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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx september.

Gistels zwembad maakt plaats voor verenigingen en muziekschool
Na een grondige analyse van alle mogelijkheden nam het stadsbestuur de moeilijke beslissing om het zwembad te sluiten. In de 
plaats komt er nieuwe ruimte voor onze verenigingen en de muziekschool.

Nieuw zwembad financieel onhaalbaar
“Besturen is vooruitzien.” Met die drijfveer in het achterhoofd 
maakte het stadsbestuur een duidelijke keuze rond het zwem-
bad. Schepen Wim Aernoudt: “We werken een sluitingsplan uit 
tegen het einde van het schooljaar ’20-’21. Dat is beter dan het 
onvermijdelijke te ondergaan op een heel onverwacht en  
ongelukkig moment. Het gebouw krijgt een nieuwe bestemming  
als multifunctionele ruimte voor onze verenigingen en de 
muziekschool.”

Een nieuw zwembad bouwen was voor Gistel alleen onhaal-
baar. De kosten daarvoor werden geraamd op ruim 6 miljoen 
euro. Voor een stad van 12 000 inwoners zoals Gistel is dat een 
onmogelijk budget. Het stadsbestuur ging daarom in overleg 
met de buurgemeenten. Helaas lieten die één voor één weten 
dat de bouw van een nieuw intergemeentelijk zwembad hen niet 
interesseerde. Heel verwonderlijk is dat niet, als je weet dat de 
uitbating van het kleine zwembad van Gistel elk jaar opnieuw 
een verlies van 350.000 euro met zich meebracht. 

Vorige renovatie bleek onvoldoende
Daarnaast biedt de huidige installatie te weinig zekerheid  
om de sluiting nog uit te stellen. Het bad dateert uit de jaren  
70 en is intussen dus meer dan 40 jaar oud. Dat zie je ook.  
Het vorige stadsbestuur deed een investering in de hoop zo nog 
10 jaar verder te kunnen. “Maar vandaag blijkt duidelijk dat 
die investering haar doel gemist heeft”, zegt schepen Aernoudt. 
“Sinds de heropening eind 2018 moest het bad al twee keer 
gesloten worden door technische problemen. Zonder nieuwe, 
grote investeringen kunnen we met dit bad geen continuïteit 
meer bieden.”

Meer ruimte voor verenigingen en muziekonderwijs
“Uiteraard blijven onze zwemmers niet in de kou staan. Er 
komen stevige subsidies voor individuele zwembeurten en ook 
verenigingen krijgen een duwtje in de rug”, bevestigt Wim  
Aernoudt. “De vrijgekomen ruimte richten we bovendien in 
voor het Gistelse verenigingsleven. Ook de muziekschool kan er 
terecht. De vraag van vele verenigingen naar een kleine, gezel-
lige zaal voor maximum 150 aanwezigen krijgt zo invulling. 
We voorzien ook een grotere foyer, een hygiënische keuken en 
genoeg bergruimte.”

 Gemeenteraadslid Conny Dierendonck, afdelingsvoorzitter Thomas 
Nuijttens en schepen Wim Aernoudt bij sport- en cultuurcentrum 
Zomerloos.
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Nieuw politiehuis  
pal in het centrum
De politiediensten horen dicht bij de bevolking te 
staan. Bereikbaarheid en goede communicatie zijn 
sleutelwoorden. Net daarom is de inrichting van 
een nieuw politiekantoor in het oude stadhuis bij de 
Markt een stap vooruit voor de dienstverlening.

Moerenaars weer  
welkom in Gistel
Dat het geen goede zaak is om landelijke wegen af te sluiten voor 
lokaal verkeer, was voor de nieuwe bestuursmeerderheid in Gistel 
snel duidelijk. Daarom besloot het stadsbestuur om de tractorsluis 
in de Mosselstraat te verwijderen. 

Bart Hemeryck: “Die  
tractorsluis was veel  
Moerenaars een doorn in 
het oog. Uiteraard volgen 
we de situatie wel op en 
komt er op termijn een 
evaluatie van de verkeers-
situatie in de Moerestraat. 
De verkeersraad zal zich 
daarover buigen.”

Herbestemming voor graansilo in de Vaartstraat 
De voormalige graansilo en het aanpalende magazijn met trapgevel aan de  
Vaartstraat 4 krijgen een nieuwe bestemming. In de voormalige industriegebouwen 
komen er zes appartementen. 

Historische site
Het gebouw maakt deel uit van een historisch industrieel complex aan de Vaartstraat. 
Aan de basis van de geschiedenis van dat complex ligt de in 1980 gedempte Gistelvaart. 
Aan die Gistelvaart waren verschillende bedrijven gevestigd die onlosmakelijk met de 
geschiedenis van Gistel verbonden zijn. Denk onder meer aan bouwstoffen Dewaele. 
Vandaag is Boudolf Tegels er nog actief. 

Uitzicht blijft behouden
De gebouwen die nu een herbestemming krijgen, zijn vandaag ingericht als graansilo’s 
van de firma Vandevelde. De nieuwe plannen laten toe om het typische zicht te behouden. 
Achter het gebouw komt er nog een patio met twee eengezinswoningen.

 Schepen Wim Aernoudt in de Vaartstraat.

 Gemeenteraadslid Conny Dierendonck en afdelings- 
voorzitter Thomas Nuijttens juichen het nieuwe politiekantoor 
in het oude stadhuis toe.

 Lid van het bijzonder comité 
Bart Hemeryck en bestuurslid 
Christelle Vlietinck zijn blij dat de 
tractorsluis in de Mosselstraat is 
verdwenen.

Legendarisch spitfeest in 2021
Het Vlaams Spitfeest is in Gistel al 30 jaar een traditie. De dertigste editie was 
gepland op zondag 30 augustus, maar het coronavirus gooide roet in het eten. 

Toch is uitgesteld niet verloren. In 2021 zetten we die dertigste editie extra luister 
bij. Noteer zondag 29 augustus 2021 alvast in uw agenda! Wij ontvangen u graag 
in zaal Zomerloos in Gistel.

 Ons Spitfeest kon dit jaar niet doorgaan, maar 
in 2021 maken we er een extra groot feest van.
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Check online de wachtrij 
aan het containerpark
Op de website van Gistel kunt u sinds kort zien of er aan het 
containerpark een wachtrij staat. U kunt er een camerabeeld 
raadplegen dat de huidige toestand toont. 

Beperkingen door coronacrisis
Bij de heropening van het containerpark na de lockdown was het 
stadsbestuur genoodzaakt het aantal bezoekers te beperken. Om 
een veilig bezoek te garanderen, is het aantal wagens tegelijk in 
het park nog steeds beperkt tot acht. Het ziet ernaar uit dat dat 
nog een tijd zo zal blijven. 

Plan uw bezoek
Sinds die beperking er is, vormt er zich soms een wachtrij aan de 
ingang. Vooral op dinsdag, woensdagnamiddag en op zaterdag 
komt dat voor. Om u als Gistelnaar goed te informeren, hebben we 

ervoor gezorgd dat u op de website een beeld van de ingang van het 
park kunt zien. Zo kan iedereen van thuis uit de situatie inschatten. 
Die informatie maakt het mogelijk om uw bezoek aan het park te 
plannen op een rustig moment. Het is de eerste keer dat het Gistelse 
stadsbestuur op deze manier camerabeelden toepast.

Gistel werkt stappenplan uit rond bestemming  
van opgepompt grondwater 
De voorbije maanden kreeg ook onze stad te kampen met periodes van droogte. Het stadsbestuur denkt daarom bewust na  
over wat er moet gebeuren met opgepompt grondwater. Schepen van Milieu Wim Aernoudt stelt een stappenplan voor om de  
milieu-impact van het oppompen van grondwater maximaal te beperken. 

Voorkeur voor opnieuw infiltreren in de bodem
Om bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren, is het nodig het grondwater-
peil kunstmatig te verlagen door grondwater weg te pompen. Als richtlijn geldt in  
onze gemeente voortaan dat dat water zoveel mogelijk elders opnieuw in de grond 
geïnfiltreerd moet worden. Dat is belangrijk om de grondwaterspiegel in onze  
gemeente op peil te houden. Maar uiteraard lukt dat alleen daar waar er een voldoende 
groot onverhard oppervlak ter beschikking is.

Daarom wordt ook lozen op oppervlaktewater toegelaten, maar dan alleen met 
niet-vervuild grondwater. In Gistel heeft het grondwater nogal vaak een hoog zout-
gehalte, waardoor het soms niet in aanmerking komt voor lozing op oppervlaktewater. 
In dat geval rest alleen nog de laatste optie: afvoeren naar de riool.

 Schepen Wim Aernoudt en bestuurslid Annie Vandevelde aan het 
Gistelse containerpark.

 Grondwater dat bij bouwwerken wordt  
opgepompt, moet zoveel mogelijk elders weer  
de bodem in.

Vlaanderen Feest volgend  
jaar als nooit tevoren
Ook het optreden van Guido Belcanto ter ere van de  
Vlaamse feestdag kon dit jaar niet doorgaan. Niet erg,  
want ook dit evenement schuiven we gewoon een jaartje op. 

Guido Belcanto concerteert met zijn sublieme begeleidings-
groep Het Broederschap op zaterdag 26 juni 2021 in zaal 
Zomerloos in Gistel. 
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Alle leerlingen opnieuw naar school 

Vanaf 1 september zijn alle scholen opnieuw open. Vorig schooljaar hebben 
onze kinderen hun klas maandenlang moeten missen, maar dat zal dit 
schooljaar niet meer gebeuren. Want elk kind heeft recht op leren.

Kleuterklas        Lager onderwijs          Eerste graad             Tweede en 
              middelbaar  derde graad 

Altijd en overal met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen

Voltijds onderwijs in de klas

Voltijds onderwijs in de klas
Afwisselend een week 
les in de klas en een 

week afstandsonderwijs

mondmaskerplicht en tijdelijk verbod 
op buitenschoolse activiteiten

CODE
GEEL

CODE
ORANJE

Veel Vlamingen snakten naar de heropening van de scholen. 
Heel wat ouders wilden hun kinderen weg van achter de pc 
thuis, en weer op de schoolbanken. Leerkrachten misten 
de kinderen. En onze jongeren misten hun vrienden.

“Alle kinderen kunnen weer naar school”

Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs
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