 
de eigen inwoners. Enkel en alleen om 
de begroting op te smukken.

Meerderheid knipt in dienstverlening
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Gecoro is de GEmeentelijke 
COmmissie Ruimtelijke Orde-
ning. De  officiële adviesraad 
met belangrijke invloed in alles 
wat te maken heeft met steden-
bouw en ruimtelijke ordening; 
dus structuurplan, ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (RUP’s), 
verordeningen inzake steden-
bouw etc.

Samenstelling 
Met de gemeenteraadsbeslissing van 21 
februari 2013 werd de gecoro ver-
nieuwd.
Het ledenaantal is : 9 
3 deskundigen inzake ruimtelijke orde-
ning
6 vertegenwoordigers uit de maatschap-
pelijke geledingen

De maatschappelijke 
geledingen omvatten  : 
 milieu en natuurverenigingen,
 vereniging van werkgevers of  zelfstan-
digen,
 vereniging van handelaars ,
 vereniging van landbouwers ,
 vereniging van werknemers ,
 verenigingen van kinderen, jeugd en 
onderwijs.

Landbouwers
Sint-Laureins is nog steeds -  en geluk-
kig - een plattelandsgemeente, waar 
land- en tuinbouw de open ruimte in 
stand houdt en dan  ga je er vanuit dat 
landbouw zeker in de Gecoro zit. 
Groot was onze verbazing toen  VLD/
SPA en  NVA , hun kandidaten voor-
stelden. Je houdt het niet voor moge-
lijk, er zit  geen enkele actieve landbou-
wer in de Gecoro. Volgens het decreet 
moet  landbouw er nochtans in.

Uiteraard was de CD&V- fractie het 
hiermee niet eens. 
Wij kunnen ons best vinden dat land-
bouw met 1 afvaardiging tevreden moet 
zijn, gelet op de weinig te begeven 
plaatsen .
Wij hechten ook belang aan de ver-
scheidenheid van deze raad. Je hebt er 
alle belang bij mekaar leren te begrijpen 
in open dialoog.
Gezien de natuurverenigingen met 2 
afgevaardigden zijn en landbouw aan de 
kant geschoven is, vonden wij dit toch 
een beetje van het goede teveel.

Wij ondernamen actie in de 
land- en tuinbouwraad 
Via de hernieuwde land- en tuinbouw-
raad vroegen wij de meerderheid de sa-
menstelling te herbekijken. Dit was en  
is, niet bespreekbaar voor de Schepen 
van Ruimtelijke ordening Johan Fran-
cque. Een gesprek tussen bevoegde 
schepen en het dagelijks bestuur land- 
en tuinbouwraad leverde ook niks op.

Gemeenteraad september – 
kom gerust eens kijken
Op de gemeenteraad van 19 september  
zullen wij nogmaals de vraag stellen de 
samenstelling te herbekijken. Indien 
dat ook dan niet gebeurt,  zullen we de 
nodige stappen ondernemen op hoger 
niveau. 
We hebben niks tegen personen die 
momenteel deel uitmaken van de 
Gecoro, velen onder hen hebben in het 
verleden hun steentje bijgedragen in de 
uitbouw van onze gemeente, maar de 
geloofwaardigheid van dit beslissings-
orgaan is maar compleet als ook een 
actieve land- of  tuinbouwer er deel van 
uit maakt.

Gecoro: actieve landbouw hoeft er niet in?
Personeel en 
bezoekers in de kou
 
In de loop van de vorige legisla-
tuur nam CD&V het initiatief voor 
de aanpassing van de omgeving 
van het woonzorgcentrum. De 
wegenis, de parking en de ver-
lichting rondom waren aan een 
grondige vernieuwing toe. 

Veiligheidsgevoel
Een verbeterde verlichting moet het 
veiligheidsgevoel  ’s morgens en ’s 
avonds aan het woonzorgcentrum 
verhogen. Dit ten behoeve van de vele 
bezoekers en het personeel.
Hoewel de plannen en de stedenbouw-
kundige vergunning reeds rond waren 
is ook dit plan door de huidige meer-
derheid opgeborgen. Opnieuw ten kos-
te van een verbeterde dienstverlening. 
De ondertussen verouderde verlichting 
biedt momenteel een weinig verlichte 
omgeving. Dit is nadelig voor zowel 
de bewoners als de buurtbewoners en 
versterkt het onveiligheidsgevoel. 
Na de sluiting van het mortuarium wil 
Samen/N-VA de vrijgekomen ruimtes 
gebruiken als kleedkamers voor het 
personeel. Deze zullen bij regenweer 
wel hun laarzen moeten aantrekken. 
Want door het schrappen van de omge-
vingswerken blijft ook de grintweg naar 
de achterzijde van het woonzorgcen-
trum een modderpoel.
Zowel bezoekers en personeel blijven 
daarmee in de kou staan. CD&V pleit 
er dan ook voor de geplande werken 
wel degelijk uit te voeren.
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Onze scholen zijn gestart op 2 september
Dank aan de vele vrijwilligers in schoolbesturen, 
ouderraden en schoolcomités om voor onze kinderen te zorgen.
De gemeente moet deze kleine dorpsscholen blijven helpen en ondersteunen.

… je niet altijd naar het buitenland of  
het strand moet om in vakantiestem-
ming te raken? 
’t Stee on the beach was een schot in de 
roos en zorgde met een heuse water-
glijbaan voor de nodige afkoeling op 
de warmste dag van het jaar! Een dikke 
proficiat voor dit succesvol initiatief  
van KAJ Watervliet. 

… ook de speelpleinwerking te Sint-
Laureins liet zich niet onbetuigd zodat 
ook de thuisblijvers de nodige vitamine 
D konden opdoen?

… de eindafrekening van de vorige 
ploeg, dienstjaar 2012 een overschot 
heeft  op de gewone dienst van € 
856.193  en op de buitengewone dienst 
van € 8.122.325, dat wij bijgevolg de 
gemeente financieel gezond hebben 
achtergelaten, wat de bevoegde schepen 
schoorvoetend moest toegeven?

… in tegenstelling tot de nationale en 
regionale vertegenwoordigers van de 
NVA de Sentse NVA-fractie wél bereid 
was om in de krant op de foto te staan 
met de taart voor de nieuwe koning? 
’t was waarschijnlijk een officiële plech-
tigheid waar ze noodzakelijk aanwezig 
waren…

… wij, voor de hitte toesloeg op de 
gemeenteraad van 16 mei twee vragen 
stelden?
Zo informeerden wij naar de stand van 
zaken i.v.m. de brandweerhervorming 
en naar de manier waarop het platte-
landsfonds zal besteed worden.

… dankzij het plattelandsfonds van 
Minister-President Peeters, Sint-Lau-
reins jaarlijks een serieus bedrag van € 
217.812 aan extra subsidie ontvangt, die 
we goed kunnen gebruiken voor een 
aantal noodzakelijke projecten?

… Annick Willems (onze vorige bur-
gemeester) zowel binnen de vereniging 
van Vlaamse Steden en Gemeenten 
(VVSG) en het interbestuurlijk overleg 
Plattelandsbeleid (IPO) hard gewerkt 
heeft aan het verkrijgen van subsidies 
om de leefbaarheid van de plattelands-
dorpen te verbeteren, de landbouw te 
versterken en te verbreden en toerisme 
en recreatie extra kansen te geven en zo 
de specifieke lasten van het platteland 
te verlichten?

… het deugd doet het nieuwe bestuur 
te zien pronken met de nieuwe elektri-
sche bedden in het rusthuis?
Het bestek werd op ons initiatief  in 
juni goedgekeurd en na nazicht van de 
offertes werden op de zitting van de 
OCMW raad van 13 december 2012 
de 15 bedden gegund. Duidelijk goed 
bestuur van CD&V aan de glunderende 
gezichten te zien.

Wist je dat…
… er ook nog positief nieuws valt te melden?


