
Hier

‘De groene parel aan de 
Durme zou er over vijf 
jaar heel wat minder 
groen kunnen uitzien.’

HET MEERJARENPLAN LAAT 
TE VEEL KANSEN ONBENUT
Het bestuur pakte uit met zijn 

meerjarenplan onder de noemer 

‘Ambitieus en warm’. Het plan is 

inderdaad ambitieus op bepaalde 

vlakken. Groen Waasmunster vindt 

het echter jammer dat alle acties zich 

concentreren rond het centrum, met 

de Meermin, een administratief 

centrum en het museum. 

Deze ingrepen drongen zich inderdaad 

op, maar de vraag is of alle, vaak 

goedkopere,  alternatieven 

onderzocht werden. En dan is er de 

timing. Moet dit alles tegelijk, met een 

grote financiële druk als gevolg? Er is 

daardoor nauwelijks nog ruimte voor 

andere acties die een écht warm 

samenleven bevorderen. Het 

meerjarenplan is op veel vlakken een 

lege doos en valt terug  op oude 

recepten waarvan we weten dat ze 

allang niet meer voldoen. 

Opvallend: dit plan kwam tot stand 

met een absoluut minimum aan debat 

of inspraak en dit ondanks de 

beloften die hierrond gedaan waren. 

Warm besturen houdt voor ons in dat 

de bevolking betrokken wordt bij 

beslissingen.

En dan zijn er de vele kansen die 

onbenut blijven. Op het vlak van 

sociale zaken en milieu beperkt het 

beleid zich tot het absolute minimum. 

Het omgaan met de open ruimte is 

een ander heikel punt; elke visie op 

ruimtelijke ordening ontbreekt. De 

groene parel aan de Durme zou er over 

vijf jaar daardoor heel wat minder 

groen kunnen uitzien.

Ambitieus? Deels, maar op veel 

belangrijke punten niet. Warm? Dat 

zou best wel eens kunnen, als het 

bestuur zo blijft omspringen met 

mileu en natuur.

in Waasmunster           

Klimaat geen bijzaak voor de jeugd

Wareslage ja, Wareslage nee ...

Meer visie voor ondernemen

© Gerald MeulemanWaasmunster: groene parel aan de Durme. Maar enkel als we er zorg 
voor blijven dragen. 



HIER

Wareslage ja, Wareslage nee..
GERALD MEULEMAN

Op een recente vergadering over het verkavelen van Wareslage deelde 

burgemeester Bauwens mee dat het college een eventuele aanvraag van een 

projectontwikkelaar zou goedkeuren, hoewel hij eerder verklaarde dat er geen 

woonbehoefte is. Over dit dossier werden al veel fabeltjes verteld, die Groen bij 

deze uit de wereld wil helpen. 

Fabel 1: Door Wareslage te verkavelen wordt wonen weer betaalbaar. Klopt 

niet: men zal geen woningen onder de marktprijs verkopen. Het risico blijft 

daardoor dat onze jonge mensen de gemeente blijven verlaten. Alternatieve 

woonvormen kunnen wonen opnieuw betaalbaar maken. Een klassieke 

verkaveling niet.

Fabel 2: Een toename van jonge gezinnen zal de lokale handel stimuleren. Er 

komen opnieuw beenhouwers, bakkers, groentewinkels bij. Hiervoor zijn andere 

ingrepen nodig. Een verwatering van de huidige lokale handel kunnen we best 

missen.

Fabel 3: "We hebben die 250 extra woningen nodig om een zelfstandige 

gemeente te kunnen blijven." Er is vanuit de Vlaamse overheid geen enkele 

verplichting tot fusie met andere gemeenten.

Fabel 4: De gemeente moet planschadevergoeding betalen in geval van 

weigering. Dit wordt tegengesproken door de Vlaamse Wooncode.

Over de bijkomende verkeersdruk is blijkbaar niet nagedacht. Ook niet over het 

verdwijnen van het laatste typische meersenlandschap: niet minder dan 11 

hectare wordt opgeofferd voor nieuw beton. Dit gaat rechtstreeks in tegen de 

overheidsdoelstellingen om open ruimte te vrijwaren. 

Wareslage © Marc De Beule



IN ’T 
KORT

HIER

‘Ondersteunen van nieuwe 
kleinschalige bedrijven die 
aansluiten bij de trends.' 

KLIMAAT IS GEEN BIJZAAK 
VOOR ONZE JEUGD

Op het vlak van milieu en klimaatbeheersing, scoort het meerjarenplan 

van ons bestuur bijzonder laag.  Als we echt een leefbare planeet willen 

voor onze kinderen, dan zal er heel wat meer  ondernomen moeten worden. De 

Vlaamse jeugd kwam hier al meermaals voor op straat. En ons 

gemeentebestuur kan het voortouw nemen. Hieronder een overzicht van acties 

die Waasmunster zoal kan ondernemen.

MINDER ENERGIE VERBRUIKEN
Op grote schaal huizen isoleren en renteloze leningen laten afbetalen door de 

lagere energiefactuur. Resoluut prioriteit geven aan voetgangers en fietsers, en 

autogebruik in woonkernen ontmoedigen. Initiatieven opstarten rond landbouw 

zonder kunstmeststoffen en rond lokaal voedsel, om energieverspilling tegen 

te gaan. Meer plantaardig eten promoten. Boeren ondersteunen die de 

overgang willen maken van veeteelt naar duurzame landbouw.

EEN VISIE OP ONDERNEMEN

GROTE PROJECTEN KOSTEN 

GELD, VEEL GELD. 

Het bestuur kiest ervoor alle 

plannen in één legislatuur te 

verwezenlijken. Daarnaast wil het 

de huidige gemeentebelastingen 

behouden. Geld lenen moet de 

oplossing brengen. 

LENING OP 30 JAAR

De keuze viel op leningen met een 

looptijd van dertig jaar, terwijl die 

normaal over twaalf tot vijftien 

jaar lopen. De reden is duidelijk: als 

men leent over dertig jaar, moet 

men jaarlijks minder afbetalen. De 

schulden zijn hoog en de 

afbetalingen zitten zowat aan het 

maximum dat de gemeente kan 

dragen. En dat niet alleen voor de 

komende vijf jaar, maar voor dertig 

jaar. 

AMPER FINANCIËLE ZUURSTOF

De gevolgen liggen voor de hand. 

Tot 2030 zal er nauwelijks nog 

ruimte zijn voor nieuwe initiatieven 

omdat de leenlast de financiële 

zuurstof voor de gemeentelijke 

werking voor vele jaren onder druk 

zal zetten.

TOEKOMSTIGE INKOMSTEN?

Men rekent nu al op nieuwe 

inkomsten van gezinnen die in de 

toekomst in nog te bouwen 

woningen zullen wonen, in nog te 

verkavelen gebieden. De geplande 

investeringen konden meer in de 

tijd gespreid worden en hier en 

daar waren soberder alternatieven 

mogelijk. Ook het vermarkten van 

gemeentelijke eigendommen – 

vastgoed verkopen dus - heeft zijn 

grenzen.

Marc De Beule
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DUURZAME ENERGIE
Fossiele brandstoffen overal 

vervangen door duurzame 

energiebronnen. In Waasmunster een 

windmolenproject opzetten waar 

onze burgers aandeelhouder van zijn. 

Renteloze leningen geven voor 

zonnedaken. Kiezen voor elektrische 

wagens, maar de elektriciteit bij 

groene stroomproducent aankopen. 

Zo steun je de overgang naar 

hernieuwbare energie.

GEMEENTEDIENSTEN
Gemeentelijke diensten moeten 

consequent  kiezen voor 

milieuvriendelijke aankopen en hun 

energieverbruik tot een minimum 

beperken. wat er nodig is aan energie, 

moet zoveel mogelijk duurzaam 

opgewekt worden.

De visie op ondernemen beperkt 

zich volgens het bestuur tot het 

proberen aantrekken van enkele 

grotere bedrijven. Het bestuur gaat 

volledig voorbij aan de rol van kleine 

innovatieve ondernemingen. Men 

blijft focussen op het klassieke 

aanbod van winkels zoals bakkers, 

beenhouwers en dergelijke. Die zijn 

nodig, maar er is veel meer mogelijk. 

Wat wij willen, is het ondersteunen 

van nieuwe kleinschalige 

ondernemingen die aansluiten bij de 

huidige trends. De gemeente kan 

ecologische bedrijven extra 

stimuleren en helpen om bekender te 

worden. Dit kan door de 

opstartpremie te variëren, 

bijvoorbeeld een extra premie voor 

vestiging in de kern van de gemeente 

om leegstand te verhelpen. De 

gemeente kan in haar aankoopbeleid 

resoluut kiezen voor lokaal en 

ecologisch. 

En dan is er de ondersteuning voor 

starters. Een echt ondernemersloket 

is een noodzaak. Daarnaast moet de 

gemeentesite een volwaardige 

pagina voor ondernemers krijgen.
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HIER

Ik ben bij Groen gegaan omdat ik nog 

een leefbare planeet wil voor de 

komende generaties, ook al heb ik zelf 

geen kinderen. Daarnaast is ook het 

sociale beleid belangrijk: een 

degelijke vangnet voor 

maatschappelijk kwetsbare mensen 

zodat ze niet door de mazen van het 

net glippen en specifieke 

steunmaatregelen zodat ze een 

financiële houvast hebben om hun 

leven verder uit te bouwen. (Els 

Staes)

1
Op 19 januari hield Groen 

Waasmunster haar 

nieuwjaarseceptie. Gastspreker Riet 

Gillis, Groen gedeputeerde voor Oost-

Vlaanderen, legde uit dat de 

gemeente zoveel meer zou kunnen 

doen voor milieu en klimaat. Zij 

verduidelijkte ook dat de provincie 

daarin erg veel steun aanbiedt. Zij liet 

het niet bij woorden: op 2 februari 

kwam zij zelf een hele reeks bomen 

planten op de terreinen van de abdij 

Roosenberg.

2
Mijn engagement voor Groen 

draait om 3 items. Nood aan meer 

groen: bossen en kleine natuurlijke 

aanplantingen. Daarbij moet er 

aandacht uitgaan naar recreatief 

groen voor de jeugd. Bij mobiliteit gaat 

mijn bezorgdheid uit naar veilig 

fietsen, ook voor  jongeren. Tijdens 

de spitsuren is het in Waasmunster 

op veel plaatsen gevaarlijk. Ten slotte 

is er ook de nood aan openbaar 

vervoer dat ook ’s avonds rijdt.  

(Mike Smet)

3 Ook dit jaar hadden we het 

blokfluitkwartet 'Cecilia's Way' 

uitgenodigd voor de muzikale 

omkadering van onze receptie. De 

dames zorgden met hun mooie 

muziek voor een fijne sfeer.

Naast Riet Gillis richtte ons 

gemeenteraadslid Marc De Beule

zich tot de aanwezigen. Hij legde het 

gemeentelijke meerjarenplan onder de 

loep, en sprak over de vele gemiste 

kansen en mogelijke alternatieven. 

Dank aan iedereen voor een opnieuw 

geslaagde editie!
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Doeners uit Waasmunster lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

WIL JIJ OOK EEN GROENER, 
DUURZAMER EN SOCIALER 

WAASMUNSTER,? DENK JE DAT GROEN 
MISSCHIEN WEL IETS VOOR JOU IS? 

CHECK ONZE FACEBOOKPAGINA 
'GROENWAASMUNSTER' EN STUUR EEN 
BERICHTJE, OF CONTACTEER ONS VIA 
GROEN.WAASMUNSTER@SKYNET.BE

Groen Waasmunster 

Marc De Beule

Stationsstraat 127

9250 Waasmunster

groen.waasmunster@skynet.be

     www.facebook.be/GroenWaasmunster

Verantwoordelijke uitgever: Groen Waasmunster,
, 

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.


