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Werkt!
NIEUWJAARSWENSEN
W
e staan voor een belangrijk jaar. In 2018
zijn het gemeenteraadsverkiezingen.

Dit jaar zal de grote test zijn. Zijn jullie, de inwoners
van Sint-Laureins, tevreden over de nieuwe aanpak van
de afgelopen zes jaar, over Samen als bestuur van de
gemeente?
Ik ben er van overtuigd dat jullie de verandering hebben
gemerkt, hebben gevoeld. We mogen tevreden zijn over de
geleverde inspanningen.

Maar het werk is niet af. Ook dit jaar staat er nog heel wat
op de planning, zoals jullie zullen lezen in deze Samenkrant.
Ook de komende jaren willen wij ons verder inzetten voor de
gemeente en hopen wij dat jullie ons daarin zullen steunen.

Happy

NEW YEAR

2018

Op politiek vlak belooft 2018 alvast een spannend en
uitdagend jaar te worden.
Ik wens jullie het allerbeste voor het jaar dat zal komen.
Geluk, veel plezier, uitdagingen, …, maar vooral een goede
gezondheid.
Luc De Meyere

SINT-LAUREINS:
LAAGSTE TOTALE
GEMEENTEBELASTINGEN
VAN HET MEETJESLAND!

HERAANLEG
VELDSTRAAT

M

et de gemeentelijke verkiezingen van 2018 in
het vooruitzicht, heeft het dagblad ‘DE TIJD’ de
geldstromen van alle Vlaamse gemeenten doorgelicht. (www.
tijd.be/gemeenten/geldstromen).

A

lles is klaar om de aanbesteding voor het herstel van
de Veldstraat te laten plaatsvinden. Er waren geen
noemenswaardige bezwaren tegen de bouwvergunning. Op korte
termijn beginnen de nutsmaatschappijen met de aanpassing van
de nutsvoorzieningen. Eindelijk kunnen we van start!

Gemeenten innen hun inkomsten grosso modo op vier manieren:
1. via de aanvullende personenbelasting,
op basis van uw inkomsten;
2. via de opcentiemen op de onroerende voorheffing,
op basis van uw vastgoed;
3. via lokale taksen en vergoedingen voor diensten
(vuilniszakken, administratieve retributies, milieupark, …);
4. via subsidies van de Vlaamse overheid zoals het gemeentefonds en specifieke subsidies voor cultuur, sport,…).

Franki Van de Moere

Als we alle gemeenten van het Meetjesland vergelijken, merken we dat de inwoners van Sint-Laureins het minst dienen
bij te dragen aan de gemeente via het totaal van de aanvullende personenbelastingen, de opcentiemen en de lokale
taksen en vergoedingen. Sint-Laureins scoort hier 644 euro/
inwoner, waar de hoogste score voor een bepaalde gemeente
van het Meetjesland 881 euro/inwoner bedraagt.

Tom Lacres, Franki

udine Bonamie

Van de Moere en Cla

AANKOOP POLITIEKANTOOR

K
Coene
, Tom Lacres en Hugo
Franki Van de Moere
Claudine Bonamie,

LJ Sente is gehuisvest in het voormalig
politiekantoor in de Rommelsweg. Door
de geruchten over een mogelijke verkoop ervan
door de Politiezone Meetjesland, heerste bij deze
jeugdvereniging ongerustheid over het behoud
van hun locatie.

van het gebouw aan de gemeente Sint-Laureins
goed voor ongeveer de helft van de oorspronkelijke
vraagprijs. Dit gebouw leunt aan tegen de site van
het OCMW waardoor dit mogelijkheden biedt naar
uitbreiding indien nodig. KLJ Sente kan op beide
oren slapen en met een gerust hart de toekomst
van hun vele leden verder uitwerken.

Na tussenkomst van de burgemeester in het
Politiecollege, keurde de Politieraad de verkoop

VU: Claudine Bonamie, Sint-Laureins
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DE WINTERPRIK
D

e winterperiode brengt geregeld gevaar op de weg door gladheid. De sneeuwruimer,
aangekocht op het einde van het jaar, deed in december reeds volop dienst door de hevige
sneeuwval. Zout strooien op een dikke sneeuwlaag heeft weinig effect. Eerst ruimen en dan
strooien werkt efficiënt. Natuurlijk blijft het altijd opletten geblazen. Onze 180 km gemeentewegen
waren zeer vlug sneeuwvrij. Onze winterdienst krijgt daarvoor een pluim!

Kristof Goethals en Franki

DE DORPSKERNVERNIEUWING
IN SINT-LAUREINS

Van de Moere

HERAANLEG
ZONNESTRAAT
EN LANGEWEG
D

J

e kon het reeds merken, de werken in de Dorpsstraat en
de Leemweg zijn begonnen. De Watergroep is volop bezig
met het vernieuwen van de toevoerleidingen van water en
ook de andere nutsmaatschappijen staan klaar. Het wordt
voor onze inwoners nog maar eens op de tanden bijten.
Maar in het zicht van zoveel subsidies konden we die kans
om ons dorp te vernieuwen niet laten voorbijgaan.

e gevaarlijke S-bocht in de Zonnestraat werd
heraangelegd. Het gevaarlijk afhellen naar de zijdelingse
waterlopen is hiermee verholpen, wat bijdraagt tot de
veiligheid van de weggebruiker.
Begin volgend jaar staat de Langeweg voor herstelling
op de agenda. Daar komt, naast de bestaande betonstrook,
een verharding met grasdallen. Het probleem van de
diepe putten langs de zijkant van de rijweg, ontstaan
door het kruisen van voertuigen tijdens natte periodes,
wordt hierdoor opgelost.

Ook staan er werken in de Vaakweg en de Smissestraat op
til. De Slependammepolder legt er een nieuwe waterloop,
ter vervanging van de slechte buizen onder de Leemweg.
Hugo Coene, Eddy Roets, Franki Van de
Moere
De samenwerking tussen Aquafin (nieuwe riolering),
AWV (nieuw wegdek), de gemeente (nieuwe voetpaden,
openbare verlichting, bijgepast budget), de nutsmaatschappijen (vernieuwde installaties
en netten) en de Slependammepolder (omlegging waterloop) zal zich uiten in een totaal vernieuwde dorpskern.
Dit wordt het grootste werk ooit in Sente uitgevoerd.
Samen doet wat anderen beloofden.

UITWIJKSTROKEN
IN DE HONTSEINDESTRAAT

D

e Hontseindestraat is een vrij druk bereden straat, maar is
ook smal. Vooral in de winter bij nat weer is het gevaarlijk
om uit te wijken voor tegenliggers. Het gemeentebestuur
besliste dan ook om een vijftal uitwijkstroken aan te leggen

Luc De Meyere en Franki

langs de Hontseindestraat. Er werden betonplaten gebruikt
zodat de gemeente dit in eigen beheer kon uitvoeren.
Richting de dorpskern van Sint-Margriete werd ook het
wegdek verbeterd.

Van de Moere

Carlos Bonamie, Luc De

Franki Van de Moere, Luc

De Meyere en Hugo Coene

DE NIEUWE ACCOMMODATIE
VOOR THE CAMERADOS KOMT ER!

D

e kleedkamers en de kantine van voetbalclub de
Camerados, die reeds 40 jaar bestaan, voldoen niet
meer aan de gestelde eisen inzake hygiëne en leefcomfort.
Daarom wordt een multifunctioneel gebouw voorzien
in Sint-Margriete, samengesteld uit een nieuwbouw
(kleedkamers en berging) en mobile units (kantine).

Het hoofdgebruik is een voetbal-accommodatie voor de
Camerados, maar het gebouw zal ook opengesteld worden
voor andere verenigingen. De nieuwbouw zal bestaan
uit een gebouw met 2 kleedkamers met douches, een
scheidsrechterslokaal, een stookplaats en een berging. Voor
de kantine en de toiletten komen, aansluitend aan deze
nieuwbouw, de mobile units die thans voor de gemeenteschool
de Regenboog van Sint-Laureins worden gebruikt.

Meyere en Hugo Coene

’T SENTRUM EN
SUCCESVOLLE
GEBRUIKERS

W

e kunnen terecht fier zijn op de realisatie van
‘t Sentrum Sport en Spel. De vele bezoekers
bejubelen het resultaat. De dansschool Movimento
groeit en bloeit.
De Goalgetters kregen als vereniging ook een serieuze
boost met deze nieuwe accommodatie. Een ongezien
aantal jeugdploegen vond er hun thuishaven en het
eerste elftal speelt nu ook aan de top van hun reeks.
Een succesverhaal willen we het noemen, waar de
werkkracht en doortastendheid van onze Samen-groep
altijd garant voor staat!
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OPFRISSING VAN DE ‘SINT-NICO KRING’
IN WATERLAND-OUDEMAN

V

oor de bewoners van Waterland-Oudeman is het
feestzaaltje ‘Sint-Nico Kring’ een gezellige plaats om
te vergaderen en een ideale ontmoetingsplaats. We willen
dit zaaltje in ere houden. Om kleine herstellingen en
opfriswerken te kunnen uitvoeren kennen we in 2018 een
speciale subsidie van 15.000 euro toe aan de VZW Sint-Nico
Kring. De VZW is immers zelf best geplaatst om te bepalen
wat prioritair dient aangepakt te worden en om deze
werken te leiden.

Carlos Bonamie en Filip Claeys

6DE START
TO RUN

Eddy Roets en Hugo Coene

V

anaf woensdag 28 maart 2018 om 19.30 uur
start Samen voor de 6de keer de Start to Run
aan ‘t Sentrum Sport en Spel op het Singelken. De
beginnelingen lopen, onder deskundige begeleiding
van coach Carlos Bonamie, de run van 0 naar 5 km, de
gevorderden van 5 naar 10 km met coach Filip Claeys
en dat voor 10 opeenvolgende weken.

Marleen Goossens, Tom

Lacres en Lieve Van Hijfte

WE BOUWEN
7 ASSISTENTIEWONINGEN
EN EEN
DAGOPVANG
Waarom doen we dit?
Het rustoord is een plaats waar zwaar zorgbehoevende senioren
verblijven. Senioren die niet alleen thuis kunnen blijven wonen
verhuizen naar een assistentiewoning (de vroegere serviceflat)
of gaan naar een centrum voor dagopvang. Daarom zal in 2019
worden gestart met de bouw van 7 assistentiewoningen en een
centrum voor dagopvang naast het rustoord. In het centrum
voor dagopvang zal er plaats zijn voor 10 tot 15 mensen. De
assistentiewoningen zullen plaats bieden aan 5 alleenstaande
senioren en 2 koppels. Het ganse project kost zo’n slordige 1,2
miljoen euro.
Hoever staan we al?
Op dit ogenblik wordt er volop gewerkt aan alle administratieve
voorbereidingen voor de selectie van een bouwteam. Ook is
er een subsidiedossier in opmaak voor de dagopvang. Als alles
goed gaat zal dit in 2018 rond zijn. In het najaar 2019 zullen de
bouwwerken dan van start kunnen gaan, deze werken zullen
duren tot eind 2020.
Nieuwe weg en verlichting rond rustoord
Ook de buitenomgeving rond het rustoord wordt aangepakt.
In 2018 wordt de weg rond het rustoord verhard en er komen
nieuwe verlichtingspalen, in 2019 volgt e zone rond de
assistentiewoningen en de dagopvang. Er zal een heus dorpsplein
worden aangelegd met nieuwe verlichting en er wordt ook
voldoende parking voorzien. Deze aanpak werd door de OCMWraad unaniem goedgekeurd.

Marleen Goossens, Lieve Van

Hijfte en Tom Lacres

SURFEN IN
HET RUSTOORD

E

r is een WIFI netwerk geïnstalleerd in het rustoord.
Bewoners en bezoekers kunnen nu naar hartenlust op
het internet surfen. Ook de personeelsleden doen hiermee
hun voordeel. Zij zullen het elektronisch zorgdossier van de
bewoners kunnen raadplegen op een tablet wanneer zij hun
ronde doen in de kamers. Momenteel draait het elektronisch
zorgdossier nog alleen op een centrale PC waar zij alle
gegevens moeten in verwerken.

BOUW NIEUWE
KINÉRUIMTE IS
VAN START GEGAAN

D

e bouw van een gloednieuwe kinéruimte in het
rustoord is gestart! In deze nieuwe kinéruimte
zullen de bewoners op een comfortabele manier
hun oefeningen kunnen doen onder de deskundige
begeleiding van onze kinesitherapeuten.
De beslissing om deze ruimte te bouwen kwam er omdat
de kinéruimte ondergebracht was in een kamer die
eigenlijk bestemd is voor bewoning. Dit was geen goede
keuze omdat de kamers maximaal gebruikt moeten
worden voor bewoners. Ook voor ons kinéteam zal dit
naar werkomgeving een grote verbetering zijn. Zij zijn
nu, samen met de dienst animatie, nog gehuisvest in een
veel te krappe ruimte.

De eerste trainingen vinden plaats op de Finse piste.
Daarna wordt er gelopen in de mooie natuur aan de
Zonnebrug.
Deelnemers aan onze Start to Run van de laatste
5 jaar, hebben zich ook reeds aangesloten bij
de joggingclub de Krekenlopers. Enkelen liepen
onlangs de aflossingsmarathon in Terneuzen. Je
hoeft niet sportief of getraind te zijn, wij helpen je
op weg want: ‘Waar een wil is, is een weg!
Kostprijs voor deelname is € 10, met op het einde
een diplomaloop en aansluitende receptie in Café
De Roos.

Werken polyvalente
zaal in rustoord zijn
volop bezig

D

e polyvalente zaal in het rustoord wordt
grondig vernieuwd. In de eerste fase zijn
er werken aan de inkom van het rustoord die
uitkomt in deze zaal. Het toegangssas wordt
uitgebreid zodat er geen koude lucht en
vuil meer in de polyvalente zaal kan binnen
komen.
Verder komt er een volwaardige onthaalbalie
waar bezoekers terecht kunnen met hun
vragen. Ook de dienst animatie krijgt daar
nieuwe lokalen. In de tweede fase krijgt de
polyvalente zaal een facelift. Er komt o.a.
een nieuwe bar en nieuw meubilair.

s

res en Marleen Goossen

Lieve Van Hijfte, Tom Lac

Lieve Van Hijfte, Marleen Goossens en Tom Lacres
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FAMILIEONTBIJT SAMEN
Op zondag 4 februari 2018 kunnen jullie opnieuw genieten
van het familieontbijt van Samen. Vanaf 08.30 uur kunnen jullie
aanschuiven in de Culturele site ‘De Meet’, Sint-Jansstraat 22,
9982 Sint-Laureins (Sint-Jan-in-Eremo). Kaarten verkrijgbaar bij één
van de bestuursleden of via mail naar marleen.trenson@hotmail.be

Volwassenen: € 10
Kinderen: € 5

Claudine Bonamie en Franki Van de Moere

Van harte welkom!

SPEELPLEINWERKING EN
SKATETERREIN
OP ‘T SENTRUM

D
als

Claudine Bonamie en Kristof Goeth

Franki Van de Moere

SANERING
KERKHOVEN

ie

en Claudine Bonam

VERFRAAIING
SPEELKOER EN
NIEUWE TOILETTEN
REGENBOOGSCHOOL
WATERVLIET

D

e verfraaiing van de speelplaats in Watervliet zit volop in de
lift. Ondertussen werd het grootste deel van de speelplaats
opnieuw betegeld, zorgden de kinderen, ouders, juffen en
vrijwilligers voor de aanplanting van struiken en bloemen en
zijn we nu toe aan het aanleggen van het middendeel. Dat
wordt een natuurlijke speelruimte op boomschors met houten
speeltoestellen en een boom. Natuurlijke speeltoestellen en meer
groen leiden tot een leukere speelomgeving voor de kinderen.
Natuurlijke speeltoestellen en meer groen leiden tot minder stress
en aangenamere ontspanning voor de kinderen. In een laatste fase
wordt dan het gras van het voetbalveldje terug ingezaaid.
Naast de verfraaiing van de speelplaats was er ook het nijpend
probleem van de onhygiënische toestand van de toiletten.
Binnen de toiletruimtes wordt alles vernieuwd, van vloer en
muren tot plafond. Ondertussen zorgt een mobiele toiletwagen
voor de permanentie, met dank aan het WTC.

E

lk jaar saneren we de graven van de
vervallen concessies. Wegens de slechte
weersomstandigheden werd de uitvoering
van deze werken uitgesteld naar het voorjaar
2018. Ondertussen hebben we wel de
grafzerken, van de graven met de vervallen
concessies, laten wegnemen en vonden
ook enkele gevraagde verplaatsingen en
ontgravingen plaats. Na de saneringswerken
zullen de open ruimtes ingezaaid en de
kiezelstenen waar nodig vervangen worden.
Onze inwoners moeten hun dierbaren in alle
rust en sereniteit kunnen bezoeken op een
mooi onderhouden plaats.

eze zomer verhuisde de
speelpleinwerking naar ‘t Sentrum Sport
en Spel op het Singelken, wat een ongezien
succes kende. Zeer veel kinderen leefden zich
ten volle uit op deze schitterende locatie.
Toch is er nog verdere afwerking nodig: het
bijplaatsen van enkele speeltoestellen, het
bouwen van een arena, het plaatsen van een
afdak om te schuilen, een bijkomende berging
en wat beplanting van struiken en bomen om
schaduw op het grasveld te voorzien.
Enkel het skatepark bleef nog verweesd achter in de Rommelsweg.
Ondertussen is het asfalt, de ondergrond voor
het skatepark, aan ‘t Sentrum gegoten en
worden de bestaande toestellen in het voorjaar overgebracht. Met de aankoop van nog
enkele nieuwe toestellen, wordt dit terug een
volwaardig skateterrein, waar jongeren naar
hartenlust en ongestoord kunnen skaten.

HUISWERKBEGELEIDING

V

anaf het nieuwe schooljaar 2017-2018 vonden enkele belangrijke wijzigingen plaats in de beide
vestigingen van de Regenboogschool. De schooluren wijzigden en er kwam een half uur gratis
huiswerkbegeleiding.
De kinderen kunnen nu na schooltijd een ½ uur langer op school blijven. Een leerkracht staat de
kinderen bij voor het maken van hun huiswerk. Dit is gratis en geen verplichting. Voor de allerkleinsten en de kinderen die geen huiswerkbegeleiding volgen, begint de opvang na de schooltijd.
Tot 16 uur is er geen meerkost voor de ouders.

GEEF EEN SENTE(N)BON CADEAU!

I

n deze nieuwjaarsperiode worden heel wat cadeautjes uitgedeeld. Op zoek naar een geschenk? Geef een Sente(n)bon
cadeau en stimuleer hierdoor onze plaatselijke handelaars. Als we onze plaatselijke handelaars nu steunen, kunnen we
later blijven winkelen in eigen gemeente.
Ze zijn verkrijgbaar bij de gemeentelijke diensten, bibliotheken en sommige handelaars (zie www.sint-laureins.be).
Je kan hiervoor ook steeds terecht bij schepen Claudine Bonamie (0486/89 99 15).

