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Sterk besturen in een sterke regio
Sterke bestuurders in een sterke regio
Het voorbije jaar was een hevig jaar, waarin aardig wat projecten werden afgewerkt. Het foto-overzicht achteraan deze Infowaas
brengt je enkele hoogtepunten in herinnering. Maar ook 2013 zal goed gevuld zijn. De Algemene Vergadering van eind november
keurde het programma en de bijhorende begroting voor het komende jaar goed. Maar wij kijken ook verder vooruit.
De gemeente- en provincieraadsverkiezingen zijn achter de rug en er werd stevig aan de boom geschud. Veel nieuwe gezichten
in de raden en bijgevolg ook in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Of en hoe er nieuwe accenten zullen worden
gelegd, is nog even afwachten. Onze voorbereiding loopt, zowel met het strategisch plan 2013-2018 voor Interwaas als binnen
VLINTER, de overkoepeling van de streekontwikkelingsintercommunales.
De missie van Interwaas voor de komende jaren blijft overeind: “Via dienstverlening, projectwerking en belangenbehartiging vanuit
een lokale sturing de ontwikkeling van het Waasland actief bevorderen.” Die werking situeert zich op drie samenwerkingsniveaus.
•
Er is het niveau van de shared services of de gedeelde diensten. Wij blijven inzetten op dienstverlening aan de lokale besturen. Zowel voor bestaande als voor nieuwe uitdagingen willen wij een vertrouwde en betrouwbare partner zijn en blijven.
•
Een tweede niveau is dat van de gemeentegrensoverschrijdende samenwerking. Veel projecten of problemen stoppen nu
eenmaal niet aan de gemeentegrenzen en vanuit de streekontwikkelingsintercommunale kunnen wij een structuur en een
dienstverlening aanbieden om dergelijke vraagstukken optimaal aan te pakken. Het kan hierbij zowel over overleg als over
projectwerking gaan.
•
Het derde niveau is dat van de streekontwikkeling ‘pur sang’: samenwerking in het kader van de regionale ontwikkeling,
regionale dossiers en interbestuurlijke samenwerking. Ook hier zijn de streekontwikkelingsintercommunales het platform en
het instrument voor resultaatgerichte samenwerking.
Die samenwerking resulteert in drie ambitieniveaus. Streekontwikkelingsintercommunales willen
•
de lokale besturen helpen om excellente overheden te zijn door hen te ondersteunen in beleidsvoorbereiding en -uitvoering;
•
het eerste aanspreekpunt en de meest aangewezen partners voor intergemeentelijke en interlokale samenwerking zijn;
•
het instrument van de lokale overheden inzake streekontwikkeling in Vlaanderen zijn.
Onze rol hierin kan die van projectpartner, gids, ‘Waas gezicht’ of zelfs ‘Wase krijger’ en ‘shared service center’ zijn.
Dat alles vraagt een organisatie met bekwame en gespecialiseerde medewerkers – en daar gaan wij voor. Maar het vraagt ook
een goed bestuur. Geen sterke regio zonder sterke bestuurders. Het is belangrijk dat de gemeenten en de provincie hun sterke
bestuurders afvaardigen, willen zij mee vorm geven aan en hun schouders zetten onder de streekbenadering.
Een warme oproep dus naar de raden bij de aanduiding van de afgevaardigden naar Interwaas (maar evengoed naar de andere
intercommunales): stel sterke bestuurders aan, die begaan zijn met de intergemeentelijke samenwerking en met het Waasland.
Bestuurder zijn in een intergemeentelijk samenwerkingsverband is geen ‘troostprijs’.
In de komende maanden duiden de gemeenteraden en de provincieraad hun nieuwe vertegenwoordigers voor de Raad van
Bestuur van Interwaas (en de andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) aan. Onze nieuw samengestelde raad
steekt van wal op 20 maart 2013. Wij wensen jou en onszelf voor 2013 en de daaropvolgende jaren een sterke Raad van Bestuur.
Om sterk te kunnen zijn, is een goede gezondheid belangrijk. Waarmee wij je meteen – heel traditioneel maar
daarom niet minder gemeend – een goed en gezond nieuw jaar wensen, voor jou en allen die je dierbaar zijn.

ir. Bart Casier – directeur
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Inloopdag op de VTS-site: kennismaking met
wonen en cultuur in het hart van Sint-Niklaas
De eerste fase van het stadsvernieuwingsproject VTS is afgerond. De historisch waardevolle gebouwen op de site zijn beschermd in afwachting van restauratie en alle andere gebouwen zijn gesloopt om plaats te maken voor een nieuw stadsdeel. Op zaterdag 10 november 2012 was het grote publiek
van harte welkom op de site om tijdens een korte wandeling
kennis te maken met de plannen voor het toekomstig openbaar
domein. We konden rekenen op een 350-tal kijklustigen.

Aankoop en masterplan
In 2010 besliste de stad Sint-Niklaas om de voormalige technische school (VTS) aan het O.-L.-Vrouwplein aan te kopen. Het
‘masterplan’ gaf de aanzet tot de realisatie van een aantrekkelijk woonproject en van nieuwe culturele infrastructuur in het
hart van de stad. Om dit te realiseren werkt de stad samen met
vier partners: een nog te bepalen private partner, de Waasse
Landmaatschappij, de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting en Interwaas.
In 2012 werden een aantal minder waardevolle gebouwen gesloopt. Hierdoor werd de grondslag gelegd voor het toekomstig
openbaar domein. Begin 2013 zal gestart worden met het strippen van de gebouwen in samenwerking met sociale economiebedrijven.

Tussen 2013 en 2015 worden bouwprojecten van de verschillende partners uitgevoerd. De afwerking en de ingebruikname
van de site is gepland in 2016.

Wonen en cultuur
Op de site komen in totaal 59 nieuwe wooneenheden: een mix
van sociale huur- en koopwoningen, budgetwoningen en privaat te ontwikkelen woningen. Ook is een diversiteit aan typologieën voorzien:
•
bejaardenwoningen;
•
flats;
•
rijwoningen;
•
duplexen en 1 dakwoning;
•
appartementen;
•
studio.
Daarnaast wordt op de site een uitbreiding van de academie
voor muziek, woord en dans en een decorruimte voor de stadsschouwburg voorzien.
Met dit project willen de verschillende partners een afgesloten
site in de stad openstellen en toegankelijk maken, voor jong
en oud. De VTS-site in Sint-Niklaas moet een aantrekkelijk
stadsdeel worden met mooie pleintjes rond gerestaureerde
waardevolle gebouwen, nieuwe woningen, culturele voorzieningen, enz. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan fietsers
en voetgangers door een verbinding te voorzien tussen het O.L.-Vrouwplein en de R. Van Britsomstraat.

Buurtbewoners Hoedhaar geïnformeerd en website gelanceerd
Nu de grondsanering van het terrein van de voormalige Hoedhaarfabriek in Lokeren zo goed als klaar is, kan in
de lente de herontwikkeling op de Hoedhaarsite van start gaan. Over verschillende jaren gespreid, zullen er ruim
300 woongelegenheden uit de grond rijzen, in een prachtig park van 3 hectare groot. Hoog tijd vonden wij om de
buurtbewoners te informeren over de verschillende fasen van het project en welke maatregelen genomen zijn om
hinder tijdens de werken te beperken. Een informatiemoment vond plaats op zaterdag 1 december 2012 in het
buurthuis van de Hoedhaarappartementen waarbij de verschillende partners in het project (stad Lokeren, Interwaas en Van Roey Vastgoed) tekst en uitleg gaven bij de maquette en een aantal infopanelen.
Tijdens het infomoment werd ook het logo met baseline van het Hoedhaarproject onthuld en de website www.
hoedhaar.be gelanceerd. Wil je graag op de hoogte blijven van de voortgang van het project, surf dan naar de
website en schrijf je in op de digitale nieuwsbrief die je de laatste informatie en weetjes over het project meegeeft.
Of like de pagina van Hoedhaar op Facebook!
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Kort nieuws
Meer uitgebreid nieuws vind je op www.interwaas.be.
Erfgoedcel Waasland stelt actieplan 2013 voor
2012 vloog voorbij en een nieuw jaar staat alweer voor de deur. Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat er het
komende jaar opnieuw heel wat te gebeuren. Alle acties die op stapel staan, heeft de Erfgoedcel Waasland gebundeld in een actieplan
2013 dat bestaat uit vier grote pijlers: Waas erfgoedloket, financieel ondersteuningsbeleid, vrijwilligersmanagement en realisatie van
projecten.
In 2013 blijft de Erfgoedcel Waasland de Wase erfgoedgemeenschap ondersteunen, zowel inhoudelijk als financieel. In het actieplan
worden ook de vrijwilligers niet uit het oog verloren. Verder staan er een aantal grote projecten op het programma, onder andere een
project in samenwerking met Nederland rond Sint-Maarten en Sinterklaas in het kader van Unesco en de herdenking van WO I. 2013
wordt ongetwijfeld opnieuw een interessant, boeiend en vooral erfgoedrijk jaar! Het volledige actieplan 2013 van de Erfgoedcel Waasland is te lezen op www.erfgoedcelwaasland.be (navigatiebalk bovenaan onder erfgoedbeleid).

Erfgoedzorgers uit het Waasland op studie-uitstap
Ook dit jaar organiseerde de Erfgoedcel Waasland een interessante studie-uitstap voor alle
erfgoedzorgers uit het Waasland. Op zaterdag 29 september 2012 trokken ze naar het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename, waarna ze een bezoek brachten aan het Provinciaal Archeologisch Museum in Ename. Aan de studie-uitstap namen maar liefst 38 Wase erfgoedzorgers
deel. Voor de deelnemers aan de uitstap kent het goed beheren en organiseren van een depot, met al zijn behoud- en beheersaspecten, nu geen geheimen meer!
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Reus, reuze, reuzen!
Leden van de Wase reuzenverenigingen konden via de Erfgoedcel Waasland dit najaar inschrijven voor een tweedaagse workshop
in het atelier van Jo Bocklandt. Op 8 en 15 september 2012 stelde hij zijn atelier in Hamme open voor wie zelf kleine herstellingen aan
de eigen reus wil uitvoeren of zelf attributen wil maken. De inhoud van de workshop werd afgestemd op hetgeen de deelnemers zelf
wilden leren. Drie dappere deelnemers gingen de uitdaging aan, want het bleek lang niet zo evident om zelf een kleine reus, reuzenattribuut of kop te maken! Leden van de carnavalsgroep De Peerkes uit Lokeren en het Feestcomité uit Eksaarde lieten zich van hun
handigste kant zien.
Verder vond op maandag 12 november 2012 in Sint-Gillis-Waas het volgende Groot Waas Reuzenoverleg plaats, waaraan ruim
30 personen deelnamen. De Erfgoedcel Waasland werd er ontvangen door de schepen van Cultuur, waarna ze een interessante
uiteenzetting aanhoorden over het werven van vrijwilligers gebracht door Heemkunde Vlaanderen. Daarna gaf Lieve Lieckens een
verrassend inzicht in het vlechten van een reus. De avond werd afgesloten met een geanimeerde receptie, garant staand voor een
goed netwerkmoment voor de reuzenverenigingen.

Groepsaankoop verpakkingsmateriaal
De provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor het eerst in het
kader van hun depotbeleid een groepsaanbod verpakkingsen conserveringsmateriaal voor Oost-Vlaamse erfgoedbeheerders. De Erfgoedcel Waasland wil financieel bijdragen in
de aankoop van dit materiaal. Er zal worden gewerkt met een
vast percentage dat zakt per schijf van 200 euro. Ook werd
een maximumbedrag van 5.000 euro voor de totale bijdrage
van de erfgoedcel bepaald. Er gingen 9 organisaties in op het
groepsaanbod, waarvan 1 gemeentearchief, 3 heemkundige
kringen, 2 stedelijke musea, 2 kerkfabrieken en 1 documentatiecentrum.

Regionaal Welzijnsoverleg Waasland is verhuisd!
Voortaan is het Regionaal Welzijnsoverleg Waasland gehuisvest in de kantoren van Interwaas. Veerle Opdebeeck
nam sinds september 2012 haar intrek bij ons. Maar wat
doet het RWO Waasland nu precies? Het Regionaal Welzijnsoverleg neemt gebiedsgerichte initiatieven om de onderlinge verwevenheid van de welzijns- en gezondheidsactoren binnen de regio te bevorderen, ter verhoging van het
welzijn van de individuele burger.
Meer informatie: www.rwowaasland.be.

Een terugblik op een succesvol Mercatorjaar
In 2012 werd de 500ste verjaardag herdacht van de wereldberoemde cartograaf Gerard Mercator die afkomstig was uit het
Waasland. De vzw Mercator 2012 werd opgericht om in te staan
voor de coördinatie van alle culturele, toeristische en educatieve
acties en dat waren er heel wat!

Tom Houtman, coördinator vzw Mercator 2012

Zo werd in samenwerking met de Universiteit Gent de multimediale tentoonstelling ‘Mercator digitaal’ ontwikkeld in het SteM in
Sint-Niklaas. Ook legde de vzw Mercator 2012 contacten met
andere ‘Mercatorsteden’ buiten het Waasland, zoals Oostende
(viering 80 jaar Zeilschip Mercator), Dentergem (400ste verjaardag Jodocus Hondius, de intellectuele opvolger van Mercator),
Leuven (jaarlijks congres van de European Geography Association) en Brussel (voor de eerste muntslag van de gouden Mercatorpenning). Internationaal waren er intensieve contacten met
Gangelt en Duisburg. De Erfgoedcel Waasland organiseerde
op haar beurt een internationaal wetenschappelijk congres over
historische cartografie en Toerisme Waasland ontwikkelde een
duurzaam aanbod voor dagtoeristen. Absolute voltreffer was de
jaarlijkse Davidsfonds Zomerzoektocht. Dat succes werkte aanstekelijk en Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Temse sprongen op de kar van het Mercatorgebeuren met de organisatie van
kleinere activiteiten, gesteund vanuit filialen van de academie
voor Beeldende Kunsten (SASK).

Overal in het Waasland was Mercator zichtbaar en Rupelmonde was het hele jaar door het pittoreske decor voor tal van topevenementen. Op 4 maart 2012 werd het standbeeld ‘Jonge Mercator’ onthuld in aanwezigheid van prins Filip en prinses Mathilde. De
Heemkundige Kring Wissekerke pakte in deelgemeente Bazel uit met een boeiende tentoonstelling over het cartografisch werk van
Mercator en over de plaats van de figuur Mercator in het culturele leven doorheen de geschiedenis van het Waasland.
De Mercatorzomer werd in Rupelmonde ingezet met het driedaags feestweekend met historische ommegang. In oktober was er de
Mercatorrun2012, waarbij een vijftigtal atleten de tocht die de ouders van Mercator 500 jaar terug pleegden tussen Gangelt en Rupelmonde hernamen in een estafetteloop van één enkele dag. In Rupelmonde werden de feestactiviteiten afgesloten met de kerstmarkt
met een verbluffende lichtshow en vuurwerk. Tot slot werden in Sint-Niklaas in aanloop naar de herlancering van het totaal vernieuwde
Mercatormuseum twee borstbeelden onthuld in de museumtuin.
Tal van Mercator-artikelen werden ontwikkeld. Niet alleen literaire werken werden uitgegeven. Er zijn nu ook Mercatorpralines, Mercatorbier en Mercatorspeculaas te verkrijgen. Naast klassieke gadgets als de Mercatormagneet, kwam er ook de Mercatorpostzegel,
de gouden Mercatorpenning en zelfs een Mercatorjuweel. Een bancontact waaruit je een origineel Mercatorbankbiljet kan afhalen,
blijft in de toekomst een attractie op publieksevenementen. De overkoepelende vereniging vzw Mercator 2012 houdt in 2013 op met
bestaan, maar zal de cartograaf mee op de kaart hebben gezet met een blijvende impact op toekomstige culturele, toeristische en
educatieve projecten in het Waasland. Meer informatie vind je terug op www.mercator2012.be
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Erfgoedcel Waasland bereidt zich voor op herdenking WO I met…
Terugkomavond De Groote Oorlog
in het Waasland
‘Terugkomavond’ zullen sommigen onder jullie denken? Enkele
anderen zal dit niet vreemd in de oren klinken. Op 3 maart 2011
werd in de kantoren van Interwaas al een Wase brainstorm rond
De Groote Oorlog gehouden. Een 40-tal enthousiastelingen namen toen deel aan de brainstorm waarbij een aantal noden en
verwachtingen t.o.v. de Erfgoedcel Waasland werden geformuleerd. De Erfgoedcel Waasland ging met al die ideeën, opmerkingen, vragen, e.d. aan de slag en werkte een aanbod ter ondersteuning van de verschillende organisaties en verenigingen
uit. Onder andere zal er een Waas campagnebeeld en logo met
bijhorende producten (affiches, folders, flyers, e.d.) ontwikkeld
worden. Deze communicatiemiddelen kunnen de verschillende
organisatoren kosteloos gebruiken om te communiceren over
hun activiteiten. Daarnaast wordt een publicatiereeks uitgewerkt
(zie verder). Ook het onderzoek rond de Eerste Wereldoorlog
wordt gestimuleerd en beeldmateriaal wordt ontsloten via www.
waaserfgoed.be. Verder worden ook de samenwerkingsmogelijkheden rond o.a. de Dodendraad onderzocht.
Op 15 november 2012 was het dan hoog tijd voor een ‘terugkomavond’. Opnieuw was het de bedoeling ideeën uit te wisselen
en te zoeken naar samenwerking en afstemming. Daarnaast

werd het aanbod van de Erfgoedcel Waasland ter ondersteuning van de vele activiteiten in het kader van de herdenking (o.a.
regionale communicatie en een publicatiereeks rond De Groote
Oorlog) voorgesteld. De avond werd afgesloten met een boeiende en inspirerende lezing van de heer Pieter Trogh van het In
Flanders Fields Museum en een drankje.

Publicatiereeks De Groote Oorlog in het Waasland
Ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog zal de Erfgoedcel
Waasland een publicatiereeks over De Groote Oorlog in het
Waasland uitbrengen. Auteurs van publicaties rond het thema
WO I in het Waasland kunnen deelnemen aan deze regionale
publicatiereeks. De publicatiereeks met een aantrekkelijke, eenduidige en professionele vormgeving, redactie en druk zal de
verschillende publicaties (met elk hun eigen inhoud) verbinden
en laten samensmelten toch één geheel. Aan de hand van een
strenge kwaliteitscontrole door het publicatiecomité wordt de
kwaliteit van de reeks gegarandeerd. De regionale uitstraling
van de individuele publicaties zal vergroten, evenals de oplageen verspreidingsmogelijkheden. De publicatiereeks wordt regionaal gepromoot en tevens wordt een interessante financiële
regeling met de auteurs voorzien. Het volledige reglement is
terug te vinden op www.erfgoedcelwaasland.be.

Erfgoedcel Waasland zet samenwerking met KAHOSL verder
De samenwerking tussen de Erfgoedcel Waasland en de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, lerarenopleiding secundair onderwijs,
is dit schooljaar uitgebreid. De afgelopen jaren ontwikkelde de erfgoedcel het aanbod ‘Project Kunstvakken’ voor de eerstejaarsstudenten, die in het kader van dit vak een observatie- en doestage liepen bij een erfgoedorganisatie. Vanaf dit schooljaar observeren
ook studenten van het 2de en 3de jaar van deze opleiding een erfgoedorganisatie bij de uitvoering van haar educatief aanbod.
Daarna leveren de studenten suggesties aan om dit educatief aanbod te verbeteren of te herwerken naar een specifieke doelgroep.
Zo gingen de studenten van het 2de en 3de jaar al observeren in basisschool De Droomwolk in Kieldrecht, waar een stukje van het
educatief pakket van Fort Liefkenshoek voor de 3de graad van het lager onderwijs werd aangeboden aan de leerlingen. Fort Liefkenshoek mag dus binnenkort een pak nieuwe lessuggesties verwachten!

Gemeentelijke Basisschool Waasmuster © Stefaan Van Hul

Veerle Ernalsteen in bib Moerbeke © Paul De Malsche

Stedelijke Basisschool Spoele en Gemeentelijke Basisschool
Waasmunster brengen geschiedenis in kaart
Vorig schooljaar bracht de Stedelijke Basisschool Eksaarde haar
geschiedenis in kaart in samenwerking met de Erfgoedcel Waasland. Nu zijn de Stedelijke Basisschool Spoele en de Gemeentelijke Basisschool Waasmunster aan de beurt! De beide scholen
zullen in de nabije toekomst een gedaanteverwisseling ondergaan, een ideale gelegenheid dus om even stil te staan bij de
geschiedenis van de school, van de oprichting en evolutie tot nu!
Zo worden de huidige gebouwen van de Stedelijke Basisschool
Spoele tijdens de zomer van 2013 afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw. Ook viert de school volgend jaar haar
50-jarig bestaan.
De Gemeentelijke Basisschool Waasmunster zal in 2016 een
nieuwe vleugel krijgen met steun van het project ‘Scholen van
Morgen’ van de Vlaamse overheid.

In beide scholen zijn de leerlingen van de derde graad (5de en
6de leerjaar) met veel enthousiasme de uitdaging aangegaan
om beeldmateriaal over de oprichting en evolutie van hun school
te verzamelen. Het startschot van het project werd gegeven met
een speeddate waarbij de leerlingen konden kennismaken met
een bont allegaartje aan experts waaronder oud-directeurs, oudleerkrachten, grootouders en verzamelaars. Aan de hand van
straffe verhalen en allerhande weetjes namen zij de leerlingen
mee op reis doorheen de tijd om hen wegwijs te maken in de
geschiedenis van de school, informatie die ze later kunnen gebruiken bij het beschrijven van ingezamelde foto’s. De eindfase
van de beide projecten zal dan ook een fototentoonstelling zijn
die een symbolisch overgangsmoment tussen de afbraak van de
huidige gebouwen en de nieuwbouw van de scholen moet zijn.

BiblioWaas las voor met Veerle Ernalsteen
Tussen 6 november en 7 december 2012 trokken heel wat 2de en 3de kleuterklassen en leerlingen van de 1ste graad basisonderwijs
hun zevenmijlslaarzen aan om te spurten naar één van de negen bibliotheken van het Waasland. Kleine en grote oortjes genoten er van
de vertelkunst van Veerle Ernalsteen. Met een fijn programma vol luistergerichte en interactieve verhalen uit verschillende windstreken,
personaliseerde ze de link tussen lezen, vertellen en de bib als schatkamer bij uitstek voor boeken, verhalen en inspiratie.
De Voorleesweek is de jaarlijkse campagne in november waarbij Stichting Lezen aanmoedigt om vaak voor te lezen aan kleine en grote
kinderen. Traditiegetrouw belegt BiblioWaas in deze maand voor alle bibliotheken van het Waasland een voorleestour waarop basisscholen worden uitgenodigd. Meer weten over Veerle Ernalsteen: www.algehoord.be.

Wase bibliotheken mee met de tablet, smartphone en e-reading cultuur
In september 2012 zijn de 9 bibliotheken van het Waasland gestart met een vormingstraject rond het gebruik van de actuele multimedia binnen de context van de bib, met name
de tablets, e-readers en smartphones. BiblioWaas kocht met steun van de provincie OostVlaanderen 12 multimediatoestellen aan en organiseerde voor de bibliotheekmedewerkers een aantal vormingsmomenten, begeleid door een ervaringsdeskundige uit de bib
van Middelkerke. Nadien kon het personeel in elke bib, individueel of in kleine groepjes,
gedurende een maand een pakket van vier toestellen uitproberen. Vanaf 15 januari 2013
© Paul De Malsche gaan de toestellen opnieuw op tournee doorheen de Wase bibliotheken. Deze keer krijgt
de gebruiker gedurende een maand de gelegenheid om in de bib kennis te maken met de
mogelijkheden van een tablet, e-reader en smartphone. Geïnteresseerden kunnen deze multimedia uittesten tussen 15 januari en 17 februari 2013 in de bib van Beveren, Moerbeke en Stekene, tussen 19 februari en 25 maart 2013 in de bib van Sint-Niklaas, Waasmunster
en Sint-Gillis en tussen 26 maart en 30 april 2013 in de bib van Kruibeke en Lokeren. Tijdens de eerste week is er in elke bib ook telkens
één kennismakingsmoment voorzien waarop een lesgever meer uitleg geeft over de functies en mogelijkheden van de toestellen.
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In 2012 …

… werd de verkaveling ‘Bormte-Dorpsstraat’ in Stekene
officieel geopend en startte de verkoop van de kavels.

… werd de laatste hand gelegd aan de infrastructuurwerken op
het bedrijventerrein Aven-Ackers in Verrebroek en werd het derde
en laatste deel feestelijk geopend. De vraag bleek groter dan het
aanbod, waardoor alle percelen inmiddels toegewezen zijn.

… doken walvissen op tijdens het vlakdekkend archeologisch
onderzoek in de Daalstraat in Vrasene. Verder werden ook
sporen uit de laatste ijstijd, zo’n 70.000 tot 75.000 jaar geleden,
de ijzertijd, de middeleeuwen en de Romeinse tijd gevonden.

… zijn de infrastructuurwerken afgerond in het huisvestingsproject ‘Watermolenwijk II’ in Sint-Niklaas en werd de
verkaveling officieel geopend.

… bracht Interwaas een bod uit op de gebouwen van het
Sint-Amelberga Instituut in Temse, dat aanvaard werd.

… maakte Interwaas in samenwerking met de provincie
Oost-Vlaanderen, de Wase gemeenten, de scholen en de
lokale politie drie Wase schoolroutekaarten op die passend
ingereden werden met een koers op rollen.

… sloot de Erfgoedcel Waasland het project ‘De Potige
Polders’ af met de lancering van het polderboek ‘Van
Brouck tot Dyckagie – Vijf eeuwen Wase polders’.

… organiseerde de Erfgoedcel Waasland in het SteM in
Sint-Niklaas een internationaal academisch congres rond
historische cartografie.

… werd het BiblioWaas poëzieproject ‘Als woorden snoepjes waren’ afgerond met een voorstelling in elke bib door
actrice Karin Jacobs.

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