
Sint-Gillis-WaasIN

Schoolomgeving 
"Het Kompas"

Gemeente gaat schoolomgeving "Het Kompas" 
verkeersveiliger en klimaatvriendelijker inrichten. 

Elk jaar wordt er in onze gemeente een 
schoolomgeving verkeersveiliger ingericht, 
binnenkort komt de schoolomgeving 
Kompas aan de beurt, met subsidies van de 
Vlaamse overheid.

Hier zal maximaal worden ingezet  op het 
ontharden, verkeersveiliger en aangenamer 
maken van de buurt.
De parkeerplaatsen en de verharding 
ertussen verdwijnen grotendeels en 
worden vervangen door een  groene 
omgeving/parkzone  waarin paden zullen 
worden voorzien in een halfverharding.

De saaie parkeerplaatsen die verdwijnen, 
worden vervangen door enkele nieuwe 
parkeerhavens  die zullen aangelegd 

worden in  waterdoorlaatbare 
grasbetontegels.
In de ontharde zone worden bomen geplant 
en wadi's aangelegd.
In deze voor overstromingen zeer 
kwetsbare wijk  is iedere druppel die we uit 
de riolen kunnen houden  en tussen de 
nieuwe aanplantingen  laten infiltreren heel 
belangrijk stelt Erik Rombaut.(Groen), 
schepen voor waterbeheer en  
groenvoorziening.

Er zal binnenkort een bestek opgemaakt 
worden  dat ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad zal voorgelegd worden.
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Er komt een 
groenblauwe 

wandelzone met 
enkele groene 
doorlaatbare 

parkeerplaatsen.

Groen Sint-Gillis-Waas
Nadine Staelens
Voorzitter
9170 De Klinge

Verantwoordelijke uitgever: Staelens Nadine, 9170 De 
klinge.

Deze krant is informatief drukwerk en valt niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Niets in deze uitgave mag 
worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder 
toestemming van de uitgever.

Staelens.nadine@gmail.com
https://www.groensintgilliswaas.be
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Schoolomgeving "Het kompas"

Het mobiliteitsplan werd goedgekeurd.

Beperken risico's op wateroverlast  Doornstraat/sint-
Niklaasstraat. 

Vuilnisbakkenplan in uitvoering.

Blijf op de hoogte
Scan de QR-code en volg ons

@Groen Sint-Gillis-Waas

IN DE KIJKER



GOED VOOR IEDEREEN

Het verdiepte mobiliteitsplan werd 
door de gemeente goedgekeurd.

Na een intensief studietraject, inspraakronde en 
projectstuurgroep werd het nieuwe verdiepte 
mobiliteitsplan goedgekeurd.

Onze mobiliteitsdienst bereidt nu een 
aantal ingrepen voor om de mobiliteit in 
onze gemeente nog veiliger te organiseren. 
Zo zal op basis van dit goedgekeurde plan 
de zone 30 in Sint-Pauwels en De Klinge nog 
wat uitgebreid worden. In Meerdonk 
gebeurde dit al eerder. Ook zal de 
toegelaten snelheid op de polderwegen ten  
noorden van de E34 , op vraag van de 

landbouw en in overleg met de gemeente 
Beveren, worden verlaagd van 70 naar een 
zone 50. Verder worden er ingrepen 
voorbereid rond de voorrangsregels op 
verbindende wegen tussen de dorpscentra, 
rond het afschaffen van beurtelings 
parkeren en rond het verbeteren van 
verkeersveiligheid van de fietsers op de 
kruispunten van de fietssnelwegen in onze 

gemeente. Ook worden er maatregelen 
voorbereid om de halte infrastructuur van 
de Lijn te verbeteren en beter toegankelijk 
te maken voor minder mobiele mensen.
Tenslotte worden nog dit jaar de eerste 
elektrische deelfietsen verwacht in onze 
gemeente en deelgemeenten. Dit laatste 
project wordt uitgerold in samenspraak 
met Lantis/Antwerpen  door "Donkey 
Republic"   

Ook onze gemeente kampt steeds meer met de gevolgen 
van klimaatverandering.

 Vorig jaar ernstige overstromingen, dit jaar 
opnieuw een kurkdroge zomer. De 
afgelopen jaren is er hard gestudeerd op 
mogelijke oplossingen. In een bericht op 
onze website hebben we alvast twee 
belangrijke puzzelstukken geschetst. 

Hier de twee belangrijkste ingrepen:

1. Wijziging afwatering  "Waterloop 23" beperkt 
risico's  op wateroverlast Doornstraat/ Sint-
Niklaasstraat.

2. Nieuw geplande noodoverloop aan de waterloop 
van de Hoge Landen.

Het volledige verhaal vind u via de link hier onder of 
via de QR-code op de achterzijde van dit krantje: 

http://www.groensintgilliswaas.be/
wateroverlast_doornstraat_sint_niklaasstraat
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Vuilnisbakkenplan

De gemeente heeft samen met Mooimakers 
het gebruik van de publieke vuilnisbakken 
onderzocht.

“Tijd om echt te 
kiezen voor 

oplossingen. Groen 
maakt er werk van!”

Er werd een inventaris opgemaakt van de 107 vuilnisbakken  in onze 
gemeente. Gedurende een jaar is gemeten of ze voldoende werden 
gevuld, al dan niet aanleiding gaven tot sluikstort en of ze op de 
juiste plaats staan. De resultaten:  Een aantal vuilnisbakken is 
verwijderd omwille van een  te lage vullingsgraad of het aantrekken 
van sluikstort. De inwerpopening is bij anderen verkleind zodat er 
geen zakjes met restafval in kunnen. Bij de vuilnisbakken die 
regelmatig overvol waren is het volume aangepast  of een tweede 
vuilnisbak bijgeplaatst. Aan de Warandewegel werden 
hondenpoeprecipiënten geplaatst. Tot slot zullen de bestaande 
vuilnisbakken stelselmatig vervangen worden door  een uniform 
model met het logo van de gemeente. 
Samen met het vuilnisbakkenplan zetten we in op de aanpak van 
sluikstort. Zo werd een GAS-vaststeller benoemd  die een PV kan 
opstellen. De eerste boetes werden reeds uitgedeeld. Ook het 
"Schoon volk", de vrijwilligers die zwerfvuil inzamelen leveren een 
belangrijke bijdrage aan het proper houden van onze gemeente. 

Herwin dekind
Schepen SGW

GOED VOOR IEDEREEN

Schepen SGW
Erik Rombaut

Schepen SGW
Erik Rombaut
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"Elke deelgemeente 
krijgt deelfietsen"
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