
"Tournée Minérale". is een initiatief 
van de Stichting tegen kanker en de 
Druglijn, met ondersteuning van LOGO 
(het lokaal Gezondheidsoverleg) dat 
met ingang van 1 februari 2017, 
iedereen aanzet om gedurende één 
maand geen alcoholische dranken te 
drinken. 
Deze actie is één van de vele initiatieven die 
we met  onze gemeente elk jaar proberen uit 
te werken. Ons gemeenteraadslid MAGDA 
VAN PUYVELDE, vertegenwoordigt ons 
Bestuur bij het LOGO-Waasland, die er samen 
werk van willen maken om de gezondheid 
van alle inwoners te verbeteren. Samen met 

de Schepen van Sociale Zaken, Tom Baert en 
met de plaatselijke verenigingen, genaamd 
LOGO-Waasmunster, zoeken ze elk jaar 
enkele thema's  die ze willen uitwerken. Zo zal 
er ook dit jaar een DANSNAMIDDAG 
plaatsvinden op donderdag 16 maart om 14u 
in GC Hoogendonck (kaarten verkrijgbaar bij 
ons Magda, bij de besturen van onze  
verenigingen of op het OCMW)
Op initiatief van de Milieuraad en met 
ondersteuning van MIWA komen onze 
bewoners, jongeren en de leiding van de 
Jeugdverenigingen samen om op 
ZATERDAG 11 maart  Waasmunster proper 
te maken.  DOE JE MEE?

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
PETER VAN BOSSCHE

Volg ons op Facebook:
fb.waasmunster.cdenv

in WAASMUNSTER
Waasmunster.cdenv.be
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                EEN GEWELDIG          
      NIEUWJAARSGESCHENK
 HISTORISCHE   B ELASTINGVERLAGING
Uw gemeentebestuur heeft recent 
geschiedenis geschreven. Voor het 
eerst in meer dan 20 jaar werd de 
aanvullende personenbelasting niet 
verhoogd, zoals de vorige besturen dat 
stelselmatig deden, maar drastisch 
verlaagd. De aanvullende personen-
belasting daalt van 8 naar 7.4%. 
Daarmee zit Waasmunster eindelijk 
terug op het  Vlaamse gemiddelde, 
waar het thuishoort.
Burgemeester MIchel Du Tré,  bevoegd 
voor de gemeentefinanciën, klinkt dan  
ook opgetogen: "We hebben een 
meerjarenplanning opgemaakt, die in 
de eerste plaats verzekert dat het 
gemeentebestuur normaal kan blijven 
werken.  Daarnaast hebben we een 
marge voorzien voor de volgende 
bestuursploeg, zodat deze over 
voldoende middelen kan blijven 
beschikken om te investeren in onze 
gemeente."

Wat  wil CD&V Waasmunster doen 
voor u?

De bermen aan de E17 worden groen

Waaraan werkt het LOGO-
Waasmunster ?

Wat doen onze Schepenen ?

U kan ook opnieuw  
meedoen aan de 
zwerfvuilactie op 
zaterdag 11/3 

HOE WERKEN WE MEE AAN EEN MOOI,  
PROPER EN GEZOND WAASMUNSTER ?



De OUDERENADVIESRAAD (OAR)  
heeft het gemeentelijk 
wegennet geëvalueerd. Jurgen 
Bauwens,  schepen van 
Mobiliteit en  Openbare Werken 
ontving het werkdocument uit 
de handen van C.Van Cauwelaert

Onze mandatarissen 
werken mee aan de 
uitbouw  van onze 
gemeente

Een vrachtwagenmuur 
beweegt zich verder op 
de E17. Elke dag !

De route van de 
welvaart, de barometer 
van de economische 
bedrijvigheid.

Maar 
deze intensieve trafiek 
zorgt ook voor 
lawaaihinder, uitstoot 
van fijn stof, een 
visueel storend element 
in het landschap.

Op zaterdag  17 december 2016 zette de 
Sociale Huisvestingsmaatschappij, "De 
Zonnige Woonst" de deuren open van 3 
woningen in de Hollandse Molen die  
werden gerenoveerd. Alle geïn-
teresseerden konden een kijkje komen 
nemen in de vernieuwde woningen vóór 
de eerste huurders er hun intrek nemen. 
Burgemeester Michel Du Tré en schepen 
van Huisvesting Ilse Poppe mochten de 
sleutels overhandigen aan de nieuwe 
bewoners.
De Zonnige Woonst verhuurt en verkoopt 
sociale woningen in 3 gemeentes, 
Hamme, Temse en Waasmunster. In 2014 
kocht de Maatschappij 3 woningen in de 
Hollandse Molenwijk.  De werken aan deze 
woningen gingen begin 2016 van start en 
zijn nu afgerond. Architectenbureau Arcad 
uit Sinaai tekende het ontwerp voor de 
totaalrenovatie en begeleidde ook de 
werken. De 3-slaapkamerwoningen 
werden door Alpas uit Dendermonde 
verbouwd naar 2-slaapkamerwoningen 
met een ruime open keuken en 

woonkamer. Alle technieken werden 
vernieuwd en de woning kreeg de nodige 
isolatie. Er werd voor zo'n 450000 EUR 
geinvesteerd. Met deze aankopen zette de  
sociale Huisvestingsmaatschappij een 
belangrijke stap van haar werkgebied  
naar het grondgebied van Waasmunster.
 
Mobiliteit moeten we koesteren, het 
is de voorwaarde van een 'gezonde, 
oude dag en de sleutel tot sociale 
contacten' zegt Schepen Bauwens.
De voorzitster van de Ouderenadviesraad 
wenst allereerst een belangrijke 
kanttekening toe te voegen aan het 
werkdocument en haar appreciatie uit te 
drukken voor die gemeentebestuurders 
die een corrigerend, verkeersvriendelijk 
beleid voeren. Zij hebben wel een aantal 
pijnpunten en zelfs gevaarlijke situaties  
vastgesteld. Mevr. Ceska Van Cauwelaert 
vraagt dan ook bijzondere aandacht  voor 
de opgesomde  problemen, die zij hebben 
gebundeld in een werkdocument, dat zij 
overhandigde aan schepen Bauwens.

Om één of andere mysterieuze reden werd 
destijds de taludbeplanting voorbij de brug 
van de E17 ter hoogte van de Neerstraat 
(Ruiter) niet verdergezet.
Dat was allang een doorn in het oog van de 
vele buurtbewoners.
Raadslid en buurtbewoner Guido De Cock 
nam het initiatief.

EEN BOS DAT GROEIDE AAN DE 
ONDERHANDELINGSTAFEL.
Vertegenwoordigers van de Provinciale 
Overheid, Agentschap  Wegen en Verkeer, 
Regionaal Landschap Schelde & Durme, 
Natuur en Bos en het Gemeentebestuur 
vonden elkaar.
Namens het Gemeentebstuur zaten 
Burgemeester Michel Du Tré, schepen Ilse 
Poppe en  Guido De Cock -  namens  de buurt-
bewoners - samen met de technische dienst 
rond de tafel.
Een nieuw bos was geboren.

Lengte: van brug E17 tot brug Durme; 1750m 
Beplantingsbreedte : 40 m
Oppervlakte : 70 000 m2 = 7 Ha
Aanplant : 2 rijen eiken + bosgoed 
(o.a. meidoorn, lijsterbes en hazelaar.)

Een speciale pluim voor de werknemers van 
PRO NATURA die puik werk afleverden.
Ook tuinaanleg Dhauwe Michel  uit de 
Donkerputstraat steunde van in den 
beginne dit project.

OOG IN OOG.
De vrachtwagenmuur beweegt zich
 - ook morgen - verder.
Nu, gecamoufleerd achter een frisgroen, 
bloeiend scherm in de lente en gehuld in 
prachtige herftkleuren in het najaar.
Ecologie en economie een stapje dichter bij 
elkaar.
Appreciatie bij de buurtbewoners. 
Daar drinken ze beslist nog een glas op.

PS. HET EEN BRENGT HET ANDER MEE.
Na de vorstperiode wordt de asfaltweg  
Donkerputstraat - ter hoogte van Brug 
Durme   -  hersteld.
De opdracht is opgenomen in de planning 
technische dienst.

       Te hoge bomen langs de autosnelweg       

          kunnen een groot gevaar vormen..

Net nu het ontbrekend stuk wordt 
aangeplant, is de Afdeling Wegen en 
Verkeer gestart met intensief 
hakhoutbeheer. Het is een bijzondere 
vorm van "terugzetten" van bomen en 
struiken tot 20 cm. boven de grond. Zo 
kunnen ze weer uitgroeien tot een jong, 
dicht en vitaal groenscherm. Dit lijkt 
drastisch, maar is maar tijdelijk. In het 
voorjaar komen er al nieuwe scheuten 
tevoorschijn uit de stompen. Binnen 
enkele jaren staat er een meer gesloten 
groenscherm.

HET GROENE GORDIJN WORDT 
DICHTGESCHOVEN,  DE MISSING LINK

WIJ BLIJVEN GAAN VOOR 
EEN GROEN 

WAASMUNSTER




