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Een tijdschrift van

Habemus Praesem
Wij hebben niet alleen een nieuwe voorzitter, maar ook een volledig nieuwe Raad van Bestuur en
Directiecomité. De Algemene Vergadering van 20 maart 2013 gaf zijn zegen over de voordrachten
vanuit onze negen deelnemers en nog diezelfde dag had de inauguratie van de nieuwe Raad van
Bestuur plaats.
Wij verwelkomen Remi Audenaert als nieuwe voorzitter, geflankeerd door Lieven Dehandschutter,
Christel Geerts en Marina Van Hoorick als ondervoorzitters. Ook bedanken we graag langs deze
weg de uittredende ploeg, voorzitter Rik Daelman en ondervoorzitters Jef Foubert, Peter Deckers,
Freddy Willockx en Mirèse Deckers en alle leden van de uittredende raad voor hun inzet voor het
Waasland in de voorbije zes jaar. Een overzicht van de Raad van Bestuur en het Directiecomité
vind je verder in dit nummer. In het vorige nummer hebben wij gepleit voor sterke bestuurders. Een
blik op dit overzicht laat zien dat onze gebeden grotendeels werden verhoord. Samen voor een
sterk Waasland!
Een van de eerste taken van de nieuwe raad is de opmaak van het strategisch plan voor de periode
2013-2018. De uittredende raad maakte een evaluatie en stelde na ruime bevraging en brainstorming de hoofdlijnen van een ondernemingsplan voor de komende periode voor. De nieuwe raad
neemt dit op, past aan waar wenselijk en zal dit document aan de volgende Algemene Vergadering
voorleggen. In het volgend nummer gaan wij hierop uitgebreid in.
Wij geven ook de samenstelling van de acht Wase colleges van burgemeester en schepenen mee,
wat dit nummer tot een bewaarnummer maakt.
Onze werking situeert zich in dienstverlening aan de Wase gemeenten, projectwerking en
belangenbehartiging van het Waasland. Wat dat laatste betreft, zat stilzitten er niet in de laatste
maanden. Twee voorbeelden:
•
Waterwegen en Zeekanaal toetste tolheffing op de Scheldeveren af. Het Waasland is – samen
met de overkant van het water – een regio met heel wat veren en wij zijn verder ook – opnieuw
samen met de andere kant van de stroom – de enigen die een toltunnel kennen en dus wel
weten wat betalen (of in de file staan) is om aan de overkant te komen. De heisa is ondertussen wat geluwd na het antwoord van Vlaams minister Crevits in het parlement, maar wij blijven
dit opvolgen.
•
Nog vanuit het Vlaamse gewest werd de provincie Oost-Vlaanderen de vraag gesteld een
plek voor luidruchtige motorsporten te willen zoeken en uit dit studiewerk blijkt in de ganse
provincie enkel de zone Logistiek Park Waasland hiervoor in aanmerking te komen. Voor ons
– en niet alleen voor ons – onaanvaardbaar.
Er wordt de ‘Waaslandstrijder’ (één van de rollen die Interwaas volgens het strategisch plan
opneemt) weinig rust gegund …
Mee ingesloten met deze Infowaas vind je de Erfgoeddagbrochure 2013. Een jaarlijkse traditie
waarin vanuit de Erfgoedcel Waasland iedere keer opnieuw veel energie wordt gestoken om een
boeiend programma aan te bieden. Stop op 21 april 2013 dus even de tijd en het jachtige leven
om een en ander in een ruimer en historisch perspectief te zien en er vooral een aangename dag
van te maken.

ir. Bart Casier – directeur

Maak kennis met het nieuwe bestuur van Interwaas
De nieuwe gemeenteraden van het Waasland en de provincieraad zijn al een tijdje geïnstalleerd. Volgend op de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen wordt ook de Raad van
Bestuur van Interwaas opnieuw samengesteld op basis van
kandidaat-bestuurders voorgedragen door de verschillende
gemeenteraden en de provincieraad. De ontvangen kandidaturen werden aan de Algemene Vergadering van 20 maart 2013
voorgelegd die tot de aanstelling van de leden voor de Raad
van Bestuur van Interwaas is overgegaan, die in de kolom hiernaast opgesomd zijn.

Gemeente/stad

Naam

Partij

Beveren

Werner Maes

CD&V

Guy Tindemans

CD&V

Veerle Vincke

CD&V

Boudewijn Vlegels

N-VA

Filip Kegels

N-VA

Bruno Stevenheydens

N-VA

Dirk De Ketelaere

CD&V

Filip Vercauteren

CD&V

Julien Mertens

SamenVoorKruibeke

Walter De Coeyer

Open-VLD

Tina Heyninck

Open-VLD

Marina Van Hoorick

Open-VLD

Guido De Waele

CD&V

Marjoleine de Ridder

CD&V

Gust Claes

CD&V

Remi Audenaert

CD&V

Eric De Keyzer

CD&V

Chris Lippens

CD&V

Lieven Dehandschutter

N-VA

Peter Buysrogge

N-VA

Annemie Charlier

N-VA

Carl Hanssens

N-VA

Christel Geerts

Sp.a-Groen

Wouter De Meester

Sp.a-Groen

Hasan Bilici

Sp.a-Groen

Ali Alci (tot 2017)

Sp.a-Groen

Ilse Bats (vanaf 2017)

Sp.a-Groen

Frans Windhey

Gemeentebelangen

Gunter Van Campenhout

Gemeentebelangen

Pieter De Witte

Gemeentebelangen

Luc De Ryck

CD&V

Hugo Maes

CD&V

Freddy Verbeke

CD&V

Koenraad De Jonghe

N-VA

Stephan Van der Gucht

N-VA

Magda Van Puyvelde

CD&V

Michel Du Tré

CD&V

Kruibeke

Lokeren

Op de Algemene Vergadering van 20 maart 2013 werd ook
akte genomen van vier bestuurders met raadgevende stem
namens de oppositie.

Raad van Bestuur stelde
Directiecomité aan
De Raad van Bestuur duidde op zijn beurt Remi Audenaert aan
als voorzitter. Lieven Dehandschutter, Christel Geerts en Marina Van Hoorick werden tot ondervoorzitter verkozen. Naast de
voorzitter en ondervoorzitters vaardigde de Raad van Bestuur
nog een aantal andere leden af voor het Directiecomité van Interwaas: Guy Tindemans, Boudewijn Vlegels, Julien Mertens,
Guido De Waele, Peter Buysrogge, Wout De Meester, Frans
Windhey, Luc De Ryck, Stephan Van der Gucht, Michel Du Tré
en Jo De Cuyper.

Sint-Gillis-Waas

Sint-Niklaas

Stekene

Verder adviseerde de Raad van Bestuur aan de gemeenteraad
van Sint-Niklaas om de volgende personen voor te dragen als
deskundigen omwille van hun ervaring, deskundigheid of huidige werkkring: Peter Deckers, Dirk Bulteel, Piet Callens, Julien
Van Geertsom, Pieter Van Oost, Jef Foubert en Rik Daelman.
De deskundigen worden pas effectief benoemd op de Algemene Vergadering van 29 mei 2013.

Temse

Waasmunster

Provincie Oost-Vlaanderen Nicole Van Duyse

CD&V

Jo De Cuyper

CD&V

Luc Maes

Open-VLD

Georges Anthuenis

Open-VLD

Goedele De Cock

Sp.a

Peter Hertog

Sp.a

Infowaas

•
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CBS Beveren					

CBS Kruibeke © Stefaan Van Hul				

CBS Lokeren

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 hebben het politieke landschap in het Waasland heel wat door elkaar geschud. In veel gemeenten in de regio kwamen andere coalities aan de macht. We zetten ze even op een rij.

BEVEREN
Burgemeester
Marc Van de Vijver
CD&V
Algemene coördinatie, veiligheidsbeleid, buitenlandse contacten, financieel
beleid, kerkfabrieken, informatie,
communicatie en PR, personeels- en
organisatiebeleid, land- en tuinbouw,
jaarmarkten, burgerlijke stand, LO
1ste schepen
Bruno Stevenheydens N-VA
Cultuur, bibliotheken, erfgoed, monumenten en landschappen, toerisme,
LO, ICT, kmo en lokale economie,
markten en kermissen
2de schepen
Katrien Claus
CD&V
Onderwijs, kinderopvang, sport en
recreatie
3de schepen
Boudewijn Vlegels
N-VA
Ruimtelijke ordening, stedenbouw,
woonbeleid, leefbaarheid polderdorpen
4de schepen
Peter Deckers
CD&V
Europese projecten (financiering),
Bevolking, polders, energie, oppervlaktewateren, projectmatige procesbegeleiding dossiers
5de schepen
Ingeborg De Meulemeester
N-VA
Sociale zaken, PWA en werkgelegenheid, intern preventiebeleid, gezondheidsparticipatie, emancipatiebeleid,
ontwikkelingssamenwerking

Kruibeke
Burgemeester
Jos Stassen
SamenVoorKruibeke
Algemene leiding, openbare veiligheid, politie en brandweer, personeel
en taakverdeling, burgerlijke stand en
bevolking, begraafplaatsen, cultuur en
bibliotheken
1ste schepen
Dirk De Ketelaere
CD&V
Jeugd, sport, mobiliteit en openbaar
vervoer, land- en tuinbouw, dierenwelzijn, openbare markten, jaarmarkten en
feestelijkheden
2de schepen
Tina Van Havere SamenVoorKruibeke
Onderwijs en kunstonderwijs, kinderopvang, gezin, gezondheid en
gelijke kansen, internationalisering en
tewerkstelling
3de schepen
Geert De Corte
CD&V
Openbare werken, openbaar groen,
lokale economie en ondernemen en
kerkfabrieken
4de schepen
Kris Smet
SamenVoorKruibeke
Begroting en financiën, infrastructuur
en patrimonium, ICT, telecom en energiebeleid
5de schepen
Erik Blommaert
CD&V
Ruimtelijke ordening, bouw- en verkavelingsvergunningen, wonen, milieu
en natuur, erfgoed, toerisme en communicatiebeleid

6de schepen
Raf Van Roeyen
CD&V
Mobiliteit, openbaar vervoer en trage
wegen, openbare werken en riolering,
feestelijkheden

6de schepen
Pia De Monie
CD&V
Voorzitter OCMW, sociaal beleid, pensioenen, welzijn en senioren

7de schepen
Filip Kegels		
N-VA
Jeugd, groendienst, begraafplaatsen,
reinheid en netheid openbaar domein,
nutsvoorzieningen, pastorieën, klein
onderhoud gebouwen, milieubeleid,
dierenwelzijn

Lokeren
Burgemeester
Filip Anthuenis
Open-VLD
Algemeen beleid, jeugd, ICT, brandweer, politie en veiligheid, kerkfabrieken, administratieve vereenvoudiging

8ste schepen
Dirk Van Esbroeck
Voorzitter OCMW

1ste schepen
Filip Liebaut		
CD&V
Huisvesting en woonkwaliteit, stadsver-

CD&V

nieuwing, bouw- en milieuvergunningen, verkavelingen, stedenbouw
2de schepen
Sabine Van Rysselberghe Open-VLD
Openbare werken, wegen, gebouwen,
waterlopen en rioleringen, energie,
mobiliteit, nutsvoorzieningen, kinderopvang
3de schepen
Nina Van der Sypt
CD&V
Kleuter- en basisonderwijs, Kunstacademie Ter Beuken, landbouw, milieu,
natuurontwikkelingen, hinderlijke
inrichtingen, huisvuil, parken en groenvoorziening
4de schepen
Peter De Witte
Open-VLD
Financiën en begroting, economische
expansie en tewerkstelling, middenstand, markten, kmo’s
5de schepen
Jerome Van Doorslaer Open-VLD
Sport, evenementen, personeel en
syndicaal overleg stad en politie,
communicatie, integrale veiligheid, ontvangsten en recepties, protocol
6de schepen
Claudine De Waele
Open-VLD
Bevolking, burgerlijke stand, begraafplaatsen, kieszaken, integratiebeleid
en inburgering
7de schepen
Marina Van Hoorick
Open-VLD
Cultuur, toerisme, ontwikkelingssamenwerking, bibliotheek, museum,
archief, kunstpatrimonium en monumentenzorg
8ste schepen
Luc De Block
Open-VLD
Voorzitter OCMW, sociaal beleid,
AZ Lokeren, sociale tewerkstelling,
seniorenbeleid, mindervalidenbeleid,
pensioenen

Sint-Gillis-Waas
Burgemeester
Remi Audenaert
CD&V
Algemeen beleid, veiligheid, personeelen organisatiebeleid, communicatie,
werkgelegenheid, burgerlijke stand,

afvalbeheer, milieu en groen, jumelage,
intergemeentelijke samenwerking,
duurzaamheid en financieel beleid
1ste schepen
Chris Lippens
CD&V
Lokale economie, onderwijs, mobiliteit
en sport
2de schepen
Egide Vonck		
CD&V
Openbare werken, infrastructuur,
waterbeleid, nutsvoorzieningen en
openbare gebouwen
3de schepen
Marita Meul		
CD&V
Welzijn, senioren, kinderopvang, gelijke kansenbeleid, PWA, ontwikkelingssamenwerking, toerisme, bebloeming
en kerkhoven
4de schepen
Nathalie Verelst
CD&V
Landbouw, milieuvergunningen,
polders, jeugd, kwaliteitszorg en informatica
5de schepen
Wilbert Dhondt
CD&V
Ruimtelijk beleid, stedenbouw, cultuur
en feestelijkheden
6de schepen
Eric De Keyzer
CD&V
Voorzitter OCMW, woonbeleid en integratie van de BBC

Sint-Niklaas
Burgemeester
Lieven Dehandschutter N-VA
Politie, brandweer, veiligheidsbeleid,
noodplan, volksgezondheid, bevoegdheden in toepassing van artikel 66 van
het gemeentedecreet en artikelen 64
en 65 § 1, 2 en 3 van het Vlarem I, stedenbeleid, externe communicatie, contacten met het leger, gebouwen (stadhuis, deelgemeentehuizen, politiehuis,
brandweerkazerne), voorzitterschap
syndicaal overleg personeel, algemene
coördinatie intercommunales, algemene coördinatie ziekenhuisbeleid,
dienst 100, erediensten, administratief
toezicht op de kerkfabrieken, jumelages, internationale samenwerking,
buitenlandse contacten

CBS Temse © Gert Cools				

1ste schepen
Christel Geerts
Sp.a-Groen
Ruimtelijke planning, stedenbouw
(incl. grootstedenbeleid), stadsvernieuwing, leegstandsbestrijding, regie voor
grond en bouwbeleid, milieuvergunningen en Vlarem, openbaar domein,
groen, stadsreiniging, reinigingsdienst,
seniorenbeleid, evenementen en feestelijkheden, markten, plechtigheden,
gebouwen
2de schepen
Peter Buysrogge
N-VA
Personeel, preventie en bescherming
op het werk, interne organisatie, interne communicatie, informatica, bodedienst, dienstverlening, wonen, sport,
Sinbad en sportcentra, recreatiepark
De Ster, stadswerkplaatsen, gebouwen (incl. onderhoud en schoonmaak,
concessies en verhuringen), wagenpark en stadsgarage
3de schepen
Sofie Heyrman
Sp.a-Groen
Welzijn, coördinatie welzijnsinitiatieven, lokaal sociaal beleid, armoedebestrijding, gezondheidsbeleid,
diversiteit, algemene coördinatie
samenlevingsbeleid, preventie en
samenleving, meldpunt discriminatie,
emancipatie, flankerend onderwijsbeleid, lokaal overlegplatform,
burgerzaken, begraafplaatsen, sociale
economie, gebouwen
4de schepen
Annemie Charlier
N-VA
Cultuur, cultuurcentrum en ACCSI
vzw, bibliotheek, museum (incl. ADW),
archief, monumentenzorg en erfgoed,
stedelijk kunstonderwijs, toerisme,
stadspromotie, landbouw, platteland,
gebouwen
5de schepen
Gaspard Van Peteghem Sp.a-Groen
Openbare werken, wegen, waterbeheersing, rioleringen, waterlopen,
straatgrachten, polders en waterschappen, foren en kermissen
6de schepen
Marijke Henne
N-VA
Stedelijk basisonderwijs, kinderopvang, Stad van de Sint, inburgering,

CBS Waasmunster				

burgerparticipatie buiten gemeenteraad, gebouwen
7de schepen
Wout De Meester
Sp.a-Groen
Jeugd, fuivenbeleid, speelpleinen en
speelstraten, duurzaamheid, natuur,
dierenwelzijn, trage wegen, gebouwen
8ste schepen
Carl Hanssens
N-VA
Mobiliteit, economie, middenstand,
kmo, ambulante handel, Centrummanagement Sint-Niklaas vzw, Autonoom
Gemeentebedrijf ’t Bau-huis, werk en
PWA, openbaar domein (concessies),
domein en patrimonium, straatnaamgeving, gebouwen
OCMW-voorzitter
Mike Nachtegael
Sp.a-Groen
Voorzitter OCMW, financiën, budget
en meerjarenplan, thesaurie, belastingen en retributies, logistiek, verzekeringen

Stekene
Burgemeester
Stany De Rechter
Gemeentebelangen
Lokaal veiligheidsbeleid, burgerlijke
stand en bevolking, personeelszaken,
financiën, kerkfabrieken, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, gemeentelijk patrimonium, stedenbouw
en ruimtelijke planning, land-, bos- en
tuinbouw, plattelandsbeleid, buitenlandse relaties
1ste schepen
Kris Van Duyse
Gemeentebelangen
Mobiliteit en wegen, waterbeleid, nutsvoorzieningen, parken, plantsoenen
en begraafplaatsen, facility en monumentenzorg
2de schepen
Freddy Merckx
Gemeentebelangen
Lokale economie en middenstand,
werk en PWA, onderwijs, natuur, milieu en afvalbeleid

CBS Stekene

3de schepen
Lorette De Permentier
Gemeentebelangen
Sport, toerisme, seniorenbeleid, ontwikkelingssamenwerking, gezin

6de schepen
Lieve Truyman
N-VA
Mobiliteit, integratie en inburgering,
woonkwaliteit en leegstand, cultuur
(incl. bibliotheken)

4de schepen
Gunter Van Campenhout
Gemeentebelangen
Cultuur en feestelijkheden, jeugd,
communicatie en ICT

7de schepen
Werner Maerevoet
N-VA
Voorzitter OCMW, sociale zaken (andersvaliden, premies, lokaal sociaal
overleg en gezondheidsoverleg),
sociaal wonen

OCMW-voorzitter
Dirk Backaert
Gemeentebelangen
Voorzitter OCMW, welzijn en gezondheid, sociale huisvesting, kinderopvang

Temse
Burgemeester
Luc De Ryck
CD&V
Algemene leiding en coördinatie, politie en brandweer, openbare veiligheid
en verkeer (politioneel), informatie en
PR, feestelijkheden, burgerlijke stand
en bevolking, archief, verkiezingen
1ste schepen
Hugo Maes		
CD&V
Openbaar groen (incl. kerkhoven) en
natuur, senioren, werk (PWA/dienstencheques, werkwinkel, lokale en
sociale diensteneconomie en Wase
werkplaats)

Waasmunster
Burgemeester
Michel Du Tré
CD&V
Burgerlijke stand, politie, brandweer,
veiligheid, informatie, personeel,
financiën
1ste schepen
Ludo Lenaerts
CD&V
Openbare werken, groenvoorziening,
verkeer
2de schepen
Agnes Dierick
CD&V
Ruimtelijke ordening, leefmilieu, huisvesting, landbouw, kerkfabrieken
3de schepen
Petra Verstappen
N-VA
Onderwijs, toerisme, internationale
betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking, gezin, jeugd

2de schepen
Geert Vandersickel
N-VA
Lokale economie, informatica, overheidsopdrachten, onderwijs

4de schepen
Jan Smet		
N-VA
Cultuur en kunst, sport, feestelijkheden, middenstand en tewerkstelling

3de schepen
Debby Vermeiren
CD&V
Sport, jeugd, kinderopvang

5de schepen
Tom Baert		
N-VA
Voorzitter OCMW, sociale zaken, welzijn en senioren

4de schepen
Freddy Verbeke
CD&V
Ruimtelijke ordening, bouw- en verkavelingsvergunningen, openbare werken, dorpskernopwaardering, werken
in eigen regie, technische uitrusting en
nutsvoorzieningen
5de schepen
Franky De Graeve
CD&V
Financiën, personeel, leefmilieu, landbouw en duurzaamheid, toerisme
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Kort nieuws
Meer uitgebreid nieuws vind je op www.interwaas.be.

Verkoop verkaveling ‘Watermolenwijk II’ gestart
‘Watermolenwijk II’ is een nieuwe verkaveling van ongeveer 7,4 ha
die zich aan de rand van Sint-Niklaas situeert (tussen de Watermolenstraat, Hoge Bokstraat en Pijkedreef) en gerealiseerd wordt door
Interwaas, de Waasse Landmaatschappij, de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting en Villabouw Bostoen in een publiekprivate samenwerking. De verkaveling is een gemengd project met
sociale koopwoningen, sociale huurwoningen, private koopwoningen en -appartementen en bouwgronden voor gesloten en halfopen
bebouwing. Interwaas biedt in deze verkaveling 22 kavels met bouwen woonverplichting aan met een oppervlakte variërend tussen 200
m² en 385 m²: 14 bouwgronden voor halfopen bebouwing en 8 © Stefaan Van Hul
bouwgronden voor gesloten bebouwing. De verkoop van deze kavels is gestart. Geïnteresseerden kunnen een verkoopbrochure met
kandidaatsformulier aanvragen op het nummer 03 780 52 00 of per e-mail naar info@interwaas.be. Kandidaat-kopers kunnen hun
kandidaatsformulier tot en met maandag 22 april 2013 indienen bij Interwaas (Lamstraat 113 – 9100 Sint-Niklaas).

Inschakeling sociale economie bij strippen VTS-site
Bij het strippen van de VTS-site in Sint-Niklaas heeft de Helpdesk Duurzame Overheidsaankopen van Interwaas een samenwerking tussen de reguliere en de sociale
economie opgezet. Hoe gingen we daarbij te werk? Eerst werden de haalbaarheid
bij de sociale economie en het verwachtingspatroon bij de reguliere aannemers afgetoetst. Dan werd een bestek opgemaakt waarin voldoende aandacht werd besteed aan het samenwerken met de sociale economie. Eens de opdracht gegund,
volgde de helpdesk de samenwerking tussen de verschillende partijen nauwgezet
op om er uit te leren naar de toekomst toe. Het stripwerk zelf gebeurde in januari en
februari 2013. Zowel de reguliere aannemer, Aclagro NV, als de sociale economie
bedrijven die op de site actief waren, Groep Intro en Jomi, evalueerden de samenwerking positief. Zeker voor herhaling vatbaar!

Afscheid Evita Vyt
Op donderdag 31 januari 2013 nam het personeel, de directie, de leden van de Raad
van Bestuur en oud-voorzitters en -ondervoorzitters afscheid van Evita Vyt die na
meer dan 40 jaar trouwe dienst op het directiesecretariaat van Interwaas op pensioen
ging. We willen haar langs deze weg nogmaals bedanken voor haar inzet en wensen
haar een mooie verdere toekomst toe!
© Marjan Van Doorselaer

Heropening Mercatormuseum op zondag 24 maart 2013
Op zondag 24 maart 2013 werd het Mercatormuseum plechtig heropend in aanwezigheid
van de burgemeester van Sint-Niklaas Lieven Dehandschutter, schepen voor cultuur en toerisme Annemie Charlier, cartografie-expert van de K.O.K.W. Eddy Maes en Jan Briers, de
gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. Het Mercatormuseum biedt een chronologisch verhaal van de cartografie vanaf de oudheid tot vandaag, waarin Gerard Mercator (Rupelmonde 1512 – Duisburg 1594) een cruciale rol heeft gespeeld. Mercator introduceerde het
begrip ‘Atlas’ en zijn ‘Mercatorprojectie’ wordt ook vandaag nog gebruikt voor navigatie op zee
en als basis voor onze gps. Een rijke verzameling atlassen wordt tentoongesteld en flitsende
computeranimaties en videoreportages uit ‘Mercator Digitaal’ laten het publiek alles over het
leven en werk van Gerard Mercator ontdekken.
Tot december 2013 kan je er ook terecht voor een tentoonstelling van hedendaagse kunst,
het resultaat van de artist-in-residence Inge Panneels die het voorbije jaar verbluffende glaskunstwerken heeft gecreëerd op maat van het Mercatormuseum.
Daarnaast heeft de Vlaamse overheid de zeldzame aardglobe uit 1541 en de hemelglobe uit 1551 uit de Mercatorcollectie
van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas opgenomen in de Vlaamse Topstukkenlijst.
Meer info: www.mercator2012.be.

Herdruk boek polders

Bezoek aan Sint-Maartensberaad
Utrecht
De werkgroep rond Sinterklaas en Sint-Maarten
bracht op woensdag 9 januari 2013 een bezoek aan
het Sint-Maartensberaad in Utrecht. Er werd o.a. gesproken over de doelstelling, werkwijze en activiteiten van de verschillende organisaties in Nederland
en Vlaanderen. Ook werden verschillende mogelijkheden tot samenwerking verkend. Bij het bezoek
van het Sint-Maartensberaad aan Beveren in het
voorjaar worden deze mogelijkheden tot samenwerking verder uitgediept.

Erfgoedbank Waasland won Bib Web
Award

Op donderdag 29 november 2012 stelde de Erfgoedcel
Waasland het boek ‘Van Brouck tot Dyckagie – Vijf eeuwe Wase polders’ voor. De verkoop van het polderboek
liep zo vlot dat de 750 exemplaren eind januari 2013 al
bijna allemaal de deur uit waren. De erfgoedcel besliste
daarom tot een beperkte herdruk op 175 exemplaren.

Op maandag 10 december 2012 reikte de Bibliotheekschool van Gent in haar auditorium voor de
2de keer de Vlaamse Bib Web Awards uit. Dit zijn
awards voor verdienstelijke websites en -toepassingen die uitgaan van de Vlaamse bibliotheek-,
documentatie- en informatiesector. De Erfgoedbank
Waasland was genomineerd in de categorie ‘Groot
gezien’ waarin bovenlokale digitale projecten werden bekroond en ging lopen met de gouden award.
Made in Aalst (Erfgoedcel Aalst) en Makkelijk Lezen
Plein (PBC Vrieselhof) werden bekroond met zilver
en brons.

Infowaas

•
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Overzicht subsidies 2012:
projecten en publicaties
Begin 2009 ging het ‘projectsubsidiereglement voor subsidies voor
erfgoedprojecten’ van kracht. In 2012 werd in totaal 12.850 euro
toegekend aan 16 verschillende projecten. Daarnaast ontvangt het
lokaal erkend Stedelijk Museum Lokeren jaarlijks 12.500 euro subsidies.

•
•

Het publicatiebeleid van de Erfgoedcel Waasland kreeg haar definitieve vorm in 2010. De Wase periodieke publicaties over volkscultuur
en geschiedenis (Heemkring De Souvereinen, Hertogelijke Heemkundige Kring van het Land van Beveren en Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas) krijgen sinds 2009 jaarlijks
respectievelijk 1.000 euro, 1.000 euro en 2.000 euro subsidie. Daarenboven ontvangen sinds 2010 tien periodieke erfgoedpublicaties
jaarlijks elk 500 euro: Heemkundige Kring Braem (Elversele), Heemkundige Kring De Kluize (Sint-Gillis-Waas), Heemkundige Kring Den
Dissel (Sinaai), Heemkundige Kring d’Euzie (Stekene), Heemkundige Kring Nieuwkerken 200/700, Heemkundige Kring Wissekerke
(Kruibeke), Tinelmuseum, Temse Beheerraad Gemeentemuseum
Temse – jaarboek, Reynaertgenootschap Tiecelyn en Sint-Nicolaasgenootschap – Tijdingen.
Naast deze jaarlijkse toelagen is in 2010 een reglement voor éénmalige erfgoedpublicaties uitgewerkt. Sinds begin 2011 is dit ‘subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties’ van kracht. In 2012
werd in totaal 6.575 euro toegekend aan 7 verschillende publicaties.

•
•
•

In Sint-Gillis-Waas zoomt men in op het dagelijks leven van
het ancien régime tot de jaren 70.
Het SteM in Sint-Niklaas vertelt je alles over het bekomen
van de eeuwige jeugd. De Archeologische Dienst Waasland biedt op zijn beurt verrassingsboxen aan kinderen aan
en leidt je rond in het archeologisch depot. De Koninklijke
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas toont het
verschil tussen ‘verwaarloosde’ en gerestaureerde historische kaarten en atlassen.
Stekene werkt samen met fotograaf Johan De Meurichy en
voorziet een tentoonstelling over 500 jaar markt.
In Tielrode (Temse) wandelen groot en klein. Ook het verleden van de Boelwerf staat in de kijker.
In Waasmunster maak je kennis met het verleden van de
Gemeenteschool en senioren getuigen over het beroep dat
ze vroeger uitoefenden aan de hand van leuke anekdotes.

Meer info vind je in de Erfgoeddagbrochure in bijlage! Extra exemplaren van de brochure kan je aanvragen bij de Erfgoedcel Waasland op het nummer 03 780 52 10 of per e-mail naar erfgoedcel@
waasland.be.

Stop de tijd met Erfgoeddag!
Graag nodigen we je uit op de 13de editie van de Erfgoeddag op
zondag 21 april 2013 rond het thema ‘Stop de tijd’. Heel wat musea,
archieven en heemkundige kringen in het Waasland openen die dag
hun deuren voor het brede publiek en bieden een aantrekkelijk programma aan. Een greep uit het aanbod…
•
In Beveren leer je hoe de omgeving doorheen de tijd is geëvolueerd.
•
In Kruibeke maak je op de fiets kennis met de befaamde
zonnewijzers.
•
Lokeren biedt je een tentoonstelling over de glasplatencollectie van fotograaf Jozef Van Winckel.

Interwaas is het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van de Wase steden
en gemeenten Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster.

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas
Lamstraat 113
Tel. + 32 (0)3/780 52 00
info@interwaas.be
www.erfgoedcelwaasland.be

•
•
•
•

9100-Sint-Niklaas
Fax. + 32 (0)3/780 52 09
www.interwaas.be
www.waaserfgoed.be

Vormgeving en realisatie: Graffito

