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Een tijdschrift van

Edito
Moeilijk gaat ook
Het jaareinde nadert en de wereld dreigt weer te vergaan.
Veel moet nog worden geregeld voor die laatste dag van het
jaar. Notarissen draaien overuren voor de woonbonus, want
de (of toch minstens die) wereld valt stil op 1 januari… Ieder
jaar is er wel iets dringend, iets wat verandert en dus nog snel
moet worden geregeld. Het is dit jaar niet anders.

(Waasland)haven van de toekomst

In april vorig jaar stelde de Vlaamse Regering het Gewestelijk
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de haven van
Antwerpen (linker- en rechteroever) definitief vast. Wij gaven
toen aan blij te zijn dat die beslissing er eindelijk was, ook
al hadden wij – mee met de betrokken Wase gemeenten –
enkele bedenkingen. De vreugde was van korte duur, want de
Raad van State beval op 3 december 2013 de schorsing van
het GRUP ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’, voor het
grondgebied van de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas,
met uitsluiting van de aldaar gelegen groengebieden.
De Vlaamse Regering bleef niet bij de pakken zitten en
heeft op 24 oktober 2014 de geschorste delen ingetrokken
en het GRUP ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen,
havenontwikkeling linkeroever’ definitief vastgesteld. Het
betreft een gedeeltelijke herneming op basis van een nieuw
artikel in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dat
bepaalt dat de Vlaamse Regering met het oog op het herstel
van een onregelmatigheid, het besluit houdende definitieve
vaststelling van het GRUP geheel of gedeeltelijk kan
intrekken en hernemen, waarbij het wettigheidsgebrek wordt
rechtgezet.
Het GRUP wordt van kracht veertien dagen na de publicatie
en vanaf dan loopt weer de termijn waarbinnen naar de Raad
van State kan worden gestapt…
De Vlaamse overheid startte een nieuwe website: www.
havenvandetoekomst-antwerpen.be. Wij weten dat die
toekomst vooral op de linkeroever in de Waaslandhaven ligt:
www.havenvandetoekomst-waaslandhaven.be kan dus ook
voor ons.
In de Waaslandhaven komt met de nieuwe definitieve
vaststelling van het GRUP opnieuw de vraag naar boven hoe
die noordelijke zone waar de uitbreidingsmogelijkheden zijn
voorzien, zal worden ingevuld. Een van de mogelijkheden
– meteen ook de mogelijkheid voor het Havenbedrijf – is
een tweede getijdendok op de linkeroever. In dat kader is
het belangrijk te weten dat een beleidsovereenkomst dient
te worden opgemaakt. Die beleidsovereenkomst moet
gaan over de vergoeding bij overheveling van gronden
van industriële zone naar maritieme zone (en omgekeerd),
de ontsluitingsinfrastructuur binnen het havengebied, de
investeringsprojecten en het promotiebeleid.
Dergelijke beleidsovereenkomst dient opgemaakt op verzoek
van één van de aandeelhouders van de Maatschappij
Linkerscheldeoever (MLSO). Ons Directiecomité meende
dat Interwaas de aangewezen partner van de MLSO is om

een beleidsovereenkomst te vragen en gaf opdracht de
vraagstelling en de mogelijke inhoudelijke invulling van de
beleidsovereenkomst voor te bereiden.

Moeilijk moet ook

Hoopgevend nieuws dus vanuit de Waaslandhaven, met
zicht op verdere economische ontwikkeling, al zijn er meer
hindernissen op het pad. De westelijke fase van het Logistiek
Park Waasland (LPW) blijkt archeologisch waardevol te
zijn en de kosten om dit nader te onderzoeken en in kaart
te brengen, swingen de pan uit. Eén van de overwegingen
hierbij kan zijn om een gedeelte van het LPW niet in te vullen
en in situ te behouden.
Misschien stilaan tijd om eens na te denken over een
EER, een ‘economisch effectenrapport’ naast een MER of
milieueffectenrapport (waarin overigens slechts beperkt
was aangegeven dat deze zone potentieel archeologisch
belangrijk is).
De jaarvergadering van 3 december 2014 keurde ons
activiteitenprogramma en bijhorende begroting 2015 goed.
Opnieuw een negatieve begroting op kasbasis, omdat
rekening wordt gehouden met behoorlijk wat aankopen en
investeringen.
Aan inkomstenzijde zal alvast deze bijsturing nodig zijn: de
subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor het nieuwe erfgoedconvenant is een stuk minder dan gehoopt, gevraagd,
gemotiveerd en voorzien. Jarenlang mochten wij voor de erfgoedwerking ongeveer 300.000 euro ontvangen, vanaf 2015
zal het nog 247.000 euro zijn. Er werd niet alleen tien jaar niet
geïndexeerd, er gaat nu ook nog eens 18% af. In reële termen
op tien jaar tijd een daling van 31%!
En er staat ons nog wat te wachten, bijvoorbeeld het mogelijks onderwerpen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan de vennootschapsbelasting. Een verschuiving
– of een hold up zoals sommige het liever uitdrukken – van
een openbaar bestuur op een ander.
Het nieuwe jaar wordt dus geen gemakkelijk jaar. Maar
moeilijk gaat en moet ook en het enthousiasme van onze
ploeg blijft, ook bij de medewerkers van de culturele cel.
2014 was een goed jaar en wij gaan er allen samen voor om
ook van 2015 een goed jaar te maken. ‘Bij leven en welzijn’,
als de gezondheid wat mee wil. Waarmee meteen ook
onze belangrijkste nieuwjaarswens is verwoord: namens de
voorzitter, De Raad van Bestuur en het personeel wensen wij
je een goed en gezond nieuw jaar.
ir. Bart Casier ̵ directeur

Militair domein Westakkers

Wat brengt het
nieuwe jaar?
Activiteitenprogramma en begroting 2015

De Buitengewone Algemene Vergadering van 3 december
2014 heeft het activiteitenprogramma en de bijhorende
begroting 2015 van Interwaas goedgekeurd. Alle geplande
acties per werkdomein opsommen, leidt ons te ver. Daarom
hebben we een aantal acties geselecteerd die in 2015 onze
aandacht krijgen, met die bedenking dat alle andere geplande
activiteiten minstens even belangrijk zijn.
Ook is het activiteitenoverzicht slechts een benadering van wat
in 2015 mogelijk is. Onverwachte problemen, lange procedures
of de praktische mogelijkheid om alles op te volgen en bij te
houden, kunnen dit programma beïnvloeden. Anderzijds
kunnen zich situaties of opportuniteiten voordoen waarop een
snelle reactie gewenst is en die uiteraard niet voorzien zijn in
het activiteitenoverzicht 2015. Het is steeds de strategie van
ons intergemeentelijk samenwerkingsverband geweest om
snel in te spelen op alle aspecten van streekontwikkeling en
wij willen dit voor de komende jaren zo houden. Het overzicht
dient bijgevolg als een indicatief programma te worden
opgevat.

Het strategisch plan als leidraad

Clementwijk2 in Sint-Niklaas

Werkdomein mobiliteit

In het kader van de intergemeentelijke aanpak van de
mobiliteit werkt Interwaas in 2015 verder aan de realisatie
van de dubbele kamstructuur van het Wase wegennetwerk
en de acties van de studie zachte mobiliteit. Ook de evaluatie
van en het streven naar een optimale afstemming van de
vernieuwde dienstregelingen van De Lijn en de NMBS en
een interregionale aanpak van de spoorstrategie voor het
Waasland krijgen onze aandacht.

Werkdomein cultuur

De Erfgoedcel Waasland en Bibliowaas hebben onder de
koepel van Interwaas een structurele, professionele werking
uitgebouwd met zichtbare regionale resultaten. De bedoeling
is om op hetzelfde elan verder te werken en hun expertise
verder uit te bouwen aan de hand van nieuwe projecten.
Door een substantiële vermindering van de subsidies zal een
verregaande creativiteit nodig zijn om deze doelstelling te
behalen.

Werkdomein wonen

Ook op het vlak van wonen werken wij verder aan het creëren
en regisseren van woonprojecten met de nodige aandacht
voor noden, duurzaamheid en innovatie. Steeds minder gaat
het om het aansnijden van woonuitbreidingsgebied en steeds
vaker starten wij inbreidingsprojecten op soms moeilijke sites.
Zo worden de vroegere scholen van VTS in Sint-Niklaas en
Sint-Amelberga in Temse omgevormd tot woonzones.

In samenwerking met RebelGroup Advisory Belgium nv uit
Antwerpen werd in 2012 een strategisch plan uitgewerkt voor
de periode 2013-2018. Met dit strategisch plan hebben we
de krachtlijnen van onze koers voor 6 jaar vastgelegd. Het
strategisch plan biedt ook het toetsingskader voor de jaarlijkse
actieplannen en het daaraan gekoppelde budget en vormt de
basis van onze geplande activiteiten voor 2015.

Interwaas stelt zich tevens tot doel om duurzame ontwikkeling
op het vlak van wonen te stimuleren door alternatieve woonof bouwvormen te introduceren, zoals bijvoorbeeld in de
Clementwijk² in Sint-Niklaas, op de Hoedhaarsite in Lokeren
en in de verkaveling Viergemeet in Beveren. Je leest er meer
over op pagina 5.

Werkdomein regionale economie

Om een regionale visievorming rond wonen te bewerkstelligen,
zal Interwaas een intergemeentelijk woonbeleid opstarten.

In 2015 werken we verder aan het creëren van een adequaat
aanbod van bedrijventerreinen, met de nodige aandacht
voor innovatie. Naast de verdere duurzame ontwikkeling van
bestaande bedrijventerreinen worden in samenwerking met de
provincie en POM Oost-Vlaanderen en de stad Sint-Niklaas de
mogelijkheden bekeken voor de ontwikkeling van het militair
domein Westakkers. Zoals in het masterplan duidelijk werd
uitgewerkt, is het de bedoeling om innovatieve bedrijvigheden
te integreren in recreatieve en openbare groene ruimte.

De begroting 2015

De begroting is een kasbegroting (inkomsten en uitgaven
2015). De uitgaven worden geraamd op 27.096.850 euro;
de ontvangsten op 14.686.800 euro. Het saldo is derhalve
negatief en bedraagt -12.410.050 euro. Het negatieve saldo
betekent dat – als er wordt beslist om alle in het programma
opgenomen elementen uit te voeren, en afhankelijk van de
timing – er een tekort kan ontstaan aan liquide middelen.

Interwaas zet zich in om voldoende ‘ijzeren’ voorraad
te realiseren in de regio. In dat kader past het Bijzonder
Economisch Knooppunt Kluizenmolen. Ook neemt Interwaas
de coördinatierol van de Wase sociale economie op en zijn we
trekker van de opstart van een centraal voedseldepot voor het
Waasland.
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Bedrijfsverzamelgebouw in Tielt © WVI

Bedrijfsverzamelgebouw in Blankenberge © WVI

Bedrijfsverzamelgebouw in Ledegem © WVI

Oproep voor een bedrijfsverzamelgebouw op
Kleine Akker in Stekene
Interwaas is op vraag van de gemeente Stekene gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van een
bedrijfsverzamelgebouw op Kleine Akker in Stekene. Zo brengt Interwaas de verschillende modellen en formules van
bedrijfsverzamelgebouwen in kaart. Vooraleer tot de bouw van een dergelijk gebouw over te gaan, wil Interwaas peilen naar
de interesse bij de lokale ondernemers en nagaan wat hun behoeften zijn om samen het gebouw vorm te geven.

Wat is een bedrijfsverzamelgebouw?

Op lokale bedrijventerreinen stellen we soms vast dat de
ruimte niet altijd even efficiënt wordt gebruikt. Bij kleine
bedrijven met een beperkte ruimtebehoefte is het zelf
bouwen van een loods vaak kwalitatief ondermaats en is
het lot waarop moet worden gebouwd eigenlijk te groot.
Een bedrijfsverzamelgebouw biedt een oplossing voor
lokale bedrijven die een beperkte oppervlakte zoeken. Het
gebouw moet aandacht hebben voor kwaliteit en uitstraling,
duurzaam ruimtegebruik en waken over een marktconforme
prijszetting.
In een bedrijfsverzamelgebouw worden kleinere units te
koop of te huur aangeboden tegen een marktconforme
prijs aan een doelpubliek van lokale kleinere ondernemers.
Voordelen zijn onder meer dat de koper of huurder het
bouwproces grotendeels wordt bespaard en dat de units
direct beschikbaar zijn. Nadelen zijn dat er geen mogelijkheid
tot bewoning boven het bedrijf is, een verplicht aandeel in de
gemeenschap en minder visuele zichtbaarheid.

Waarom in Stekene?

De gemeente Stekene krijgt vaak de vraag of er nog kleinere
bedrijfskavels beschikbaar zijn, maar heeft die niet meer in
voorraad. Wel is er nog een groter lot vrij op Kleine Akker,
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waarop een bedrijfsverzamelgebouw kan worden geplaatst
dat meerdere units herbergt. Alvorens tot de volgende
stappen voor de bouw van een dergelijk gebouw over te
gaan, wil Interwaas nagaan of er voldoende draagvlak /
vraag is bij de lokale ondernemers.

Interesse?

Heb je interesse om jouw bedrijf in een bedrijfsverzamelgebouw
onder te brengen, bezorg ons dan je contactgegevens (naam
bedrijf, contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres) per
e-mail naar info@interwaas.be. Wij nemen dan contact
met je op om na te gaan wat de noden van je bedrijf zijn en
om eventuele vragen te beantwoorden. Met die informatie
onderzoeken we dan verder de haalbaarheid van een
bedrijfsverzamelgebouw op Kleine Akker in Stekene.

Meer informatie:

Voor meer informatie kan je terecht bij Filip Deproost,
projectmanager regionale economie, per e-mail naar
filip.deproost@interwaas.be of telefonisch op het nummer
03 780 52 33.

Kort nieuws
Meer nieuws vind je
op www.interwaas.be.
Verkaveling Viergemeet in Beveren

Interwaas test alternatieve woonvormen uit

Betaalbaar wonen in eigen streek bevorderen, is een
van de basisdoelstellingen van Interwaas. Zo creëert
en regisseert Interwaas huisvestingsprojecten voor
wie net buiten de voorwaarden valt om in aanmerking
te komen voor een sociale grond of een sociale huurof koopwoning. Dit sociaal engagement blijft bewaard,
maar er is gekozen om een extra aandachtspunt in de
projecten toe te voegen. Een maatschappelijke focus
op duurzame woningen leidt immers naar innovatieve
woonvormen, waarvoor het aanbod vandaag nog eerder
bescheiden is.

© Den Azalee

Initiatief sociale economie in de kijker:
Een centraal voedseldepot
voor het Waasland

Bijna dagelijks lezen we in de krant of op het internet
over een nieuwe actie tegen voedselverspilling,
over mensen die samen denken over en werken
aan een herbestemming van voedseloverschotten.
Doordat Rusland alle fruit, groenten, vlees, vis, melk
en zuivelproducten uit het Westen boycot, komt dit
thema nog meer onder de aandacht. Ook Interwaas
is aangesproken om tonnen wortelen en kolen van
de vernietiging te redden. Door ons project ‘een
centraal voedseldepot voor het Waasland’ hadden
we al contacten opgebouwd met diverse organisaties
die voedsel verdelen. In samenwerking met Den
Azalee, die beschikt over de nodige opslagplaats en
de logistieke middelen (vorkheftruck en vrachtwagen)
om alles ter plekke te krijgen, konden we alzo 12 ton
wortelen, witte en rode kolen in het Waasland verdelen
over 7 verschillende organisaties. Met dank aan Green
Farm cvba uit Kortemark om te willen zoeken naar een
oplossing voor deze overschotten!

Voorbeelden van alternatieve woonvormen zijn:
• Cohousing: een groep ontwikkelt gezamenlijk een
woonproject met privéwoningen en gemeenschappelijke ruimtes en functies (tuin, eetzaal, wasvoorziening, fietsenberging, recreatieruimte, enz.).
• Community Land Trust (CLT): de eigendom van de
grond wordt gescheiden van de eigendom van de woning. De trust blijft grondeigenaar. De woningen worden eigendom van de bewoners via erfpacht.
• Samenbouwen: een uit Duitsland en Nederland overgewaaide woonvorm (‘Baugruppe of CPO’). Bouwers
werken samen in een ‘bouwgroep’ om hun eigen woning gezamenlijk te bouwen zonder dat (bijkomend)
gemeenschappelijke ruimtes of functies moeten worden voorzien.
• Architectenpool: bij de aankoop van een kavel wordt
meteen de keuze gemaakt voor een architect uit een
beperkte pool van door Interwaas vooraf geselecteerde architecten.
Interwaas zal in de toekomst bewust participeren in
huisvestingsprojecten die deze duurzame, innovatieve
en maatschappelijk verantwoorde concepten ondersteunen. Op korte termijn komen onder andere de volgende drie projecten in aanmerking voor de implementatie van dergelijke woonconcepten:
• Viergemeet in Beveren;
• Hoedhaar in Lokeren;
• Clementwijk² in Sint-Niklaas.

Erfgoedontmoeting

© Erfgoedcel Waasland – fotograaf Kim Van Der Elst

Op zaterdag 8 november 2014 organiseerde de Erfgoedcel Waasland
in kasteel Blauwendael in Waasmunster de tweede Erfgoedontmoeting.
Animatoren werkzaam in de Wase ouderenzorg konden kennis maken
met de Wase erfgoedorganisaties en omgekeerd. Aan de hand van
mooie praktijkvoorbeelden uit beide sectoren werd duidelijk hoe
vanzelfsprekend samenwerking tussen beiden wel is! Ongetwijfeld zal
hier nog een en ander uit voortvloeien…
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Erfgoedspeurders

Voor het vierde jaar op rij biedt
de Erfgoedcel Waasland begeleiding aan een lagere school
bij de speurtocht naar haar geschiedenis onder de noemer ‘Erfgoedspeurders’. Dit
schooljaar springen opnieuw twee scholen op de erfgoedkar, namelijk de Basisschool uit Sinaai-Waas en
de Priester Poppeschool uit Elversele. De Basisschool
in Sinaai neemt aan dit project deel met alle leeftijdsgraden en kan rekenen op de medewerking van de
heemkundige kring Den Dissel uit Sinaai. De Priester
Poppeschool in Elversele bundelt de krachten van de
leerlingen van de derde graad en werkt samen met de
heemkundige kring Braem uit Elversele. Het startschot
werd gegeven met een speeddate met oud-leerlingen,
oud-leerkrachten en oud-directieleden. De leerlingen
werden ondergedompeld in straffe verhalen en meegenomen op tocht doorheen de tijd. Een toffe uitwisseling
tussen jong en oud die een hoop informatie opleverde
over het vroegere leven op school!

© Erfgoedcel Waasland

Erfgoedcel Waasland op studie-uitstap

Op zaterdag 18 oktober 2014 organiseerde de
Erfgoedcel Waasland een nieuwe studie-uitstap
voor de Wase erfgoedzorgers. Dit jaar trokken ze
naar Leuven om zich te verdiepen in het religieuze
erfgoed. De medewerkers van het Centrum voor
Religieuze Kunst en Cultuur leidden hen rond in
de indrukwekkende Parkabdij in Heverlee. Daarna
stond een rondleiding in de depots van KADOC, het
Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie,
Cultuur en Samenleving van de KU Leuven, op het
programma, gevolgd door een toelichting van de
werking van hun documentatiecentrum. Wederom een
boeiende studiedag!

Speeddate Basisschool
Sinaai-Waas © Erfgoedcel Waasland

Ontbijt met een verhaal

Ontbijt met een verhaal op 5 november 2014
© Erfgoedcel Waasland

Publicatie ‘In Boerenhanden’

‘Ontbijt met een verhaal’ is een organisatie van ODiCe (OostVlaams Diversiteitscentrum), Inburgering Oost-Vlaanderen,
Babbelonië, Samenlevingsopbouw, Integratiedienst Lokeren en ABVV senioren in samenwerking met de Erfgoedcel
Waasland. De bedoeling is om op regelmatige tijdstippen
mensen met verschillende culturele achtergronden samen
te brengen om elkaar aan de hand van volksverhalen beter
te leren kennen en te leren omgaan met diversiteit. Het gaat
om interculturele ontmoetingen en erfgoed met volksverhalen als kapstok, want volksverhalen komen in elke cultuur
voor.
Op woensdag 3 september 2014 en woensdag 5 november
2014 vond een ‘Ontbijt met een verhaal’ rond de thema’s
‘Koveken’ en ‘Begrafenisrituelen’ plaats in het Ontmoetingscentrum De Moazoart in Lokeren.

De Landelijke Gilde Stekene, de Erfgoedcel Waasland, het
Centrum Agrarische Geschiedenis, de gemeente Stekene en
het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen geven samen het boek
‘In Boerenhanden’ uit, dat op donderdag 6 november 2014 in
Stekene officieel werd voorgesteld. Auteur Paul De Schepper
plaatst de landbouwcollectie van de Landelijke Gilde Stekene
in historisch en Vlaams perspectief. Met veel zin voor detail
worden de fysieke en functionele eigenschappen van diverse
landbouwwerktuigen en machines beschreven, die het Vlaamse
boerenleven van de voorbije eeuw mee hebben vormgegeven.
Daarbij gaat ook aandacht naar het algemene historische
landbouwverhaal en wordt van verschillende producenten de
ontwikkeling van hun bedrijf geschetst.
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Speeddate Priester Poppeschool
Elversele © Erfgoedcel Waasland

De Erfgoedcel Waasland stelt de resultaten
van hun traject communicatie voor
In 2013 en 2014 lanceerde de Erfgoedcel Waasland een oproep naar cultureel-erfgoedorganisaties uit het
Waasland om te werken aan hun communicatie. De verenigingen kregen de kans een voorstel in te dienen
op het vlak van interne of externe communicatie van de vereniging. Daarbij bood de Erfgoedcel Waasland
praktische en financiële ondersteuning bij de uitwerking en realisatie van het concrete voorstel.
Onder het mom van “Werkt je cultureel-erfgoedvereniging in 2014 aan haar communicatie? Denk je aan een nieuwe huisstijl
of het opzetten van een website? Vind je dat er bij het nieuwe jaar ook een nieuwe folder hoort? Is je tijdschrift toe aan een
nieuw jasje? Wil je nog beter communiceren met je leden? Of misschien heb je zelf nog 1001 andere ideeën?” tekenden tien
cultureel-erfgoedverenigingen in op dit aanbod ter ondersteuning van hun communicatie.
Hieronder vind je een overzicht van de concrete resultaten:
1.

5.

Bibliotheca Wasiana ontwikkelde een nieuwe huisstijl en
een nieuw logo.
2. Folkloregroep De Klomp vzw ontwikkelde een volledig
nieuwe website: www.deklompdeklingevzw.be.
3.

© Erfgoedcel Waasland

Het Historisch Pijp- en Tabaksmuseum in Sint-Niklaas
maakte een banner, die de aanwezigheid van het museum
in het straatbeeld duidelijk aangeeft en beklemtoont.
6. Kantschool Artofil ontwikkelde een volledig nieuwe
website: www.artofil.be.
7.

Vzw
Reynaertgenootschap
ontwikkelde een nieuw logo,
nieuwe huisstijl, banner en bijhorend drukwerk van de hand van
‘dubbeltalent’ Lies Van Gasse,
dichter en beeldend kunstenaar.

8. De Heemkundige Kring De Kluize ontwikkelde een
volledig nieuwe website: www.dekluize.be.

© Erfgoedcel Waasland

De Koninklijke Oudheidkundige
Kring van het Land van Waas
ontwikkelde een nieuwe huisstijl
en logo en stak haar website
(www.kokw.be) in een nieuw jasje.
Ze pakte ook de inkom van haar
gebouw aan.
4. Het Instituut voor Vlaamse Volkskunst bouwt
hun website om tot dynamisch communicatieplatform
en neemt sociale media in gebruik. Hiervan zullen de
resultaten eind 2014 te zien zijn.

9. Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen maakte rollup
banners en vervaardigde een vlag met het embleem van
het genootschap, die werden voorgesteld op 6 december
2014.
10. Vzw Op stoapel creëert een online platform voor
promotie en beeldvorming van de cultuurhistorische
erfgoedvereniging Op Stoapel met integratie van de
bestaande Facebookgroep Boelwerf – Op Stoapel en de
blog Seniorennet. Hun website wordt officieel voorgesteld
op 10 januari 2015.
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In 2014…

… kwamen Stekenaars op de koffie bij hun voorouders in
de verkaveling Bormte-Dorpsstraat in Stekene tijdens een
opensleuvendag in samenwerking met de Archeologische
Dienst Waasland.

… werd de verkaveling Clementwijk² in Sint-Niklaas
ingelopen onder begeleiding van een fietsorkest.
© Stad Sint-Niklaas

… vond de eerstesteenlegging van de verkaveling in
Hoedhaar plaats, startte de verkoop van de eerste fase en
nam Hoedhaar deel aan Open Bedrijvendag.

… trad Moerbeke toe tot Interwaas.

… haalden Interwaas, de stad Sint-Niklaas, VOKA en
de Maatschappij Linkerscheldeoever de banden met de
Chinese stadsprefectuur Suqian opnieuw aan.
© Stad Sint-Niklaas

… nam Interwaas de regierol van de Wase sociale
economie op en werd gestart met de organisatie van een
centraal voedseldepot voor het Waasland.
© Jomi vzw

… organiseerde Interwaas de studiedag ‘Het Waasland in
vervoering: Naar een optimaal openbaar vervoer’.

… zette de Erfgoedcel Waasland privéverzamelaars uit het
Waasland in de kijker met het project ‘Verzameldingen’.
© Erfgoedcel Waasland

… zorgde BiblioWaas weer voor een boeiende
lezingenreeks Buitenbeentjes, ditmaal rond het thema
‘Leven in transitie’.
© Paul De Malsche
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