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Wij wensen
alle Sentenaren een
aangename en zonnige vakantie

Kinderopvang in de zomer wordt uitgebreid
Voor veel ouders is de zomervakantie een grote
uitdaging naar opvang voor hun kinderen. Negen
weken overbruggen is niet evident. Samen beloofde
een uitbreiding van het gemeentelijk aanbod naar
opvang en houdt woord. Voor de eerste keer zal
er voor en na de speelpleinwerking en de sportkampen kinderopvang worden voorzien vanuit de
gemeente. Het is de bedoeling dat dit aanbod de
volgende jaren verder wordt versterkt.
Tijdens de zomermaanden juli en augustus biedt het gemeentebestuur van Sint-Laureins nu de mogelijkheid om
kinderen voor én na de speelpleinwerking en voor en na de
sportkampen op te vangen. Deze opvang zal doorgaan in de
gemeentelijke basisscholen in Sint-Laureins (Roelandshof) en
in Watervliet en zal worden verzorgd door de gemeentelijke
begeleidsters die hier ook tijdens het schooljaar voor instaan.
Opvang wordt voorzien ’s morgens van 7u tot 9u (start speelpleinwerking) of 9u30 (start sportkamp) en ’s avonds van 16u
(na een sportkamp) of 16u30 (na de speelpleinwerking) tot
18u.
De speelpleinwerking wordt georganiseerd op het speelterrein, Smissestraat 4a, 9980 Sint-Laureins door de VZW
Speelpleinwerking Sint-Laureins. De sportkampen worden georganiseerd in de gemeentelijke sporthal van Sint-Laureins en
in de gemeentelijke sporthal van Watervliet.
Beste vrienden,
Eerst en vooral wens ik jullie allemaal te danken
voor het vertrouwen dat jullie in onze partij gesteld hebben. Bij de laatste verkiezingen hebben we een record aantal stemmen behaald en
we zijn meer dan trots op het behaalde resultaat. We zullen hard werken om dit naar de toekomst toe te kunnen blijven evenaren en stiekem hopen we om het, met uw steun, nog beter
te doen. Daarom zal ik als voorzitter samen met
het voltallige bestuur, mijn uiterste best doen
om mijn taak naar behoren uit te oefenen.
Mijn speciale dank gaat vooreerst uit naar
mijn partijgenoten en bestuursleden, die het
SAMEN-schip in de juiste richting hebben geloodsd en dat heel goed hebben gedaan. Een
speciale pluim wens ik te geven aan de “oude
garde”, oud niet in de betekenis van minder jong
maar wel in de betekenis van jarenlange belan-

Burgemeester Franki Van de Moere en
schepen Claudine Bonamie brachten een
bezoekje aan het speelplein.
De kinderen worden onder begeleiding naar de sporthal en de
speelpleinwerking gebracht.
Belangrijk

- De voor- en naopvang van de sportkampen en de speelpleinwerking valt dus weg. De gemeentelijke opvang komt
in de plaats!
- Er zal geen gemeentelijke opvang zijn van maandag 22
juli 2013 tot en met vrijdag 26 juli 2013.

geloze inzet. Ik denk hierbij aan Marleen Trenson, Paul De Vendt en alle anderen, teveel om
op te noemen maar zeker niet te vergeten. Bij
deze hartelijk dank voor de jarenlange inzet en
volharding, alsook voor de vele uren die jullie
belangeloos hebben vrij gemaakt om SAMEN
mee op de kaart te helpen zetten. Aan deze
“oude garde” zeg ik duidelijk: wij hebben jullie
blijvende steun hard nodig en hopen nog vele
jaren op jullie beroep te kunnen doen. De politieke tegenstanders zijn gewaarschuwd…
Aan de jonge garde, of moet ik zeggen de nieuwe ploeg, wil ik meegeven: werk hard, werk samen, werk doordacht, correct en transparant.
Doe aan gemeentepolitiek omdat je het graag
doet en je iets wezenlijk wilt veranderen in uw
lokale gemeenschap en dit volgens uw eigen
idealen met het partijdoel als rode draad.
De taak die mij als voorzitter voor de komende
jaren werd toevertrouwd zal niet gemakkelijk

zijn maar ik heb het volste vertrouwen in ons
SAMEN-team.
Het welslagen van ons gezamenlijk project zal
leiden tot ons uiteindelijk doel, met name beschikbaar te zijn, te luisteren en de problemen
kordaat aan te pakken. Maar ook het uitdokteren en het aanreiken van mogelijkheden op
alle gebied, zodanig dat de mensen zich goed
in hun vel kunnen voelen in onze gemeente. Dit
en nog veel andere zaken die ik vergeet op te
sommen, blijft ons belangrijkste streven.
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 SAMEN.Voor de rest wens ik jullie
veel leesgenot!
Kristof Goethals,
voorzitter SAMEN
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Het beleidsplan 2014-2019...
de uitdaging voor het eerste beleidsjaar
de witte broodsmaanden zijn snel voorbij gevlogen. We hebben die gebruikt
om ons in te werken, en we hebben ze
hard nodig gehad. De tijd vliegt zo snel
en er gebeurt in een gemeente elke dag
zoveel dat de dagelijkse activiteiten van
elke schepen veel aandacht en inzet vergen. Dit mag ons echter niet uit het oog
doen verliezen dat we tijd moeten maken om naar de toekomst te kijken.
EVENWICHT
Voor de eerste maal is elke gemeente en
elk OCMW wettelijk verplicht een meerjarenplan (2014-2019) op te stellen en
goed te keuren vóór het einde van het
eerste jaar van de legislatuur, dus vóór
31 december 2013. Dit meerjarenplan
moet de hoeksteen vormen van ons beleid voor de komende 6 jaar en zal een
leidraad zijn bij de uitvoering ervan. Elk
jaar opnieuw dient het geëvalueerd te
worden en bijgestuurd waar nodig.
Een beleidsplan opmaken is in de eerste
plaats een moeilijke evenwichtsoefening. Evenwicht tussen de verschillende
domeinen (onderwijs, sport, cultuur,
milieu, sociale voorzieningen, enz),
evenwicht tussen dienstverlening en investeringen, evenwicht tussen de deelgemeenten, evenwicht tussen de behoeften
van zowel jongeren als ouderen en ga zo
maar verder. Een goed evenwicht vinden is onze eerste opdracht.
KEUZES
Hierbij zullen keuzes moeten gemaakt
worden want de middelen van onze
gemeente reiken niet tot aan de hemel. Zoals Minister Bourgeois, Vlaams
Minister van Binnenlands Bestuur, recent in zijn omzendbrief aan de diverse
overheden stelt: “De economische context

waarin de gemeentebesturen hun meerjarenplanning 2014-2019 moeten maken is
niet rooskleurig en de vooruitzichten voor
de komende jaren zijn veeleer somber.
Zowel aan de ontvangstenzijde (stagnatie
van de opbrengsten van de belastingen, vermindering van de financiële opbrengsten)
als aan de uitgavenzijde (personeelskosten,
onvermijdbare investeringen) zijn de evoluties niet gunstig”. Ook Sint-Laureins zal
aan deze realiteit niet kunnen ontsnappen, maar toch willen we onze gemeente financieel gezond houden. Dat zijn
we aan de huidige en toekomstige inwoners van Sint-Laureins verplicht. Dit betekent niet dat we als bestuursploeg de
toekomst pessimistisch tegemoet zien,
maar wel dat voor elke uitgave “voorzichtigheid en alertheid” noodzakelijk
zijn. Dit is dus een tweede basisregel.
GEEN MISSTAPPEN
Het is ook niet meer dan normaal dat
we de reeds in uitvoering zijnde investeringen eerst afwerken zoals o.a. het
recreatieterrein ’t Singelke en de rioleringen in Sint-Margriete. Voor nieuwe
investeringen komt het erop aan om
alles goed te overwegen want als kleine
gemeente kunnen we ons geen misstappen veroorloven. Hierbij moeten we oog
hebben voor de toekomst, want wat nu
een goede oplossing lijkt zal het later
misschien niet meer zijn. Bovendien
dienen we ons ook af te stemmen op de
mogelijkheden van de bovengemeentelijke overheden (o.a. het Vlaams Gewest
en de Provincie). Subsidiëring door
deze overheden kan immers de last voor
onze gemeente aanzienlijk verminderen,
maar hun timing en planning komen
niet noodzakelijk altijd overeen met de
onze. Flexibiliteit is dus aangewezen.

Werken, werken...
Je kan er niet naast kijken, in elke deelgemeente
is men druk aan het werk. En soms heeft dit nare
gevolgen voor de mensen die er wonen. Omleidingen,
modder op de baan, stof, opengebroken voetpaden...
Maar aan de andere
kant moeten we
zeggen dat, als we
het mooi en in orde
willen krijgen, het
tijd werd dat eraan
begonnen werd.
In Sente zijn er de
riolering en de nutsvoorzieningen in de
Vlamingstraat, de
Groeneweg en de
Comercaatsweg,
de Kantijnestraat
en, in de komende
jaren de Leemweg

Hugo Coene, 1ste schepen Financiën, Algemeen Beleid
Afwerken wat begonnen is en nieuwe
investeringen grondig evalueren en juist
timen is de derde regel.
SAMEN
Last but not least, het meerjarenplan
is een groepswerk voor en door de
gemeente, dat stap per stap wordt
opgebouwd. Behoeften verzamelen
en bestuderen, luisteren en overleggen, synthetiseren en besluiten nemen
zijn de opeenvolgende stappen in het
proces. Het college van Burgemeester
en Schepenen heeft de leiding en is de
eindverantwoordelijke. In nauw overleg met de respectievelijke ambtenaren
zal elke schepen binnen zijn domein
voorstellen formuleren. Daarna kunnen
die afgetoetst worden in de verschillende gemeentelijke adviesraden, die
samengesteld zijn uit inwoners van SintLaureins. Tenslotte worden de weerhouden voorstellen gepland in een budgettair haalbaar kader. Dit is dan ook de
laatste basisregel en tevens de leidraad
van onze partij: SAMEN zullen we het
meerjarenplan opmaken en SAMEN
zullen wij het ook uitvoeren.

met de dorpskernvernieuwing. Ondertussen werd reeds begonnen met de opmaak van de plannen hieromtrent. Het is verder
de bedoeling om de Eerstestraat te rioleren met een drukriolering. Daarnaast worden de plannen besproken voor de recreatiezone bij het Singelken. In Sint-Margriete vragen de werken
aan de riolering en de Sint-Margrietestraat en de Hondseindestraat meer dan bijzondere aandacht. Verschillende struikelblokken waren onopgelost blijven liggen, en daar moesten
en moeten nogal wat knopen doorgehakt worden. Gelukkig
zit de Hondseindestraat in haar laatste fase van afwerking,
zodat de bewoners aldaar een zucht van verlichting kunnen
slaken. Op den Oudeman wordt de riolering en het waterzuiveringsstation verder afgewerkt. Ook daar is het einde van
de huidige fase in zicht. In Watervliet zien we de verbreding
van het Bellekensstraatje vorderen. Deze werken moeten het
zwaar vervoer, althans gedeeltelijk, uit het centrum houden. In
Sint-Jan in Eremo wordt de grondruil en de grondverkoop van
de vroegere Warande 2 een feit. Daardoor kan dit dossier,
dat al meer dan 20 jaar aansleept, eindelijk afgewerkt worden.
Een mix van sociale huurwoningen, koopwoningen en sociale
kavels, en voor een deel gewone bouwkavels zullen na het
bouwrijp maken van de verkaveling te koop worden aangeboden.
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Sanering en
pesticidenvrij kerkhof
Onze gemeente wil graag goed
zorg dragen voor haar begraafplaatsen. Daarom wordt werk gemaakt van de sanering en de verbeterng van deze rustplaatsen.
Graven waarvan de concessie
niet meer wordt verlengd, zullen
worden verwijderd. Die plaatsen
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 begraafplaatsen omvormen tot mooie, groene en rustgevende plaatsen. Wie dit wil kan
op deze plek even tot rust komen
of verpozen op een bankje, dicht bij
diegenen die hen dierbaar zijn en
hier een laatste rustplaats hebben
gekregen.
Help je een handje mee ?
Als gevolg van het pesticidenvrij
beheer zal het onderhoud intensiever zijn. Daarom willen we zoveel
mogelijk de stroken vóór de grafzerken, die niet tot de concessies
behoren, mee inzaaien met gras.
Op die manier hoeft hier geen onkruid verwijderd te worden en kan
deze strook geïntegreerd worden
in het omgevormde pad (eveneens
gras) en bijdragen tot een grotere
eenvormigheid van het kerkhof.
Aan de familie van de overledenen
vragen we hiervoor medewerking
en begrip.Dit vraagt een inspanning, maar SAMEN zijn we sterker!

Verboden voor
hondenkakjes…
Het Kerkepad in Watervliet was de
laatste tijd verworden tot een openbaar toilet voor honden. Vele inwoners en voorbijgangers trokken aan
de alarmbel bij het zien van de vele
uitwerpselen en klaagden - via onze
bestuursleden - het euvel aan. Het
gemeentebestuur liet verbodsborden
plaatsen om de eigenaars van honden
op andere gedachten te brengen. Sedert
enkele weken, worden de baasjes er
dan ook op gewezen, dat hun dieren
niet meer welkom zijn op de Kerkepad
in Watervliet voor een kaksken.

Mortuarium
rustoord gaat
dicht
Het mortuarium van het rustoord zal
sluiten op 30 oktober. De vergunningen
zijn niet in orde en steeds meer inwoners kiezen voor een funerarium of
rouwcentrum om hun overleden familieleden op te baren. In 2012 werd 40%
van de overleden inwoners opgebaard
in ons mortuarium, bekijken we het cijfer zonder de overledenen in ons eigen
rustoord, dan is dit nog amper 32%. In
2009 was dit nog 51%. Een rondvraag
in de omliggende rustoorden leert dat
er in 10 van de 14 rustoorden geen
mortuarium meer is, in 2 wordt een
sluiting voorzien.
De sluiting van het mortuarium lost ook
enkele problemen op in het rustoord.
De ruimte van het mortuarium zal worden omgevormd tot kleedkamers voor
het personeel. De noodkleedkamer
voor het personeel, die nu is ondergebracht in een kamer van het rustoord,
zal verdwijnen. Zo komt er een extra
kamer vrij. Daardoor wordt het praktisch haalbaar om verf- en herstellingswerken te organiseren in de kamers in
de oude vleugel van het rustoord. In
deze kamers zijn er beschadigingen
aan de muren en herstel dringt zich op.

De schaapjes op het droge ...
Op dinsdag 4 juni werden langs de Vrije Dijk schapen uitgezet. Het dijkbegrazingsproject kadert in het grensoverschrijdend
Interreg IV-project “Natuurlijk Water”, waarvoor ook Sint-Laureins een serieuze bijdrage levert. Zowel in Watervliet als in
Boekhoute werden weiden omheind op de kanten van de Vrije Dijk, met de bedoeling om, door begrazingsperiodes van 6 tot 8
weken en herstelperiodes tussenin, de verruwing van de flora aldaar tegen te gaan. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat
door deze methode bijna verdwenen planten en bloemen in de vrije natuur opnieuw een kans krijgen. Onze burgemeester Franki
Van de Moere en de schepen van Milieu en Toerisme waren bij het plechtig startmoment aan de Posthoorn aanwezig. Er werden
ook veeroosters in de weg geplaatst, zodat het verkeer en de toerist gewoon hun gang kunnen gaan, zonder dat de dieren kunnen
ontsnappen. Een mooi initiatief, dat bij de natuurliefhebber alleen maar op bijval kan rekenen.
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15 nieuwe
elektrische bedden
in OCMW rusthuis

Succesrijke
Start-to-run
Vanaf 2 april was het op en rond Zonnebrug op dinsdag een komen en gaan van sporters. Iedere dinsdag,
en dit gedurende 10 weken, waagden een 60-tal vrouwen en mannen er zich aan een loopsessie. Onder
leiding van Carlos Bonamie en Dirk Calsyn, trainden
beginners en gevorderden gedurende een sportief
uurtje voor de 5 km. Een enorm succes volgens de
initiatiefnemers. Gesteund door Bloso en het gemeentebestuur, zet Samen zijn verkiezingsbelofte – mensen
doen sporten – om in daden. We hadden niet meteen
rekening gehouden met zulke opkomst. Niet alleen
de eigen Sentenaars, maar ook mensen uit Eeklo en
Adegem vonden de weg naar Zonnebrug. Wekelijks
werd de conditie opgedreven, zodat we op 3 juni de
apotheose konden meemaken: meer dan 50 deelnemers slaagden erin om de 5 km tot een goed einde te
brengen. Een diploma, een gezellige avond met veel
vrienden erbij, daarvoor deden we het. De mensen die
het door een of andere blessure niet tot een goed einde
konden brengen, waren toch op de receptie aanwezig.
Luc De Jaeger (onze ultraloper uit Watervliet) deelde
de diploma’s uit. Een pluim op de hoed van onze deelnemende bestuursleden: Carlos Bonamie, Dirk Calsyn,
Franki Van de Moere, Heidi De Lange en Tom Lacres.

Te noteren
in ieders agenda.
FAMILIEFIETSTOCHT - Zondag 25 augustus organiseert Samen
een familiefietstocht (32 km.) De deelnemers kunnen op voorhand
inschrijven (uiterlijk 20-8) bij dirk@samen-anders.be - tel. 0489
565160. De individuele fietstocht, start op de site van het Kan10tje,
Sint-Jan-in-Eremo vanaf 13u. De vijf verschillende deelgemeenten
worden aangedaan. Om uit de kosten te geraken voor dit initiatief
zijn we verplicht een tussenkomst van 12 euro per persoon te vragen (kinderen -12 jaar 8 euro). Daarvoor krijgt iedereen 4 consumptiebonnen en voorzien we op het einde een versnapering. Dit bedrag kun je storten op rekeningnummer BE50 7512 0634 5900 BIC:
AXABBE22 met vermelding “Familiefietstocht”.
SAMENDAG - Zondag 29 september organiseert Samen zijn jaarlijkse Samendag. Een gezellige namiddag met aperitief en barbeque.
Inschrijven via de bestuursleden van Samen of bij Paul De Craene
(tel. 0476 395091). Prijs 18 euro volwassenen, 9 euro kinderen te
storten op rekeningnummer BE50 7512 0634 5900 BIC: AXABBE22
met vermelding “SAMENFEEST.
Over beide activiteiten lees je later meer op onze website
www.samen-anders.be.

wist je
dat...

WE ONS
LIEVER NIET
LATEN
VERLEIDEN
TOT MODDERGOOIEN

Dirk Calsyn en Carlos Bonamie, waren tevreden
met de 52 mensen die hun 5 km tot een goed
einde brachten.

wij doen ons best
voor ALLE inwoners
van Sint-Laureins

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

OCMW-voorzitter Tom Lacres samen met Lieve Van Hyfte en Marleen Goossens bij een nieuw elektrisch bed.

Er werden 15 elektrische bedden geleverd in het OCMW
rusthuis van Sint-Laureins. Hiermee werd een eerste stap
gezet naar vernieuwing van de bestaande bedden en een
nieuwe stap in de verdere modernisering van het OCMW
rusthuis Sint-Jozef. Er was al jarenlang grote vraag naar
deze elektrische bedden, zowel door de bewoners als door
de personeelsleden. Bijna 1 bed op 4 in het rusthuis is nu
elektrisch. Het is de bedoeling dat we, in het belang van
zowel bewoners als personeel, de volgende jaren verder
gaan met de omschakeling naar deze soort bedden.

