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Proper Gistel
Tijdens een koffiebabbel met onze
zwerfvuilmeters- en peters stelde we het
nieuwe logo ‘Proper Gistel’ voor. Dat logo
verschijnt straks in verschillende vormen
en formaten op onze vuilnisbakken,
dienstwagens, tijdens evenementen, …
De stad wil de strijd tegen zwerfvuil zo
extra onder de aandacht brengen.
Schepen Wim Aernoudt licht het probleem toe: “Zwerfvuil blijft een hardnekkig probleem. Het ontsiert onze straten
en wijken. Vaak gebeurt het achteloos
en zonder slechte bijbedoelingen, maar
de impact is enorm. Hoog tijd om hier
iets aan te doen. De stad zet heel wat
middelen in om de straten en pleinen
proper te houden.”

Word zwerfvuilmeter of -peter
Het aantal zwerfvuilmeters en -peters
is de afgelopen jaren sterk gestegen. Ze
vormen nu een gedreven groep van maar
liefst 56 vrijwilligers. Uiteraard kunnen ze
altijd meer mensen gebruiken. Wim Aernoudt: “Daarom roepen we onze inwoners op om ook zwerfvuilmeter of -peter
te worden. Dat houdt in dat je regelmatig
een stukje van het Gistelse grondgebied
opruimt. Interesse? Dan kun je contact
opnemen met de dienst Milieu op 059 27
02 20 of milieudienst@gistel.be.”

Bestuursleden en mandatarissen van
N-VA Gistel staan achter de slogan.

www.n-va.be/gistel

N-VA Gistel

Groter gebruiksgemak in recyclagepark
Het Gistelse recyclagepark krijgt een betere inrichting. Groen, stenen en aarde
kunnen gewoon op een stortvloer worden gelost. De inzameling van kga-fracties en
elektrische apparatuur zullen veel overzichtelijker gebeuren, aan de ingang van het
park. De containers krijgen een andere opstelling om plaats vrij te maken voor inzameling van meer en verschillend afval.
Door corona en het beperkt aantal bezoekers kregen de parkwachters een beter
overzicht over de aangeleverde materialen.
We willen op dat principe verderwerken.
Op de gemeentelijke website zie je op een
webcam hoelang de wachtrij is.

Minder lang aanschuiven
We gingen vooral op zoek naar een groter
gebruiksgemak. Dat leidt tot een snellere
doorstroming en dus minder lange wachtrijen. Dat was vooral een probleem bij het
groenafval. Dat kan je vanaf nu gewoon
op de betonvloer uitgieten, in plaats van
steeds via een trap in een container te
deponeren. Het groenafval wordt nadien
door de parkmedewerkers met een nieuwe
compactlader in de container geschept. We
voorzien ook meer parkeerplaatsen rond
die stortplaats, zodat men minder lang
moet aanschuiven.

Meer afval
De containers voor het groenafval,
steenpuin en aarde worden ook groter,

Lid bijzonder comité Bart Hemeryck en
bestuursleden Annie Vandevelde en Jean
Vercleyen in de educatiezone recyclagepark.

Gemeenteraadslid Conny Dierendonck
en bestuursleden Peter Van Dycke en Jean
Vercleyen ter plaatse samen met schepen
Wim Aernoudt.
waardoor we transportkosten uitsparen.
De andere containers krijgen een nieuwe
opstelling, waardoor er plaats vrijkomt
voor exta containers. Want het afval neemt
ook toe, in aantal en variatie. Zo zamelen
we al enkele maanden matrassen apart in.

Ook het educatieve luik verliezen we in
ons recyclagepark niet uit het oog. We
demonstreren continu voor alle bezoekers
hoe je thuis aan afvalreductie kan doen. Er
is een kippenren en een demoplaats voor
compostverwerking. Daar kan je leren hoe
je met de compostbakken moet omgaan.
Deze kunnen met een fikse subsidie via de
stad worden aangekocht. De opvangplaats
voor verloren gelopen dieren wordt op een
andere plaats in het park ingericht.
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Restauratietraject Merelaanmolen gestart
Er zijn in Gistel weinig dossiers waarbij de meningen dieper verdeeld zijn dan dat van de Merelaanmolen. De ene vindt
dat er geen euro aan mag besteed worden, de andere vindt het kostbaar erfgoed dat gered moet worden van de verwaarlozing. Schepen van Onroerend Erfgoed Wim Aernoudt is formeel: “De molen is geklasseerd en eigendom van de stad.
We zijn wettelijk verplicht te renoveren. Iedereen moet nu toch eindelijk begrijpen dat daar geen ontsnappen aan is. Het
restauratietraject staat definitief op de rails. Dit project kan mits een goede aanpak een meerwaarde zijn voor onze stad.
De uitdaging is om nu
voor een maximale return
voor Gistel te zorgen.
Want het gaat om een
belangrijke investering.
“De kostprijs voor de renovatie wordt momenteel
geschat op zo’n 1,6 miljoen
euro, waarvan de stad de
helft zal dragen. Daarom
richten we ons naar een
succesvolle toeristische invulling van de molen, naar
analogie van de uitbating
van de Oostmolen”, aldus
Wim. “Voor zo’n invulling
moet je een verhaal kunnen vertellen. En aan de

de kosten van de renovatie
alleen maar op. Bovendien
daalde in 2018 de Vlaamse
subsidies voor zulke renovatieprojecten.”

van de belastingcenten van
de inwoners.”
Het project wordt opgedeeld in verschillende
fasen, om zo optimaal te
voldoen aan de subsidievoorwaarden. Zo kunnen
we in een periode van vijf
jaar twee keer een subsidie
van 250.000 euro krijgen.
We verwachten dat de laatste fases van de renovatie
na 2030 zullen plaatsvinden (zie tijdlijn). Tenzij we
via een projectoproep sneller kunnen werken en dus
kosten kunnen uitsparen.”

Efficiënt financieel
beleid

Schepen van Onroerend
Erfgoed Wim Aernoudt bij
de Merelaanmolen.
Merelaanmolen hangt dan
ook een verhaal van visie
en moed.”

Wim Aerhoudt is dan
ook formeel: “Wie nu
nog pleit om dit project
zo lang mogelijk uit te
stellen, jaagt de Gistelnaar
nog meer op kosten. Los
van het nut van degelijk
erfgoedbeheer, is dit ook
een kwestie van het zo
efficiënt mogelijk beheren

De binnenkant van de molen.
De Merelaanmolen was de
eerste molen te wereld die
elektriciteit opwekte.

Geen steen verlegd
Wim wijst op het moeilijke
verleden van de molen.
“Het is eigenlijk geen fraai
traject. Tussen 2006 en
2018 is er eigenlijk geen
enkele steen verlegd in
dit project, letterlijk en
figuurlijk. Daardoor werd
de schade aan de molen alleen maar groter en liepen

We mikken op een
succesvolle toeristische
invulling na de restauratie,
zoals dat ook gebeurde bij
de Oostmolen.

Tijdlijn
2005 ....... 2018

Stad koopt
Merelaanmolen
aan

Opmaak
beheersplan

gistel@n-va.be

2020

2021

2022

Goedkeuring bestek
Uitvoering
eerste 2 fasen
toegangsweg en
renovatie
molentechnische
demontage

2025

2026

Bestek en
Bouwtechnische
subsidieaanvraag
renovatie
voor
torengebouw en
bouwtechnische
gaanderij
renovatie

2031

2032

Bestek en
subsidie aanvraag
restauratie
moleninstallatie
en molenkot

Montage
moleninstallatie
en molenkot
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Regionaal Landschap Houtland en Polder
Gistel is toegetreden tot het Regionaal Landschap Houtland en Polder. Daarmee kan de stad, maar ook Gistelse inwoners, rekenen op extra ondersteuning voor vergroeningsprojecten. Het Regionaal Landschap heeft de middelen om de Gistelnaar bij te
staan met advies, subsidie en personeel om landschapsprojecten te realiseren.
Traditioneel werkt het Regionaal Landschap rond de
aanplant van kleine landschapselementen, al dan niet bij
een hoeve. De aanplant van hagen en heggen, houtkanten,
knotbomenrijen, hoogstamfruitbomen, de aanleg van
grachten, lanen en poelen zijn daar sprekende voorbeelden
van. Partners hierin zijn landbouwers, natuurverenigingen, wildbeheerseenheden, …

Al vijf projecten
In Gistel zijn zo al een vijftal projecten uitgevoerd,
waaronder de aanleg van één poel, de uitwerking van een
landschapsplan en het inzaaien van twee hectare bloemenweide. Geïnteresseerde Gistelnaars kunnen via de milieudienst contact opnemen met het regionaal landschap. De
landschapskrant die in uw brievenbus zat, geeft hierover
meer duiding.

Ook voor scholen
Belangrijk is dat de werking zich nu ook zal richten tot de bebouwde omgeving om ook daar meer en biodiverser groen te realiseren.
Ook scholen kunnen een beroep doen om het regionaal landschap.

Tweede jaar op rij geen Spitfeest
Ons sociaal leven stond geruime tijd op een laag pitje. Net zoals vele socioculturele verenigingen lagen onze evenementen stil. Geen nieuwjaarsreceptie, geen deelname aan de dolle dagen en vooral geen Vlaams Spitfeest,
nu al voor het tweede jaar op rij. Ook het ledenfeest van eind november
werd door stijgende coronacijfers geannuleerd.

Voorrang aan verenigingen
We zullen u dus pas volgend jaar kunnen vergasten in Zaal Zomerloos,
zoals traditioneel op de laatste zondag van augustus. Noteer het alvast in
uw agenda. We wilden dit jaar geen latere datum zoeken op de kalender van
Zomerloos. We geven nu graag voorrang aan de Gistelse verenigingen die
traditioneel op dat moment in Zomerloos iets organiseren.

Uw N-VA-mandatarissen

Wim Aernoudt
Schepen Ruimtelijke ordening,
Wonen/huisvestiging, Stedenbouw, Onroerend erfgoed, Dierenwelzijn, Milieu & Huisvuil
wim.aernoudt@n-va.be

Conny Dierendonck
Fractieleidster gemeenteraad
conny.dierendonck@n-va.be

Bart Hemeryck
Lid Bijzonder comité voor de
sociale dienst
bart.hemeryck@n-va.be

Thomas Nuijttens
Voorzitter N-VA Gistel
thomas.nuijttens@n-va.be

www.n-va.be/gistel

De federale puinhopen
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend.
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en
een premier uit de zevende partij – begon met grote
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek,
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Meer dan 1 miljard euro
nieuwe belastingen.
België zit nochtans in de top vijf van landen met de
hoogste belastingdruk. Ter wereld.

Een begrotingstekort
van 20 miljard euro.
Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een activeringsbeleid
zonder enige ambitie.
Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een energiefactuur die
de pan uit rijst.
En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.
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Een dreigende asielcrisis.
Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen
terwijl de asielcentra vollopen.

Vlaanderen doet
wél wat nodig is
Besparen én investeren.
Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Een begroting in evenwicht.
Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een écht activeringsbeleid.
Met een werkzaamheidsgraad van meer dan
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Een energiekorting
voor álle Vlamingen.
Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Een integratieproject met
duidelijke plichten.
Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

