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Beste
SAMEN vrienden
De warme lente gaf ons al een
voorsmaakje van de zomer die
in aantocht is. De zomer nodigt
uit om buiten te komen, een
BBQ op een warme zomeravond, ruimte voor vakantie,
m.a.w. tijd om te genieten. Voor
de kinderen is het uitkijken naar
een welverdiende grote vakantie! Deze kunnen in juli en augustus genieten van het talrijke
activiteitenaanbod die in onze
gemeente voorhanden is.
Het verheugt mij ook dat de
tweede editie van “Start to run”
alweer een overdonderend succes was. Maar liefst een 60-tal
sportievelingen hebben onder
leiding van Dirk, Carlos en Filip
de eindmeet gehaald. Hiervoor nogmaals proficiat aan de
lopers en organisatoren.
Ook Tom de bouwer heeft niet
stil gezeten. Er zijn diverse
noodzakelijke herstellingen
uitgevoerd aan het woonzorgcentrum. Eveneens opmerkelijk
nieuws is de opening van de
dorps-restaurants in SintLaureins en Watervliet. Samen
met de vereniging AAN-Z en
een team vrijwilligers zijn we
er in geslaagd om senioren uit
onze gemeente van een warme
maaltijd te voorzien.
Verder in dit Samen-blad geven
we jullie een weergave van de
reeds gerealiseerde projecten
en activiteiten. Zo blijven jullie
op de hoogte van het reilen
en zeilen binnen onze partij
Samen.
Voor de rest wens ik jullie veel
leesgenot!

Kristof Goethals,
Voorzitter Samen

De ontsluitingsweg en de tunnel
aan het kruispunt N49
Dit dossier heeft de permanente aandacht
van het Schepencollege.De voorbereidingswerken voor de tunnel zijn reeds gestart.
Door de definitieve vernietiging van het
Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(PRUP) in maart 2014 door de Raad van
State, is de aanleg van een verbindingsweg
nu onmogelijk. Een nieuw PRUP dient door
de Provincie te worden opgesteld en goedgekeurd. Dit is een procedure van ongeveer
twee jaar.De gemeente Sint-Laureins is geen
directe partij in dit dossier aangezien de
verbindingsweg niet op het grondgebied van
Sint-Laureins ligt. Evenwel zal het gemeentebestuur, hoe moeilijk ook, alles in het
werk stellen om uiteindelijk de ontsluiting te
helpen realiseren.

aangelegd EN dit zo snel mogelijk.
Terzelfdertijd zullen we, in afwachting van
de aanleg ervan en tijdens de werken aan de
tunnel, streven om goede alternatieve verbindingen te bekomen en een zo verkeersveilige situatie als mogelijk.

Het is onze bedoeling druk op de ketel te
houden bij de betrokken overheden
(Ministerie van Mobiliteit, de Provincie,
Veneco) zodat de zó noodzakelijke ontsluitingsweg voor Sint-Laureins wordt

Ondertussen hebben we reeds een vergadering gehad met zowel het kabinet van de
Minister van Mobiliteit als de verantwoordelijken van de Provincie. Een vergadering met
Veneco is binnenkort gepland.

Hugo Coene

Online inschrijven in jeugden sportkampen + opvang

Franki Van de Moere en Claudine Bonamie

De inschrijvingen voor
de jeugd- en sportkampen voor deze
zomer zijn gestart.
Vanaf dit jaar kan dit
ook online gebeuren.
Op de website van
St-Laureins kan je een
account aanmaken via
http://sint-laureins.
ticketgang.eu. Je kiest
de gewenste activiteit,
vult alle gegevens
in en betaalt via een

Samen bbq

zondag 7 september - Sint-Laureins

inschrijven bij de bestuursleden

beveiligde site. Na
betaling krijg je een
bevestigingsmail.
Eenvoudiger kan niet,
je hoeft geen lange
wachtrijen te doorstaan of verplaatsingen te maken. Ook
is er terug opvang
voorzien tijdens juli
en augustus van 7u
‘s morgens tot 18u ‘s
avonds.

www.samen-anders.be
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De Veldstraat

Naar een nieuwe Kantijnstraat

In verkiezingspropaganda
voor de verkiezingen van
2000 liet de vroegere
bewindsploeg uitschijnen
dat de herinrichting van de
Veldstraat en het Menneke
een prioriteit zou worden.
Negen jaar later (juni 2009)
verscheen een artikel in
Taptoe waarin de toenmalige schepen van Openbare
Werken zei dat de Veldstraat
dringend moest aangepakt
worden. Prijs en uitvoering
stonden uitvoerig beschreven,
en men zou van start gaan
in 2010. Van dit alles kwam
uiteindelijk niets in huis,
alhoewel het vorige bestuur
wel degelijk 12 jaar de tijd
heeft gehad om de plannen
uit te voeren . Zeggen dat het
Samen-bestuur de werken op
de lange baan schuift is dus
larie . Bij de opmaak van ons
Beleids- en Beheersplan werden de plannen voor de werken in de Veldstraat en het
Menneke terug opgehaald.
Maar budgetteren betekent
ook dat niet alles tegelijk kan
uitgevoerd worden. Daarom
staat er geld klaar om in de
volgende jaren “eindelijk”
de plannen tot uitvoer te
brengen.
Ondertussen is een aanpassing van politieverordening
in de maak; behalve plaatselijke bediening zal zwaar
verkeer boven de 3.5 ton niet
meer toegelaten worden in de
Veldstraat vanaf het dorp en
vanaf het Bellekenstraatje. De
straat is te smal en zodoende
werden voetpaden en borduren totaal vernield. Weldra
komt er dus beterschap.

Franki Van de Moere

Omwille van de inrichting van een nieuwe
wijk “Den Bogaert” tussen de Dorpsstraat
en de Leopoldlaan in Sint-Laureins moest de
riolering en bijgevolg ook de voetpaden en
het wegdek van de Kantijnstraat aangepakt
worden. Deze werken zijn volop aan de gang.
De aansluiting van het regenwater naar het
Leopoldskanaal gaf een bijkomend probleem
waardoor de werktijd ongeveer met 1 maand
is verlengd. Bedoeling is dat de Kantijnstraat
een woonerf wordt, d.w.z. de maximum snelheid zal er 20 km/ u zijn, en parkeren kan
enkel binnen daartoe aangeduide vakken.
De volledige breedte van de baan wordt in
één vlak uitgevoerd, er zijn bijgevolg geen
echte voetpaden, de voetganger is baas in een
woonerf. De doorgang naar de Leopoldlaan
wordt vrij, maar door de snelheidsbeperkingen in beide straten wordt sluipverkeer
ontraden. We zien vol verwachting de nieuwe
Kantijnstraat tegemoet, eind augustus zou ze
klaar moeten zijn.

Sport- en speelpleinaccomodatie
‘t Singelke in de startblokken
De voorbereidingen, voor de aanleg van het
nieuw sport- en speelpleincomplex ’t Singelken
draaien op volle toeren. De aanbesteding van
de aanleg van de sportterreinen, namelijk twee
voetbalvelden, een omnisportveld, en een Finse
piste, heeft reeds plaatsgevonden. De aannemer
begint in juni met de werken. In samenwerking
met de betrokken verenigingen, met name voetbalclub FC Goalgetters, de speelpleinwerking
en dansschool Movimento, wordt het ontwerp
van de infrastructuur gefinaliseerd. Het doel is
een multifunctioneel gebouw te ontwerpen dat
aan de behoeften van de betrokken verenigingen voldoet en dat occasioneel ook voor andere
gemeentelijke verenigingen en activiteiten kan
aangewend worden. De aanbesteding van het
gebouw is voorzien begin 2015 zodat de werken kunnen opstarten half 2015.Ten slotte zal
daarna, in 2016, de speelpleinweide worden
aangelegd en de rest van de omgeving worden
afgewerkt.
Hugo Coene

2de succesrijke start-to-run
Woensdag 4 juni behaalden 54 start-to-runners hun 5 of 8 km diploma. Nadat 10 weken eerder 68 enthousiastelingen onder leiding
van Carlos Bonamie, Dirk Calsyn en Filip Claeys waren vertrokken
kon het Samen-bestuur terugblikken op een zeer geslaagde activiteit.
Bij een natje en een droogje werd het calorieniveau terug op peil
gebracht. Proficiat aan allen die dit sportieve initiatief steunden en
mee beleefden.
Foto’s op onze website www.samen-anders.be
foto: william van vooren
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De voetveren
Tot op heden liggen de voetveren er nog steeds roerloos bij en kunnen ze nog niet gebruikt
worden. En als ze open zijn is het omdat het slot doorgeknipt is en de verbodstekens weggenomen zijn door onbevoegden. Het is nog steeds verboden om de voetveren te gebruiken.
De samenwerking met de Provincie en Waterwegen zit voorlopig in een padstelling omtrent
wie wat gaat verzekeren.

Wat vooraf ging. Via de toeristische raad van Sint-Laureins en het Meetjesland had
men in 2011 een plan om 3 voetveren te plaatsen op de Leopoldsvaart. Er werd contact opgenomen met de provincie Oost-Vlaanderen en Zeeland voor subsidies. De derde partner is
Waterwegen en Zeekanalen W&Z, die de toelating moet geven om ze te plaatsen.
Waar liep het mis?

Toen de voetveren geplaatst waren door de aannemer, en men
onbeheerd heen en weer kon pendelen, is er een ongeval gebeurd met tussenkomst van de
verzekering. Daarop beslisten de Provincie en Waterwegen om alles on hold te zetten tot de
verzekering in orde was. Het bleek namelijk dat de toelating om de veren te gebruiken niet
op de adviesraad van de Waterwegen geweest was. Met als gevolg dat ze niet mogen gebruikt
worden tot ze officieel geopend worden door de gemeente. Als gemeente kunnen we enkel
afwachten op de duidelijkheid van deze overheden voor de toelating om de voetveren open
te stellen.

Carlos Bonamie

Sanering kerkhof

Opfrissing school Watervliet

Na de sanering van de kerkhoven in St-Margriete,
Watervliet, Bentille en Waterland-Oudeman staat het
kerkhof van Sint-Laureins nu op de planning. Meer dan
800 concessies zijn er vervallen. Aan elk graf met een
vervallen concessie staat momenteel een meldingsbordje, ook zal elke consessiehouder een brief hieromtrent
ontvangen. De sanering zelf vindt plaats in 2015. Zijn er
vragen, wensen of onjuistheden, neem gerust contact op
met schepen Claudine Bonamie 0486/89 99 15.

De renovatiewerken
in het klasje 1ste
leerjaar, in de aanpalende gang en in
het stockage lokaal
zijn in volle uitvoering. Muren, vloeren
en ramen werden er
gesloopt, geïsoleerd
en vervangen. Er
wordt dringend verder gewerkt zodat de
kindjes van het 1ste
leerjaar dit klasje
terug kunnen gebruiken. Het gemeentepersoneel heeft hier
reeds schitterend
werk geleverd! Ook
de speelplaats in
Watervliet krijgt
meer kleur. Het
verfraaiingsteam,
bestaande uit enkele
juffen, doet hard
hun best om dit te
doen slagen.

Energiezuiniger
Het OCMW en het rustoord van Sint-Laureins zullen opnieuw een stuk energiezuiniger kunnen werken. Het dak
boven de burelen van het OCMW en boven de keuken
van het rustoord werd hersteld en geïsoleerd. Het dak
was in slechte staat waardoor er waterinsijpeling was
op verschillende plaatsen. In een aantal burelen stonden
emmers om het water op te vangen. Omdat er geen isolatie op het dak lag, was het ook in de burelen en vooral
in de keuken van het rustoord in de zomer bijzonder
warm. Om deze problemen aan te pakken is er een isolatielaag van 12 centimeter geplaatst en werd het dak
hersteld. De totaalkost bedraagt € 50.000.

Infoblad in een nieuw kleedje
Het gemeentelijk infomagazine heeft een modern en fris kleedje gekregen. Samen met de
communicatieambtenaar Dirk Vanderhaeghen, de sentse lay-outer Jos Notteboom en de
drukker Steven Rammelaere werd de look grondig vernieuwd. Terzelfdertijd gingen de
bewoners, via een wedstrijd, op zoek naar een nieuwe naam. Zoals de nieuwe titel “De
Vijfklank” suggereert willen we dat het gemeentelijk infoblad een echt klankbord wordt
van het leven en welzijn in onze vijf dorpen.Het voorblad is dan ook gereserveerd voor
foto’s ingezonden door onze bewoners over onze gemeente. Daarnaast voorzien we een pagina voor de publicatie van sfeerbeelden van diverse activiteiten die plaats hebben gevonden. Tevens willen we een rubriek “in de kijker” opstarten die specifieke items of personen
van onze gemeente in het licht plaatst. De eerste edities die reeds verschenen zijn, vormen
dus zeker geen eindpunt. Het blad moet verder evolueren en dat willen we samen met
onze inwoners realiseren.

Hugo Coene

Claudine Bonamie
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dorps-restaurants
Watervliet
en Sint-Laureins
van start

Waarom dorpsrestaurants? Dorpsrestaurants zor-

gen ervoor dat senioren zolang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen in hun vertrouwde omgeving en halen eenzame senioren uit hun isolement.

Voor wie? Dorpsrestaurants zijn er voor alle senioren uit
onze gemeente. Zij kunnen daar lekker tafelen met andere
dorpsgenoten en nieuwe mensen leren kennen.

Wat kost het? Een maaltijd kost € 6.5 en bestaat uit

soep, hoofdgerecht en dessert. Er staat steeds water op tafel.
Betalen kan je aan de vrijwilligers ter plaatse. Er kan ook betaald worden door een 5 of 10 beurtenkaart te kopen.

Hoe werkt het? Alle maaltijden worden bereid in de

keuken van het rustoord van Sint-Laureins. Vrijwilligers uit
de buurt zijn gastdames/heren. Zij zorgen voor een gezellige
ontvangst, een goede bediening en een babbeltje!

Hoe reserveren? Je kan dit melden aan de vrijwilligers
tijdens de openingsuren van het dorpsrestaurant of door te bellen naar Bart Beeckmans van AANZ op het nummer 09 344 36
10. Een maaltijd reserveren kan tot de dag voordien (12u00),
een maaltijd annuleren kan tot op de dag zelf tot 9u00 door te
bellen naar ‘aan Z’ op het nummer 09 344 36 10.
Waar en wanneer zijn er dorpsrestaurants?

Tom Lacres, Marleen Goossens en Lieve Van Hijfte

Dirk Calsyn en Jenny Soberon

Maaltijdbedeling aan huis (tafeltje dek je)

Senioren die zich niet kunnen verplaatsen naar het dorpsrestaurant kunnen een maaltijd thuis laten brengen. Dit kost
€ 7 per maaltijd. Reserveren van een maaltijd aan huis kan
op hetzelfde telefoonnummer als voor de reservering in het
dorpsrestaurant. Ook hier zorgen vrijwilligers voor de levering van de maaltijd aan huis.

Vrijwilligers Op dit moment zijn er al een 15 à 20-tal
vrijwilligers die meehelpen. Het zijn allemaal mensen uit de
gemeente die iets willen doen voor dorpsgenoten. Ook twee
bestuursleden van Samen engageerden zich als vrijwilliger:
Jenny Soberon en Dirk Calsyn. Iedereen die zich ook geroepen voelt om als vrijwilliger mee te helpen is welkom.
Meer info? Tom Lacres (OCMW-voorzitter):
09/370 82 05 - Lieve Van Hijfte (OCMWraadslid): 09/329 74 32 - Marleen Goossens
(OCMW-raadslid): 09/379 81 85

verantwoordelijke uitgever: dirk calsyn, mollekot 10b, 9988 watervliet

Alle senioren zijn welkom in het dorpsrestaurant in SintLaureins (WZC, Rommelsweg 12 in St-Laureins) op maandag,
woensdag en donderdag (frietjesdag). En in het dorpsrestaurant in Watervliet, (oud gemeentehuis, Stee 3 in Watervliet)
op dinsdag en vrijdag (visdag).

