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Beste
SAMEN vrienden
Wanneer dit infoblad in de brievenbus valt, hebben de meesten
onder ons reeds een deugddoende
vakantie achter de rug. Sommigen
hebben thuis genoten en wat meer
tijd gemaakt voor familie en vrienden. Anderen daarentegen hebben
een prachtige reis gemaakt of het
avontuur tegemoet gegaan.
De septembermaand is natuurlijk
de start van het nieuwe schooljaar!
In de loop van het vorige schooljaar en tijdens de vakantieperiode
heeft onze technische dienst niet
stil gezeten. Met als resultaat dat
er reeds twee klaslokalen van de gemeentelijke school De Regenboog
te Watervliet volledig gerenoveerd
zijn. Eveneens zijn er inspanningen
geleverd om de werking van de
scholen te verbeteren en de directie
de nodige ondersteuning te bieden.
Hiervoor is zowel in de school van
Sint-Laureins als Watervliet, de functie van “coach” ingevoerd.
Na het onderwijs is ook het financiële luik van onze gemeente
belangrijk. Ik kan u reeds melden dat
het jaar 2014 positief werd afgesloten. De financiële situatie is gezond
en de actieplannen in de diverse
domeinen zijn volop in uitvoering.
Natuurlijk mogen we Tom de bouwer
niet vergeten. In het woonzorgcentrum zijn de nodige vernieuwingen
doorgevoerd en staan er nog enkele
in de wachtrij. Zo zijn er 5 nieuwe
schoonmaaktrolleys aangekocht en
semi-ondergrondse afvalcontainers
geplaatst. Ook worden binnenkort
de deuren van de kamers in het
oude gedeelte vervangen en worden
deze kamers herschilderd.
Meer info betreffende bovenstaande
projecten en realisaties vinden jullie
terug in dit Samen-blad. 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

Gouverneur bezoekt Sente

O

p 9 juni jl. bracht onze gouverneur
een bezoek aan onze gemeente. De
bedoeling was een werkbezoek te
combineren met een cultureel evenement.
Ik vond het een hele eer gastheer te mogen
zijn voor het provinciebestuur. Dhr. Jan
Briers arriveerde omtrent 15 u, tezamen
met de gedeputeerden, verantwoordelijken van verschillende beleidsdomeinen en
mensen uit zijn administratie. De delegatie poseerde tezamen met het College van
Burgemeester en Schepenen en de leden van
het Managementteam op de trappen van het
gemeentehuis. Daarna in de raadzaal zorgde
een film over onze gemeente (samengesteld
door Dirk Calsyn) voor de inleiding tot het
werkbezoek. Een aantal items van gesprek
werden door zowel de gemeente als de provincie naar voor gebracht. De haalbaarheid
van een fietspad op de noordelijke trager
van het Leopoldskanaal, de moeilijke ontsluiting van Sint-Laureins met de aanleg van
een tunnel ter hoogte van de verbrandingsoven, de moeilijkheden in de landbouw door
de strenge milieuregels en de capaciteitsuitbreiding in het
rustoord waren
onderwerpen die
ons college wou
besproken zien.
De provincie
had het over een
milieucontract
met betrekking
tot klimaatneutraliteit,OostVlaanderen
als Fairtradeprovincie, een
aanbod tot
medewerking

en ondersteuning om mensen samen en
thuis ouder te laten worden...Een druk
gevuld programma werd afgewerkt bij koffie en gebak. Na de persconferentie nadien
werd met de nostalbus rondgetoerd door
deelgemeenten. Verschillende bezienswaardigheden werden getoond, dit alles
op een prachtige wijze geanimeerd door
onze mensen van cultuur (Norbert De
Coster, Eddy Matthijs, Eddy Van Hecke,
Florian Rodts, het Kerkbestuur Watervliet,
Magda Verminck, John Snauwaert, Jozef
Maenhout). Uiteindelijk stopte de bus aan de
Meet, waar de Bentilse Fanfare en de dansgroep Movimento nog voor animatie zorgden. Natuurlijk kon het Palinglied ook niet
ontbreken, gebracht door Norbert en zijn
vriend Notteboom. Met een receptie en een
gezellige babbel met de afgevaardigden van
de verschillende gemeentelijke adviesraden
weer de avond afgerond. Bij latere gesprekken met Dhr. Jan Briers mocht ik vernemen
dat ieder van de provincie het bezoek aan
Sint-Laureins erg wist te apprecieren.
Gemeentebestuur Sint-Laureins
Franki Van de Moere, Burgemeester

Samen bbq

zondag 4 oktober - Sint-Laureins

U bent welkom op onze
Samenbarbecue, een gezellige namiddag met één
uur aperitieven en vanaf
13u BBQ
(4 stukken vlees)
prijs: 18 euro volwassenen,
10 euro, kinderen -12 jaar

inschrijven bij de bestuursleden
vóór 27 september of via Marleen Trenson
tel 09 379 77 10
email: marleen.trenson@hotmail.be
of door betaling op het nummer
AXA / BE50 7512 0634 5918
(met vermelding Samenbarbecue)
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Nieuwe structuur Regenboog
De gemeentelijke school De Regenboogschool
bestaat uit 2 vestigingen, één in Sint-Laureins
met kleuter en lager onderwijs en één in
Watervliet met enkel lager onderwijs. In
beide vestigingen lopen 43 kleuter en 160
kinderen lager onderwijs naar school.Om de
werking van de school nog te verbeteren en
de directe de nodige ondersteuning te bieden,
wordt de functie van coach ingevoerd. Deze
coaches werden gekozen uit de leerkrachten.
De directeur zal blijven instaan voor het beleid en de coördinatie van de school. Maar de
schoolcoaches zijn het aanspreekpunt voor
het dagelijks beheer en de opvolging. Zij
worden tevens de aangewezen contactpersonen voor de ouders.
Hoe ziet de nieuwe structuur eruit ?
(zie afbeelding hieronder)

Nieuwe
structuur...

schoolcoach Sint-Laureins
Nathalie Groosman
kleuter en 1ste graad

Terzelfdertijd wordt een managementteam
opgericht dat 2 wekelijks overleg pleegt en
bestaat uit :
- de directeur
- de schoolcoaches
- de schepen van onderwijs
Het dagelijks bestuur wordt vertegenwoordigd door alle leerkrachten. In het kader van
de behoeften en op zeer frequente basis zal
dit dagelijks bestuur samenkomen. De directeur leidt dit dagelijks bestuur samen met de
schoolcoaches.Deze nieuwe organisatiestructuur wordt na 1 schooljaar geëvalueerd en
.
indien nodig bijgestuurd.We maken van de
Regenboogschool terug een school om U tegen te zeggen, dat beloof ik als schepen van
Onderwijs!
Claudine Bonamie

directeur: Rudy Van Quekelberghe

schoolcoach Sint-Laureins
Stephanie De Roose
2de en 3de graad

schoolcoach Watervliet
Els De Graeve
1ste tot 3de graad

‘t Singelken
Sportterrein
De eerste fase van de sportaccommodatie aan ‘t Singelken
werd afgewerkt. De voetbalterreinen werden aangelegd en de
800 meter lange Finse piste en
fitnesstoestellen worden ondertussen reeds goed gebruikt.De
bouw van het multifunctioneel
gebouw wordt in september
opgestart. De gemeente zal
binnen één gebouw een voetbalkantine inrichten en een
ruimte te gebruiken voor de
speelpleinwerking en als danszaal. De kantine en danszaal
worden gescheiden door een
verplaatsbare wand, zodat één
grote zaal kan worden gemaakt
van de beide ruimtes. Het gebouw zal ook worden uitgerust
met vier kleedkamers. Met dit
project worden drie sport- en
jeugdverenigingen onder één
dak gebracht en investeert de
gemeente in sport, jeugd en
kinderopvang.In een laatste
fase zal een nieuw speelterrein
voor de speelpleinwerking worden aangelegd.

Bedrijventerrein

Sanering kerkhof
Sint-Laureins
De saneringswerken op het kerkhof in StLaureins zijn achter de rug. In totaal werden 744 graven (58 kelders + 686 volle
grond graven) gesaneerd. De stoffelijke resten worden verder bewaard in een knekelput die zich achteraan het kerkhof bevindt.
(De wet schrijft voor dat stoffelijke resten
ofwel terug moeten begraven worden op
de begraafplaats zelf ofwel in een gebouw
of een deel van de kerk op het kerkhof).
Op deze knekelput zal een gedenkplaat geplaatst worden ter eeuwige nagedachtenis
van onze dierbaren.
Deze sanering was noodzakelijk gezien er
vele concessies al jaren vervallen waren.
Indien een concessie niet meer genomen
wordt en het grafzerk niet verwijderd
wordt, is de gemeente verplicht dit verder
te onderhouden. Ook bij verval of schending moet de gemeente dan instaan voor
het herstel.
Door deze sanering ziet onze begraafplaats
er nu verwaarloosd en triestig uit. Gelukkig

is dat maar een tijdelijke situatie. Het
kerkhof werd volledig ingezaaid met gras
gezien, door het verbod op pesticiden, er
niet meer mag gesproeid worden. Ook de
tussenpaden werden meegenomen en met
gras ingezaaid. Het is natuurlijk nog even
wachten alvorens het gras zijn volle groene
kleur krijgt. Ook de oude struiken werden
verwijderd en worden vervangen door
bloeiende planten of struiken.
De graven liggen nu her en der verspreid.
Een nieuw inplantingsplan van het kerkhof
dringt zich op waarbij we rekening gaan
houden met diverse acceptpunten zoals:
een afscheidsplaats, een aparte plaats voor
de kinderen, een plaats voor de oorlogsslachtoffers, een rustplaats, … Hierdoor
zal de mogelijk bestaan dat aan sommige
concessiehouders toch nog toestemming gevraagd wordt graven te verplaatsen. Onze
begraafplaats moet een plaats worden van
rust en sereniteit maar ook een plaats dat
een goed gevoel geeft om er te vertoeven.
Ik dank alle bewoners van Sint-Laureins
en alle bezoekers van onze begraafplaats
voor het begrip tijdens deze drastische
saneringswerken.

De ontwikkeling van het bedrijventerrein ‘t Singelken
neemt ook een vlucht. Nadat
de gemeente in 2014 het eerste
bedrijf mocht verwelkomen,
zijn er ondertussen reeds een
vijftal loten verkocht en lopen
er een aantal opties tot aankoop.Geïnteresseerden kunnen
voor meer informatie contact
opnemen met de projectontwikkelaar Veneco.

De rekeningen 2014 van de gemeente
In de gemeenteraad en de pers gaat traditioneel de meeste
aandacht naar de begroting aangezien hiermede de intenties
van het bestuur voor het volgende jaar worden aangekondigd.
Jaarrekeningen daartegenover worden meestal als louter boekhoudkundige verplichte documenten beschouwd en komen
meestal niet in de schijnwerpers, ten onrechte. De jaarrekening
geeft immers de juiste financiële toestand weer en de werkelijke
uitvoering van de begroting. Het is dus een bron van informatie
en een beeld van de daadkracht van het bestuur.

De exploitatierekening 2014

Hierna wordt een overzicht gegeven van de verschillende exploitatie-uitgaven en -inkomsten m.b.t. jaarrekening 2014, dit in vergelijking met het exploitatiebudget 2014 (planning cijfers) en de
jaarrekening 2013 (exacte cijfers).
Exploitatie-Inkomsten
(x 1.000 Eur)

Gemeentebelastingen en retributies
Gemeente- en plattelandsfonds
Subsidies/andere opbrengsten
door derden
Opbrengsten financiële activa
TOTAAL
Exploitatie-Uitgaven
(x 1.000 Eur)

Rekening Budget Rekening
2014
2014
2013

Eindresultaat
Exploitatie-rekening
(x 1.000 Eur)
Exploitatie-inkomsten
Exploitatie-uitgaven
Resultaat – saldo

3.380
2.150
2.117

3.328
2.192
2.096

3.210
2.107
2.074

376
8.023

273
7.889

420
7.811

Rekening Budget Rekening
2014
2014
2013

Personeel
Werking (Adm, energie, onderhoud…)
Bijdrage OCMW, brandweer,
politie, polder en kerkbesturen
Leningslast (incl aflossingen)
TOTAAL

2.959
1.897
1.519

3.111
2.176
1.606

2.890
1.898
1.700

662
7.038

698
7.590

711
7.200

Rekening Budget Rekening
2014
2014
2013
8.023
7.038
985

7.889
7.590
299

Korte bespreking exploitatierekening 2014
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7.811
7.200
611

(1) De exploitatie-inkomsten zijn hoger dan voorzien in het budget. Dit is vooral door de hogere opbrengsten van de gemeentelijke financiële activa zoals termijnrekeningen en deelnames
in energie-intercommunales. T.o.v. 2013 zijn de inkomsten
gestegen vooral door de verhoging van de opcentiemen.
(2) De exploitatie-uitgaven vallen lager uit dan gepland. Er waren
o.a. minder uitgaven voor de dagelijkse werking zoals personeel en energie. Maar ook de leningslast en de bijdrage voor
de brandweer vielen lager uit. Daarentegen werden praktisch
alle in de verschillende domeinen geplande acties zoals sport,
toerisme, cultuur, jeugd, bibliotheek enz gerealiseerd.
Uit de vergelijking met de rekening 2013 blijkt dat de uitgaven praktisch op hetzelfde niveau zijn gebleven. In 2013 werd

Hugo Coene

immers een afrekening voor de brandweerkosten uit het verleden betaald van ongeveer 200.000 Eur.
(3) Het resultaat mag dan ook gezien zijn. De exploitatierekening sluit af met een positief saldo van 986.000 Eur. Dit is
beter dan initieel gepland in de begroting 2014. Dit laat toe
in de toekomst minder leningen af te sluiten of het saldo aan
te wenden bij de bijsturing van het investeringsprogramma
2015-2019.

De investeringsverrichtingen 2014
Investeringsverrichtingen
(in Mio Eur)

Investeringsuitgaven
Investeringsinkomsten
Resultaat – saldo

Rekening 2014
3,44
1,07
- 2,37

Budget 2014
5,05
1,35		
- 3,70

Korte bespreking investeringsverrichtingen 2014
(1) De voornaamste investeringsuitgaven waren de wegen en rioleringswerken in de Kantijnstraat enVlamingstraat, de aanleg
van het sport- en speelterrein ‘t Singelken, de modernisering
van de scholen in Watervliet en Sint-Laureins en de openbare
verlichting in de Sint-Jansstraat.
Deze uitgaven zijn lager dan gepland door wat vertraging bij
de werken in de Vlamingstraat en op het ‘t Singelken.
(2) De inkomsten zijn vooral afkomstig van de subsidies van het
Vlaams Gewest voor de werken in de Vlamingstraat.
(3) Het is normaal dat de investeringsrekening een negatief saldo
vertoont. De investeringen worden vooral gefinancieerd door
het afsluiten van leningen. Evenwel hoefden we in 2014 geen
nieuwe lening af te sluiten. De schuld van de gemeente daalde na aflossing van 7,7 naar 7,2 miljoen Eur. De cashpositie
van de gemeente verminderde maar bedraagt eind 2014 nog
steeds ongeveer 4 miljoen Eur.

Slotconclusie
Het jaar 2014 werd positief afgesloten.
De financiële situatie is gezond en het
gepland programma werd uitgevoerd.
Zowel de verschillende voorziene
actieplannen in de diverse domeinen van
sport, toerisme, cultuur, jeugd,
wegenonderhoud, milieu en ruimtelijke
ordening werden praktisch allemaal
gerealiseerd en de voorziene
investeringen in wegen, onderwijsen sportinfrastructuur zijn volop in
uitvoering. Eind 2015, na 3 jaar bestuur,
plannen we een actualisatie van het
investeringsprogramma 2016-2019.
Hierover meer in de volgende editie van ons “Samen”-blad.

3de succesrijke start-to-run
Begin juni reeds studeerden 51 lopers af aan
Zonnebrug. De derde start-to-run was terug een
schot in de roos. Niet minder dan 67 mensen
schreven zich in om gedurende 10 weken onder
leiding van Carlos Bonamie, Filip Claeys en Dirk
Calsyn de conditie aan te scherpen. Uiteindelijk
haalden er dus 51 de aankomst. Een leuke receptie bij Fred’s Café beeindigde het jaarlijks sportevenement. Tot volgende jaar.

foto: william van vooren
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OCMW-weetjes
Nieuw poetsmateriaal in rustoord
Netheid in een rustoord is van groot belang. Daarom investeerde het rustoord € 8.000 in de aankoop van 5 nieuwe
schoonmaaktrolleys. Met deze nieuwe poetswagens moeten
de medewerkers van de poetsdienst geen volle emmers
meer oppakken en meesleuren. De nieuwe methode van
poetsen is tevens milieuvriendelijker want er wordt minder
water en producten gebruikt. Ook wordt er nu in elke kamer een nieuwe microvezeldoek gebruikt voor het poetsen
van het meubilair. Dit zorgt voor een betere hygiëne. Met
deze investeringen wordt de netheid in ons rustoord verder
verbeterd.

Rustoord wordt

(kleine) bouwwerf

Semi-ondergrondse afvalcontainers
rond rustoord

Het rustoord van Sint-Laureins wordt een
kleine bouwwerf in het najaar. Alle deuren van de kamers in het oude gedeelte
van het rustoord worden vervangen.
Dit is verplicht met de nieuwe normen
inzake brandveiligheid.Na deze werken
zullen alle kamers en gangen in het oude
gedeelte herschilderd worden. Dit is nodig want de muren in veel kamers staan
er geschonden en niet meer netjes bij.
Tijdens de werken aan de deuren kunnen
de bewoners op hun kamer verblijven.
Tijdens de schilderwerken niet. Dan worden elke week twee bewoners verhuisd
worden naar een andere kamer.

Rond het rustoord van Sint-Laureins zijn
de zware verplaatsbare afvalcontainers
vervangen worden door semi-ondergrondse
afvalcontainers. Voor het personeel van het
rustoord zijn deze afvalcontainers een grote
verbetering. Zij kunnen in deze containers
het afval gemakkelijker deponeren terwijl ze
nu de afvalzakken omhoog moeten tillen in
de verplaatsbare afvalcontainers. Een tweede voordeel is dat de nieuwe afvalcontainers
bijdragen tot een mooier uitzicht van de site
rond het rustoord. Dat zorgt voor een aangenamere woonomgeving van de bewoners. De
nieuwe containers zijn geplaatst aan de achterkant van het rustoord en aan de keuken.
De kostprijs voor de omschakeling bedraagt
€ 15.000.

aan huis en in dorpsrestaurants

Tom Lacres (schepen en OCMW voorzitter):09/370 82 05
Marleen Goossens (OCMW-raadslid): 09/379 81 85
Lieve Van Hijfte (OCMW-raadslid): 09/329 74 32
Reserveren dorpsrestaurant: één dag op voorhand.
Bellen naar AANZ 09/344 36 10.

In juli 2014 werd de dienst tafeltje-dek-je (maaltijdbedeling
aan huis) opgestart. Vrijwilligers brengen maaltijden aan huis
bij senioren, het eten wordt bereid in het rustoord van SintLaureins. In de eerste helft van dit jaar werden 2.438 maaltijden aan huis afgeleverd. Ter vergelijking: tijdens de eerste zes
maanden na de opstart vorig jaar (juli-december) waren dat
er 1.287. Dat is zo goed als een verdubbeling. De maaltijden
worden nu rond gebracht in twee aparte rondes. In de keuken
van het rustoord komt er ook een nieuwe vaatwasmachine,
dit op vraag van het keukenpersoneel. Bij de dorpsrestaurants
kwamen er de eerste zes maanden van dit jaar 438 bezoekers
in Sint-Laureins en 302 in Watervliet. Sedert begin augustus is
ook hier het bezoekersaantal verdubbeld. Een bijzonder woord
van dank gaat uit naar de vrijwilligers, het keukenpersoneel
en de medewerkers van AANZ. Zij leveren allemaal fantastisch
werk. Wie wil meehelpen als vrijwilliger kan contact opnemen
met één van onze OCMW-mandatarissen:

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

Verdubbeling aantal maaltijden

