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Piet Van Temsche,
voorzitter Boerenbond,
op bezoek in Sint-Laureins

In onze landelijke gemeente wordt het
beeld grotendeels bepaald door de landbouw en de natuur. Vandaar dat de samenwerking tussen die twee zo belangrijk is.
Zoals wij eerder al minister Koen Geens te
gast hadden, nodigen de afdelingen SintLaureins, Kaprijke en Assenede nu Piet Van
Temsche voorzitter Boerenbond uit, om ons
enige toelichting te geven over alle op til
staande veranderingen. PAS, IHD’s , afkortingen die veel vragen oproepen en waar
Piet graag toelichting zal over geven. Ook
de crisis in de landbouw, gevolg van Russisch embargo, komt zeker aan bod.

We verwachten alle
belangstellenden op
vrijdag 5 december
om 19.45 uur op de
hoeve Engelendael,
Sint-Janspolderdijk
14 – 9982 Sint-Janin-Eremo.

Wij leveren een positieve bijdrage tot het
welzijn van de mensen in Sint-Laureins
CD&V zit niet stil en in de bijna twee jaar dat we nu oppositie voeren hebben we een
hele lijst punten geagendeerd op de gemeenteraad en OCMW-raad.
Op deze pagina’s vindt u een bloemlezing van wat we vroegen of voorstelden en ook
de soms positieve en soms negatieve reactie van de meerderheid. U trekt best zelf
uw conclusies.
Annick Willems en Ingrid De Sutter
fractieleiders in gemeenteraad en OCMW

Zwaar vervoer verbieden in
Molenstraat-Ketterijstraat
Op de gemeenteraad van september kregen wij de herbevestiging dat ons plan om
dit verkeer (meer van 7,5ton) vanuit Nederland te verbieden na afwerking van de
nieuwe weg in Ijzendijke. De meerderheid beloofde dit te onderzoeken en verslag
uit te brengen aan de gemeenteraad. Wij volgen dit verder op.

Zwaar verkeer uit de
Veldstraat
Op de raad van januari eisten wij dat
in beide richtingen het zwaar vervoer
verboden wordt en dit werd door de
meerderheid afgewezen. Thans werd
op onze eis ingegaan om dit in beide
richtingen te verbieden, maar door
een slordig opgesteld reglement is de
uitvoering nog opgesteld. Komt er
dus aan, wat de leefbaarheid van deze
smalle straat ten goede zal komen.

Kerkplein Sint-Margriete
als nieuw
In uitvoering van het door de CD&Vmeerderheid opgemaakte plan voor heraanleg riolering in Sint-Margriete werd
ook het kerkplein opnieuw aangelegd.
Nu ook Sint-Margriete over een KWZI
(kleinschalige waterzuiveringsinstallatie)
beschikt zal het water in de kreken nog
helderder zijn. Zo ziet u dat ons plan
stilaan vorm krijgt en als de riolering
in Sint-Laureins is afgewerkt zullen alle
kernen gezuiverd worden.

KAJ – lokaal?

Watervliet – een realisatie van
het nieuwe “Container-bestuur”
Op de jongste gemeenteraad vroegen
wij waarom – ondanks herhaalde beloften – de twee containers voor de jeugd
in Watervliet nog altijd niet beschikken
over licht, water en sanitair. Bovendien
vinden wij de inplanting midden op een
mooi speelplein ook maar een rare zaak.
Met de voetbalkantine, het gemeentehuis
en de lokalen van de school beschikt de
gemeente toch over betere alternatieven.

Snelheidsremmer
Sint-Margriete
Bij de uitvoering van ons rioleringsplan
werd ook de snelheid bij het binnenrijden van Sint-Margriete aangepakt.

Storende straatgoot
Mollekot weggewerkt
Door onze goede contacten met de
diensten van AWV (administratie
wegen en verkeer) bekwamen wij dat
deze hinderlijke goot werd vervangen
door een betonstrook, zodat iedereen
veilig en comfortabel de straat kan
inrijden. Dank aan AWV.
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Parochiezaal WaterlandOudeman gerenoveerd
Met de subsidie die wij goedkeurden in de vorige legislatuur werden de deuren,
ramen en verwarming (op aardgas nu) vernieuwd, zodat de bewoners van Waterland-Oudeman ook beschikken over een gezellig en mooi vergaderlokaal voor alle
verenigingen. Proficiat aan de vrijwilligers die dit dag in dag uit open houden en
onderhouden.

Alle straten in de gemeente Wijk Beukenhof verkrijgen een naam
zet zich teOp 24 januari 2013 vroegen wij dit al,
maar de burgemeester lachte dit weg.
recht tegen
Thans is de meerderheid van standpunt
hoogbouw
veranderd en heeft ze op onze herhaalde vraag er mee ingestemd dat dit zal
in achtertuin
uitgevoerd worden.
Nieuwe wijk in Sint-Laureins
aan Kantijnstraat
Vorige legislatuur realiseerden wij het verkavelingsplan voor deze wijk in samenspraak met Huysman Bouw. De werken zijn thans afgerond met daarbij tevens de
heraanleg van de Kantijnstraat. Negenendertig nieuwe woningen kunnen in het
centrum een plaats vinden.

Fusie van onze gemeente
afgewend
Dankzij ons aandringen (2de agendering: in juni en september) besliste de
gemeenteraad om geen initiatief tot fusie van onze gemeente te nemen maar
verder in te zetten op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De nieuwe meerderheid neemt een
loopje neemt met de democratische
beginselen en zonder blikken of blozen
liet ze het eerste punt over de serviceflats aan het Godshuis schorsen,
d.w.z. stemde dat dit punt niet mocht
besproken worden op de raad en elke
poging om toch iets te zeggen zonder
meer afgeblokt werd door de voorzitter ... hoe zat dat ook weer met een
meer democratisch bestuur en meer
inspraak? Als dit al zo is dan toch enkel
maar voor leden of sympathisanten van
de nieuwe meerderheid.
Wij vinden dat hoogbouw op een
parking van het Godshuis in de tuin
van die mensen niet kan omwille van de
inkijk en omwille van het verloren gaan
van parking rond het godshuis. Wij zien
vol spanning uit naar de beslissing van
het college, dat volledig autonoom kan
beslissen om dat niet toe te staan.

Pas na twee zittingen konden we de
meerderheid overtuigen om blijvend te
gaan voor een zelfstandig Sint-Laureins.
Waarom moesten zij daar zolang over
nadenken?
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15 000 euro per jaar extra voor schepen
Op de raad van 20 maart 2014
vroegen wij of er financiële
compensaties worden uitgekeerd aan leden van het schepencollege. Daarop kregen we
volgend antwoord, letterlijk uit
het verslag van de gemeenteraad gehaald.

De heer Hugo Coene, schepen formuleert volgende antwoorden op de vragen.
1. Ja, aan één schepen. Reden? Het is
een recht. - Bedrag? Dit valt onder de
wet tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
2. Geraamd budget 2014: 15 000 euro.
3. Deze vraag doet niets ter zake. Het is

een recht voor de betrokkene zoals het
recht op een wedde voor burgemeester
en schepenen.
De heer Bart Van de Keere antwoordt
daarop dat het ook een recht is om de
compensatie niet te vragen gezien de
financiële situatie van de gemeente en de
verhoging van de belastingen.”

Wist je dat …
… Elio en Willy allebei met pensioen
gingen?
Was het nu Elio die Willy uitwuifde of
omgekeerd? Vraag het aan Monique
Huyghe ons OCMW-raadslid.

… het na 1 jaar nog altijd niet duidelijk
is wat er nu met de scheve elektriciteitspalen (die bovendien nog op een
verschillende manier gestut zijn) in de
Calusstraat zal gebeuren?
… het meer dan 1 jaar duurde alvorens
we een geldig samengestelde GECORO (GEmeentelijke COmmissie
Ruimtelijke Ordening) hadden en dat
die nu in zitting van 30 september in
afwezigheid van de bevoegde schepen
voor de eerste keer volledig rechtsgeldig
vergaderde?
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… Francine Calsyn, zelf haar boeken
ging afhalen als lid Davidsfonds, om de
bestuursleden wat te ontlasten?
Goed dat er zoveel verenigingen zijn in
onze gemeente die zich belangeloos inzetten voor vrije tijd, kunst en cultuur.
… Annick Willems onze fractieleider
in de gemeenteraad sedert 1 september 2014 algemeen directeur is van het
College Onze Lieve Vrouw Ten Doorn
in Eeklo, maar zich ten volle als eerste
mandataris in de gemeenteraad engageert?
We overhandigden haar dan ook een
bloemetje namens onze leden bij de
start van het schooljaar.
… de toelagen nog niet aan de kermiscomités konden uitgekeerd worden daar
deze pas op de raad van september ter
goedkeuring voorlagen?

… dankzij onze tussenkomst tijdens het
verlof of langdurige afwezigheid van de
vaste ambtenaar in Watervliet aan zijn/
haar vervanger bevoegdheid zal gegeven
worden om alle documenten te tekenen?

… de meerderheid van N-VA en VLDSpA in onze gemeente de belastingen in
totaal met € 2 124 205 verhoogt in deze
bestuursperiode en de uitgaven met €
518 453 verhoogt?
Wellicht worden zij door Bart De
Wever en Gwendoline Rutten op het
matje geroepen. U zal het in ieder geval
in de portemonnee voelen. Lees op uw
aanslagbiljet van de grondlasten dat de

… voor stedenbouwkundige vergunningen voortaan nieuwe regels gelden
volgens het college?
Wij citeren op de raad van oktober:
“we zullen eerst de containers plaatsen”
en daarna een vergunning aanvragen.
Dus de mensen mogen gerust zijn: je
bouwt eerst je huis en daarna krijg je een
vergunning, weliswaar met een regularisatietaks.
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… op de raad van 23-11-2013 over
onze klacht omtrent de foutieve samenstelling van de GECORO de bevoegde
schepen Johan Francque antwoordde
dat het schrijven van de Deputatie over
de GECORO ‘een klucht’ is?

onroerende voorheffing verhoogd is
naar 1400. Ze noemen dat een vermogensbelasting.

