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We wensen je …

Ieder mens zoekt geluk
en vindt het heel gewoon dicht bij huis,
in het leven van elke dag.
Geniet dit jaar weer van het goede dat beklijft:
een open deur,
een gedekte tafel,
een warme handdruk,
een spontane lach,
de stilte van de avond,
de tekening van een kind,
een geurige bloem,
een frisse ochtendstond,
een buur op onze wandeling,
het gezang van vroege vogels,
gezellig samenzijn …
Twijfel niet: zo wordt 2014 
Voorwaar een gezond en gelukkig jaar!

We nodigen je alvast uit op onze Nieuwjaarsre-
ceptie van 11 januari 2014, om samen met ons, 
het glas te heffen op een voorspoedig 2014.

Wij gaan voor 
een warm 
Waasmunster

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel
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Na 5 tot 6 maanden intensief 
graaf- en kraanwerk, beton-, as-
falt- en klinkerwerken, werden 
beide belangrijke assen volledig 
vernieuwd, zowel ondergronds 
(riolering) als bovengronds. 

De Dommelstraat kreeg een volledig 
nieuwe facelift, met aan weerszijden 
ruime betonnen fietspaden en een 
nieuwe asfaltverharding. 
Het rioleringsstelsel in de Dommel-
straat werd volledig vernieuwd, met vol-
ledig gescheiden afvoer van vuil water 
enerzijds en van regen en oppervlakte-
water anderzijds.

In de Warandestraat werd vooral ge-
zorgd voor de veiligheid van de fietser, 
door de aanleg van fietspaden. Bijko-
mend aandachtspunt was hierbij de par-

keergelegenheid. De bestaande riolering 
werd enkel ondergronds gerenoveerd.

Ook de Sombe en de Sint-Margriet-
straat werden voorzien van een nieuw 
gescheiden rioleringsstelsel waarbij alles 
mooi werd afgedekt met een nieuw 
wegdek in asfalt.

Omwille van de veiligheid van de 
zwakke weggebruikers, werd beslist 
om de snelheid in de Dommelstraat 
te beperken tot maximum 50 km/u. 
In de Warandestraat werden passende 
maatregelen getroffen om overdreven 
snelheid te voorkomen.

De totale kostprijs voor deze werken 
ligt rond 2,2 miljoen euro, waarvan een 
groot gedeelte gesubsidieerd wordt 
door het Vlaams Gewest.

In het kader van de gemeentelijke 
verplichtingen om zo snel mogelijk alle 
woningen aansluitbaar te maken op 
openbaar rioleringsnet, worden in 2014 
rioleringswerken gepland in de Veld-
straat en de Potaardestraat. 

Meer informatie kan je vinden op onze 
website www.waasmunster.cdenv.be 
of  bij de Schepen van Openbare Wer-
ken, Dhr. Ludo Lenaerts
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Werken Dommel- en 
Warandestraat voltooid!

Werken Stationsstraat: 
moeilijke timing!
Het ontwerpdossier “Stationsstraat”, inclusief het nieuwe rio-
leringsontwerp, is bijna klaar om voorgelegd te worden aan de 
gemeenteraad en aan de bewoners. 

Voor de weginrichting zelf  werd er vorig jaar al geopteerd voor fietssuggestiestro-
ken en brede voetpaden, zodat de bestaande parkeercapaciteit grotendeels kan 
worden behouden, en dit op deskundig advies van o.m. het Belgische Instituut 
voor de Verkeersveiligheid.

Een groot probleem is wel de timing van de werken. 
Het Vlaams Gewest plant voor 2014 de heraanleg van het gevaarlijk kruispunt 
Kettermuit en het op- en afrittencomplex Sint-Niklaas-West. Anderzijds staat 
de aanleg van de nieuwe fietspaden langs de N446 (vanaf  de Acacialaan tot in 
Grembergen), de vernieuwing van de Durmebrug en de aanleg van het rondpunt 
Kerkstraat/Pontravelaan/Durmebrug op het programma van het Vlaams Gewest. 
Om verkeerstechnische redenen kunnen de werken aan de Stationsstraat nooit 
gelijktijdig in uitvoering gaan met de geplande werken van het gewest. Mogelijks 
kunnen we de Stationsstraat aanpakken begin 2015, onmiddellijk na de werken op 
de Kettermuit, en voor de werken aan de nieuwe fietspaden.
Wij houden u op de hoogte.

Geslaagd 
eetfestijn
In een gezellige sfeer werd, dankzij de 
inzet van een hele reeks vrijwilligers, 
lekker gedineerd op zondag 29 septem-
ber. Na een lekkere aperitief  was het 
aanschuiven voor een perfect gebakken 
steak of  visbouché ‘a volonté’, verge-
zeld van een waaier aan groenten en 
sauzen. Een tas koffie smaakte heerlijk 
samen met een stuk taart uit het ruime 
dessertenbuffet. De afwezigen hadden 
ongelijk!
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Woonzorgcentrum ’t Heuverveld aan 
de Molenstraat wordt uitgebaat door 
het OCMW, tot nader order de enige 
aanbieder van ouderenvoorzieningen in 
onze gemeente. Privaat initiatief  kon-
digt zich wel aan en wordt door CD&V 
ook graag verwelkomd, maar stuit 
vooralsnog op ernstige bezwaren vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt.

Het huidige rustoord dreigt op lange 
termijn en in zijn huidige vorm zijn 
erkenning te verliezen.

Dit is het gevolg van toepassing van 
Vlaamse regelgeving, die bepaalt dat 
vanaf  1/1/2019 het glasoppervlak van 
het raam in alle kamers en gemeen-
schappelijke ruimten moet beginnen 
op maximaal 85 cm hoogte, gemeten 
vanaf  het vloeroppervlak. Het glasop-
pervlak begint in alle kamers hoger dan 
deze 85 cm. 

Maar voor een eenvoudige, goedkope 
verlaging van de raamdorpels, is een 
vergunning vereist. En daar knelt het 
schoentje. De Vlaamse Regering heeft 
namelijk ook beslist dat de netto vloer-
oppervlakte van een kamer 16 m² dient 
te bedragen, wanneer na 1 januari 2009 
nog een stedenbouwkundige vergun-
ning wordt gevraagd.

De kamers in het huidige rustoord 
hebben een netto vloeroppervlakte 
van 14,85 m² en zullen dus niet meer 
voldoen. 

Dit betekent dat de erkenning van het 
enige woonzorgcentrum in Waasmun-

ster zou komen te vervallen op 1 janu-
ari 2019, indien het gemeentebestuur 
nu niets onderneemt.

Niets doen en wachten op een eventu-
eel privaat initiatief  is dus geen optie. 
Het zou een volstrekte onverantwoorde 
houding zijn tegenover de huidige en 
toekomstige senioren van Waasmun-
ster, wetende dat volgens de officiële 
programmatiecijfers de totale behoefte 
aan rusthuisbedden in 2018 op 155 zal 
liggen.

Daarom werd een grondige studie 
gemaakt van 4 mogelijke scenario’s, 
waarvan de bouw- en exploitatiekost 
gedetailleerd werd nagerekend:
1.Het behoud van de bestaande situatie 

met grondige renovatie : 80 bedden.
2.Een nieuwbouw voor 84 bedden, be-
staande uit 6 afdelingen van 14 kamers
3.Een nieuwbouw voor 96 bedden, 
bestaande uit 8 gangen van 12 kamers.
4.Een nieuwbouw voor 112 bedden, 
bestaande uit 8 gangen van 14 kamers.

Rekening houdend met alle mogelijke 
elementen, werd gekozen voor een 
nieuwbouwproject voor 84 bedden. Dit 
project kon ook worden ingepast in de 
financiële meerjarenplanning.

Hiermee is de toekomstige huisvesting 
van onze senioren in eigen gemeente 
verzekerd. Een belangrijk strijdpunt 
voor CD&V, dat met stip genoteerd 
stond in ons verkiezingsprogramma.

Indien er zich een (stedenbouwkundig) 
aanvaardbaar privaat initiatief  aankon-
digt, zal CD&V dit met open armen 
ontvangen. Want om de toekomstige 
vergrijzing in onze gemeente te kunnen 
opvangen, maken vele handen het werk 
wat lichter.

Uitbouw ouderenvoorzieningen: 
CD&V komt belofte na
Sedert enkele jaren is de gemeente Waasmunster in afwachting 
van een definitieve beslissing rond het behoud en de eventuele 
uitbouw van een woonzorgcentrum. In de vorige bestuursmeer-
derheid kon hierover geen overeenstemming worden bereikt. 
Nu werd eindelijk een definitieve beleidskeuze gemaakt, zodat de 
knagende onzekerheid over de toekomst van onze senioren weg-
genomen is. 
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11 Januari 2014

Nieuwjaarsreceptie 
CD&V
In de late namiddag van zaterdag 11 januari 2014 nodigen wij 
de inwoners van Waasmunster uit op onze Nieuwjaarsreceptie 
in de feestzaal van Hoogendonck. Onze enthousiaste inrichters 
hebben gezorgd voor een boeiende spreker. Deze zal er voor 
zorgen dat er heel wat stof  zal zijn om over na te kaarten. Dit 
kan met een drankje en een hapje, dat jullie zal worden aange-
boden om gepast het nieuwe jaar in te zetten. U komt toch ook!
Meer informatie vind je op onze website

Met een twintigtal personen uit onze 
gemeente zijn we gestart met de aanzet 
van het “Goed Gezind Waasmunster”-
project. Twee startgesprekken werden 
ondertussen gehouden en heel wat 
bruisende ideeën kwamen naar boven. 

In 2014 gaan we dit verder uitwerken 
en rekenen wij op meer inwoners van 
onze gemeente om dit samen vorm te 
geven. 

Binnenkort meer hierover. Volg alvast 
onze activiteiten op onze website

Waasmunster moest hiervoor voldoen 
aan de enkele voorwaarden, met name het 
opmaken van een gemeentelijke ruimtelijk 
structuurplan, van een vergunningenre-
gister, van een plannenregister en van een 
register van de onbebouwde percelen. 
Waasmunster moet ook een gemeentelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar hebben.

Onder impuls van de nieuwe bestuurs-
ploeg en van de schepen van Ruimtelijke 
ordening, Mevr. Agnes Dierick, slaagde 
Waasmunster er in om deze omvangrijke 
taak te volbrengen.

Wel blijft het advies van andere overheids-
diensten nodig voor een aantal dossiers, 

afhankelijk van de ligging van het perceel. 
Zoals een perceel waarop zich bos bevindt, 
is steeds onderhevig aan het advies van 
Natuur en Bos.

Voortaan weet u binnen welke termijn 
u een antwoord op uw aanvraag mag 
verwachten. Voor bouwdossiers geldt een 
bindende termijn van 75 dagen (verlengd 
met 30 dagen bij openbaar onderzoek). 
Voor een verkavelingsaanvraag geldt 150 
dagen.

De gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar van het Agentschap Ruimte en 
Erfgoed blijft een controlerende functie 
uitoefenen.

Inwoners van Waasmunster 
kunnen sneller 
vergunningen krijgen
Sinds 1 september is Waasmunster een ontvoogde gemeente en 
mag zij zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen afleveren. 


