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Zonnige, sfeervolle, gezellige, leerrijke barbecue

Samen vierde en dankte...
Zondag 29 september was een zonnige, gezellige herfstdag. Samen blies verzamelen in
Sint-Laureins ter gelegenheid van hun jaarlijkse barbecue. Voor het eerst als meerderheidspartij mochten de bestuurders 190 mensen verwelkomen. Een leuk weerzien voor
velen die reeds jaren aan de Samenkar trekken, en wat opviel was dat er ook veel nieuwe en jongere gezichten de weg naar de barbecuetafels hadden gevonden. Een gezellige
receptie buiten, gaf de kans aan de bewindmakers om hun kiezers en sympathisanten
te verwelkomen. Een heerlijke barbecue, een
tombola, een vragenrondje met burgemeester
en schepenen en heerlijk nakeuvelen bij een
kop koffie en een rechtstreekse uitzending
van het wereldkampioenschap wielrennen
maakten van deze jaarlijkse dag een ware
feestdag. Samen was er weer klaar voor.

Beste
SAMEN vrienden
De meesten onder ons hebben een deugddoende vakantie
achter de rug. Sommigen hebben een prachtige reis gemaakt,
anderen hebben thuis genoten
en wat meer tijd gemaakt voor
contact met familie, vrienden en
buren. Ook de kermissen zijn
niet ongemerkt voorbij gegaan.
Telkens weer konden we elkaar
talrijk ontmoeten op een van
de vele initiatieven die onze
gemeente deden opleven. Alle

kermiscomités en -verenigingen
deden hun uiterste best om uit
te pakken met een origineel
programma. Namens mezelf
en Samen een welgemeende
dankjewel aan alle vrijwilligers
en inwoners, wiens inzet immers
aan de basis ligt van het succes
van deze evenementen.
September was de start van het
nieuwe schooljaar. Voor onze
schoolgaande jeugd breekt de
tijd van studeren opnieuw aan.
Om dit optimaal te laten verlopen
hebben de leerkrachten en leerlingen de nodige accommodatie
en werkingsmiddelen nodig.

Een kleine 200 enthousiaste mensen kwamen in Sint-Laureins
bijeen voor een smakelijke barbecue. Een ideaal moment om
gezellig te keuvelen en de violen op elkaar af te stemmen.
(Meer foto’s op onze web-site www.samen-anders.be).

Samen brengt deze noden en
behoeften momenteel in kaart
en geeft reeds een oplossing
voor de prioritaire behoeften,
en zal dit in de nabije toekomst
blijven doen. Zo werden er reeds
klascontainers geplaatst voor de
gemeenteschool in Sint-Laureins, en wel in de tuin van het LOI
(lokaal opvanginitiatief). De containers worden daar geplaatst
in afwachting van de bouw
van de nieuwe klaslokalen en
sanitaire ruimten. Ondertussen
wordt er ook weer volop gewerkt
in onze gemeente. De werken
in Waterland-Oudeman zijn

opgeleverd en de laatste fase
in Sint-Margriete is gestart. Het
Bellekensstraatje in Watervliet is
opnieuw open voor het verkeer.
In dit Samen-blad stellen we u
enkele van de reeds gerealiseerde projecten voor, samen
met onze geplande activiteiten.
Zo blijven jullie op de hoogte van
het reilen en zeilen binnen onze
partij SAMEN.

Kristof Goethals,
Voorzitter Samen
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De financiële toestand van de gemeente
In tegenstelling tot wat de oppositie
beweert is de financiële toestand van de
gemeente niet zo rooskleurig. Helaas kunnen wij niet “schoorvoetend” toegeven
dat de gemeente financieel gezond werd
achtergelaten ondanks een gecumuleerd
overschot van ongeveer 8 miljoen € op 1
januari 2013. Een goed gevuld spaarpotje
is dit echter allerminst, want er moet bij
vermeld worden:
a. dat, als we rekening houden met een
noodzakelijke kapitaalbuffer van ongeveer 2 miljoen € (de subsidies worden
immers met vertraging gestort), het
resterende bedrag van 6 miljoen € praktisch direct, in 2013 en 2014, nodig is
om de reeds uitgevoerde of aangevatte
werken, die nog door de vorige meerderheid besteld waren, te betalen zoals
o.a. de wegen- en rioleringswerken in
Bentille, in Waterland-Oudeman, in SintMargriete, in Watervliet (Bellekesstraat)
en in Sint-Laureins (Kantijnstraat, Vlamingstraat en Comer),
b. dat er dan nog in de gemeentelijke begroting geen enkel krediet voorzien was
voor de betaling van het door de vorige
bestuursploeg voorziene nieuw Sociaal
Administratief Centrum, bij de meeste
mensen gekend als het nieuwe gemeentehuis (ongeveer 3 miljoen €), en van
de volledig nieuw te bouwen school in
Watervliet (0,9 miljoen € - deel ten laste
van de Gemeente),
c. dat er op korte termijn nog een hele
reeks investeringen op ons afkomen die

niet kunnen uitgesteld worden en waarvoor budgettair ook nog niks gepland
was. We denken hier o.a. aan de nieuwe
sportaccommodatie in het ’t Singelken
en de wegen- en rioleringswerken in
Leemweg en Dorpsstraat.
d. dat er ook al een schuld bestaat van 8
miljoen € afkomstig uit recent afgesloten
leningen die we nog tot in 2030 dienen
af te lossen.
Het mag dan ook overduidelijk zijn dat
het gecumuleerd overschot van 8 miljoen
€ geen appeltje is voor de dorst maar
integendeel reeds volledig opgebruikt is.
Bovendien dient, door de reeds bestaande
hoge schuldenlast, de schuldpositie van de
gemeente in de toekomst zeer goed onder
controle te worden gehouden.
Om te vermijden dat onze gemeente al
meteen in een benarde financiële positie
zou komen en enkele dringende investeringsbehoeften niet meer zou kunnen
realiseren was het dan ook noodzakelijk
reeds bij het begin van ons mandaat twee
belangrijke beslissingen te nemen, namelijk:
* het niet realiseren van het Sociaal Administratief Centrum,
* het beperken van een nieuwbouw van
de school in Watervliet tot het renoveren
ervan.
We vonden dat deze twee projecten te
groots waren voor onze gemeente en andere noodzakelijke investeringen zouden
hypothekeren.

Hugo Coene, 1ste schepen Financiën,
Algemeen Beleid

Het beleidsplan
Momenteel zijn we volop bezig met het
opstellen van het beleidsplan 20142019. Voor de eerste maal is elke gemeente wettelijk verplicht een meerjarenplan voor de ganse legislatuur op te
stellen en goed te keuren vóór 31 december 2013. Dit meerjarenplan moet
de hoeksteen vormen van ons beleid
voor de komende 6 jaar. Hierbij zullen
evenwichten dienen gerespecteerd te
worden (zowel tussen deelgemeenten
als tussen beleidsdomeinen) en keuzes
moeten gemaakt worden want de middelen van onze gemeente reiken dus
duidelijk niet tot aan de hemel.

Begraafplaats Bentille
De begraafplaats in Bentille werd ondertussen gesaneerd. Alle
graven zonder concessie werden weggehaald.
Volgende werkzaamheden staan te gebeuren:
- Op enkele vrijkomende plaatsen worden kelders voorzien;
- Alle andere vrijkomemde plaatsen worden ingezaaid;
- Het hoofdpad wordt vernieuwd en doorgetrokken tot einde
kerkhof;
- Alle zijpaden verdwijnen en worden ingezaaid;
- Het plantenperk aan het begin van het kerkhof wordt een
rustgevende zitplaats.

Oproep aan alle
inwoners
Van zodra alles ingezaaid is, mogen geen putten
meer gemaakt worden in het grasperk.Gelieve
souvernirs en bloemen te plaatsen op de concessiegrond.

Fakteur
Eddy

Claudine Bonamie, Carlos Bonamie op het
kerkhof in Bentille.

Ons gemeenteraadslid
Eddy Roets, was op
onze barbeque natuurlijk aanwezig. Even
was Eddy terug fakteur. In zijn gekende
stijl (vingervlugheid)
sorteerde hij onze
enveloppes voor de
tombola.
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Welkom in Sente,
Het wordt stilaan een gewoonte te
schrijven over werken in Sint-Laureins.
Al maandenlang lijkt onze gemeente
op een werf. En dat zal nog een heel
lange tijd zo blijven. Vooral de dorpskom
van onze hoofdgemeente wordt grondig
aangepakt. Daarbij worden in de hoofdstraten en in de Kantijnestraat en de
Groenweg praktisch alle nutsvoorzieningen vernieuwd, verbeterd of versterkt.
Regelmatig wordt er vergaderd met alle
actoren in dit proces. Misschien lijkt het
niet zo maar toch proberen we om de
verschillende firma’s op mekaar af te
stemmen. Ondertussen is de aanbesteding van de Vlamingsstraat gepasseerd,
en na controle van de offertes wordt de
aannemer aangesteld. Ik hoop dat we
nog dit jaar starten. Ondertussen zijn de
nutsmaatschappijen nog volop bezig met
de afkoppeling van alle huizen naar de
nieuwe kabels en leidingen. Dat wil zeggen dat ter hoogte van elk huis een of
meerdere putten in het voetpad wordt gemaakt om die taken uit te voeren. Het is
een bende maar het is voor de toekomst.
In verband met het nieuwe recreatiedomein aan ’ t Singelken zijn ondertussenook al een paar vergaderingen
achter de rug. De schepen van Sport,
de schepen van jeugdzaken en ik moeten natuurlijk piloot zijn bij dit project.
Er wordt gekeken of de voetballers, de

Luc aan het woord
Door het nieuwe
gemeentebestuur
werd er voor
gekozen om de
gemeenteraad te
laten leiden door
een afzonderlijke
voorzitter. Luc De
Meyere mag daarbij de spits afbijten
en is de komende
drie jaar voorzitter
van de gemeenteraad.
Wat is de rol van de
voorzitter van de
gemeenteraad?
De rol van de voorzitter is redelijk uitgebreid. Mijn taken
zijn onder meer de
gemeenteraad bijeenroepen, de notulen
nazien, aanvullende
agenda samenstellen,
de gemeenteraad leiden en ordelijk laten
verlopen, de gemeenteraadsbeslissingen

speelpleinwerking en eventueel de
dansvereniging samen onderdak kunnen
krijgen in dit nieuwe complex.Het project
van containerklassen op de gemeentellijke lagere school staat er ook aan te
komen, en in Watervliet wordt een renovatie van de oudere klassen op til gezet.
Werken genoeg dus voor de bestuursploeg, geen woorden maar daden!
Groeten van uw burgemeester,
Franki. aatsen worden daarna ingezaaid
met gras. Door het gras in de zomerperiode regelmatig te maaien kan de
begraafplaats op een vrij eenvoudige
manier onderhouden worden.
Pesticidenvrij
Tegelijk wil de gemeente ook werk
maken van een onderhoud waarbij
geen pesticiden meer worden gebruikt.
Immers, ingevolge een decreet, zullen
openbare besturen vanaf 1 januari 2015
geen pesticiden meer mogen gebruiken. De kleinere paden zullen daarom
stelselmatig omgevormd worden tot
grasstroken. Een verhard hoofdpad blijft
wel bestaan. Op die manier willen we de

nazien en ondertekenen, …

Waarom is de burgemeester niet langer
de voorzitter?
Het is belangrijk dat de burgemeester
zich volledig op zijn bevoegdheden in de
gemeenteraad kan concentreren en zijn
eigen beleid kan verdedigen. Als voorzitter kan ik onafhankelijker optreden, wat
het debat ten goede komt.

Hoe verloopt de relatie met het schepencollege?
Ik moet zeggen zeer goed. Ik ben maandelijks op het college om de agenda te
bespreken en tussendoor contacteren
burgemeester en schepenen mij regelmatig voor vragen. Als voorzitter van de
gemeenteraad kan ik het beleid vanuit een
bevoorrechte positie volgen.

Wat is je het meest bij gebleven van de
afgelopen gemeenteraden?
De eerste gemeenteraad was toch wel
heel bijzonder. Na 12 jaar oppositie, de
gemeenteraadsvergadering mogen voorzitten was bij momenten zeer ontroerend.
Ook de installatie van de OCMW-raad
vond ik een memorabele gebeurtenis.
Maar elke gemeenteraad op zich is de
moeite waarde om bij te wonen.
Je bent altijd zeer kalm, een troef?
Dat verwacht men van een voorzitter van

School...
In 2004 startte de gemeenteschool met
kleuteronderwijs. Dit bleek een enorm
succes! Het leerlingenaantal steeg
zienderogen waardoor er momenteel een tekort is aan klaslokalen. In
Watervliet is er momenteel geen tekort
aan klaslokalen waardoor SAMEN besloot eerst de school in Sint-Laureins
aan te pakken.
De toiletten, de overdekte speelplaats,
het Roelandshof en het bureau van de
directeur gaat tegen de vlakte en wordt
omgebouwd naar een nieuwe polyvalente zaal met klaslokalen, burelen
en een nieuw sanitair. Dit alles voor
70% door de subsidiërende overheid
Agion. Ook het subsidiedossier voor
de school in Watervliet blijft hangende
bij Agion maar ondertussen worden de
bestaande klaslokalen één voor één
gerenoveerd.

een vergadering. Pas op, dat is niet altijd
eenvoudig. De vorige twaalf jaar was ik
gewend actief en vaak vurig deel te nemen aan de discussies. Met de jaren kun
je je emoties al wat beter onder controle
houden. Het is uiteraard belangrijk dat ik
met de nodige rust en kalmte de vergadering leidt. Zo kan ik vermijden dat discussies uit de hand lopen.
Is je beroep als advocaat een voordeel
om de gemeenteraad te leiden?
Als advocaat moet ik zaken kunnen
relativeren, maar moet ik soms ook snel
reageren op plotse gebeurtenissen. Ook
op de gemeenteraad kunnen onverwachte
dingen gebeuren. Daarnaast staat de gemeenteraad ook wel eens voor juridische
vraagstukken, waarvoor ik vanuit mijn
beroepservaring steun kan verlenen.

Is je rol binnen Samen gewijzigd als
voorzitter van de gemeenteraad?
Nee, zeker niet. Op de gemeenteraad kan
ik mijn mening kwijt en meng ik mij af
en toe in de debatten als Samen gemeenteraadslid. Aan de “Samen-gedachte “die
we de afgelopen jaren hebben opgebouwd
werk ik nog elke dag mee.
Kom kijken en luisteren naar de gemeenteraad. Elke derde donderdag van de
maand om 20.00 uur in de gemeenteraadszaal.
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OCMWeetjes

Nieuwe verwarmingsinstallatie
in het rusthuis

De verwarmingsketels in het rusthuis zijn vervangen door een nieuwe installatie. Dit was een duur en delicaat werk dat niet in het OCMW budget
was voorzien. OCMW-voorzitter Tom Lacres licht toe: “De vervanging was
noodzakelijk omdat er reeds langere tijd problemen waren met de centrale
verwarming. Het risico dat het rusthuis plots zonder verwarming zou komen te zitten werd te groot. Daarom besliste de OCMW-raad in februari
om de installatie te vervangen. De vervanging van de verwarmingsketels
gebeurde tijdens de zomermaanden omdat de centrale verwarming tijdens
de werken enkele dagen moest worden uitgeschakeld. Zoiets kan niet tijdens
herfst of wintermaanden. Hopelijk zijn de problemen met de verwarming nu
opgelost”.

Twee nieuwe zitbanken
rond rusthuis

Er zijn twee nieuwe zitbanken geplaatst rond het rusthuis. Deze twee zitbanken zijn een eerste stap in de
verdere verfraaiing van de omgeving rond het rusthuis.
Deze banken vervangen de oude zitbanken. Een woord
van dank gaat naar de technische dienst van de gemeente voor het plaatsen van deze zitbanken.

Sluiting mortuarium

Het mortuarium van het rusthuis wordt uitgebaat zonder
vergunning. Tot deze (onthutsende) vaststelling kwam de
nieuwe bestuursploeg in het OCMW bij de start van de
legislatuur.
OCMW-voorzitter Tom Lacres verduidelijkt: “De keuze
was een vergunning aanvragen en investeringen doen, ofwel
het mortuarium sluiten. We kozen ervoor om eind oktober
het mortuarium te sluiten. Bijna geen enkel rusthuis heeft nog
een eigen mortuarium. Mortuaria worden bijna overal door
private begrafenisondernemers uitgebaat. Zij kunnen veel beter aan de noden en wensen van de nabestaanden voldoen”.
Na de sluiting zullen de ruimtes van het mortuarium
worden geschilderd en heringericht als kleedkamers voor
het personeel. “De huidige kleedruimtes voor de mannen
en het keukenpersoneel kunnen bezwaarlijk de naam kleedruimte krijgen. Nu komt daar een oplossing voor”, besluit
Tom Lacres

Er is in het rusthuis veel werk aan de winkel. Zo is het pleisterwerk in veel kamers geschonden. Herstellingswerken werden
niet uitgevoerd. De nieuwe bestuursploeg wil de volgende jaren de muren in deze kamers herstellen en een likje verf geven. In aanloop van deze werken werden alvast twee burelen
gerenoveerd. Er kwam een nieuwe vloer in de burelen en de
muren werden geschilderd. Dit zorgt voor een aangenamere
werkomgeving.

Samen-web
www.samen-anders.be

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

Twee burelen gerenoveerd

