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Een tijdschrift van

Edito - Energie
Wij kondigden het al eerder aan: 2010 is een investeringsjaar.
Het woonproject Congoken is afgewerkt en de werken op Sint-Rochus lopen ten einde. In augustus moet de site klaar
zijn, hopelijk met het beeld van Sofie Muller op het plein.
Maar wij begonnen ook nieuwe werven: op Den Beenaert in Sint-Niklaas startten de werken in april.
Er komen vier hectare woongebied met kavels, sociale koop- en sociale huurwoningen en een ruim park. Ook in
Stekene zijn wij van wal gestoken, met het archeologisch onderzoek. Na de vakantie vliegt onze aannemer er in. En
na de zomer zal er ook op de site Metalunion in Sint-Niklaas en Aven Ackers in Verrebroek bouwactiviteit zijn.
Maar ook op andere vlakken is er beweging: op 1 mei lanceerden wij de goedkope energieleningen, als lokale entiteit
van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE): lenen voor energiebesparende maatregelen voor
een prikje. En op het vlak van duurzame overheidsaankopen willen wij met de steun van de POD Maatschappelijke
Integratie een voorbeeldrol in het Waasland opnemen en de openbare besturen verder vooruit helpen.
De Waaslandhaven en het delicate evenwicht tussen Antwerpen en Waasland blijft een punt van permanente
aandacht. De Maatschappij Linkerscheldeoever was tot ruim vijf jaar geleden in onze gebouwen aan de Lamstraat
gehuisvest. Met de personeelsuitbreiding (inmiddels werken er zeven mensen) koos de maatschappij voor een eigen
stek. Na enkele jaren in een troosteloos appartement op de Markt in Beveren, kozen ze voor de pastorij van Kallo als
nieuwe en definitieve stek.
Als de kwaliteit van de renovatie symbool mag staan voor de kwaliteit van de werking, gaan wij stevige tijden
tegemoet. Ook in periodes dat het economisch minder gaat, is het belangrijk de lange termijn visie van de
Linkeroeverontwikkeling aan te houden. Wij wensen de collega’s van de Maatschappij Linkerscheldeoever veel
succes op hun nieuwe en definitieve plek.
Eind juni lonkt de vakantie, maar eerst werken we het directiecomité van begin juli nog af. Voor onze voorzitter lijkt
– met het einde van zijn burgemeesterschap in zicht – een lange vakantie te wenken. Wij weten echter dat stilzitten
niet echt aan hem is besteed en dat hij zijn talenten nu nog meer zal aanwenden ten voordele van het volledige
Waasland.
ir. Bart Casier – directeur

Stad Lokeren zoekt privépartner voor Hoedhaar
In het centrum van Lokeren werkt Interwaas samen met de stad Lokeren en
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen aan een inbreidingsproject van
12 hectare. In 2007 ontving de stad Lokeren een conceptsubsidie van Thuis in
de Stad. Het masterplan dat volgde, wil wonen in het groen realiseren in een
autoluw, kwalitatief binnengebied met groen karakter en goede toegankelijkheid.
De bedoeling is om in het project een groenzone te creëren die aansluit bij de
bestaande groene ring rond de stad met de parkzones Ter Beuken, Bospark, het
Verloren Bos en het natuurgebied het Molsbroek.
Dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen Interwaas en OVAM zal de
bodemsanering in het najaar van 2010 van start kunnen gaan.
Bedoeling is om met het project in te tekenen op de vijfde Thuis-in-de-Stadoproep
in maart 2011. Omdat de inbreng van privaat kapitaal een absolute voorwaarde is
voor deze oproep, zijn de Stad Lokeren en haar partners op zoek naar kandidaten
uit de private sector voor de financiering en de uitwerking van een deel van het
project.
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Interwaas start met helpdesk duurzame
overheidsaankopen
Duurzaamheid meer dan ecologie
Duurzaamheid is voor het ogenblik een trend. Wat
niet iedereen beseft, is dat een duurzaam beleid
ruimer is dan een milieuvriendelijk beleid. Het gaat
niet enkel over aankoop van ecologisch verantwoorde
schoonmaakproducten, bureaumateriaal of fair-trade
koffie, thee en dranken voor recepties. Een duurzaam
aankoopbeleid voor een overheid kan zich ook vertalen
in het zorgen voor energiezuinige straatverlichting, in het
© Ing Image inschakelen van fietskoerierdiensten of sociale of beschutte
werkplaatsen voor groenonderhoud. Het houdt niet alleen
rekening met de onmiddellijke financiële kost bij aankoop,
maar ook met indirecte kosten zoals afschrijvings- en
onderhoudskosten, de belasting op het milieu en effecten
van de productie op de mens (als producent of koper).

Overheid als aankoper of klant
De verschillende overheden vormen een belangrijke klant
en opdrachtgever voor de bedrijven. Zo heeft een studie van
8 gemeenten in Gelderland (195000 inwoners of 80% van
het Waasland ) aangetoond dat er jaarlijks voor 123 miljoen
euro aan openbare aanbestedingen werden gepubliceerd en
dat er meer dan 7000 bedrijven als leveranciers contacten
hadden met die overheden. Als de overheid in haar
bestekken meer aandacht heeft voor duurzaamheid, dan zal
zich dat automatisch vertalen in de productieprocessen en
werkwijzen van de potentiële uitvoerders van die bestekken.
Juridisch is het reeds mogelijk om bij het toekennen van
overheidsopdrachten rekening te houden met sociale criteria
(de intekenaar zorgt bijvoorbeeld voor tewerkstellingskansen
of opleiding voor laaggeschoolden of onderaannemers zijn

sociale werkplaatsen). Belangrijk is om nu ook draagvlak
voor een duurzaam aankoopbeleid te creëren. Vaak wordt
als tegenargument aangevoerd dat duurzaam per definitie
ook duurder is. Dit is zeker niet altijd het geval. Bovendien
moet er ook rekening gehouden worden met kosten die door
geschoven worden naar de toekomstige generaties (total
costs of ownership).

Helpdesk duurzame overheidsaankopen
Interwaas krijgt van de POD Maatschappelijke integratie,
Armoedebestrijding en Sociale economie een subsidie van
40.000 € voor de oprichting van een helpdesk duurzame
overheidsaankopen. Via vorming en overleg wil Interwaas
bij de Wase besturen en overheidsaankopers draagvlak
creëren voor een duurzaam aankoopbeleid. Inspirerende
best practices moeten hierbij helpen. Het project wordt
begeleid door een stuurgroep met experten. Eind juni is
hen een plan van aanpak voorgelegd op basis waarvan het
project verder zal uitgewerkt worden. Zo staan er een hele
reeks individuele contacten met de lokale overheden, sociale
economie en andere stakeholders op de agenda.

Workshop: brainstorm duurzaam aanbesteden
Voor wie? voor Wase gemeenten en OCMW’s
Doel? nadenken over de mogelijkheden van het duurzaam
(en sociaal ) aanbesteden in hun gemeente of dienst
Wanneer? donderdag 30 september 2010, 9 tot 12 uur
Waar? Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas
Meer info en inschrijvingen: Filip Deproost (03/780 52 233,
filip.deproost@interwaas.be)
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Stationsplein Sint-Niklaas © Stefaan Van Hul

Mirabrug op de grens van Hamme en Waasmunster © Stefaan Van Hul

Interwaas wil dankzij studiewerk de duurzame
mobiliteit in het Waasland verbeteren
Zachte mobiliteit

Methode

De Vlaamse overheid heeft van zachte of duurzame
mobiliteit een belangrijke prioriteit gemaakt. Het
Vlaams regeerakkoord 2009-2014 stelt dat het
beheersen en verduurzamen van de mobiliteit in het
dichtbevolkte Vlaanderen een enorme uitdaging is. Een
investeringsprogramma in binnenvaart, infrastructuur voor
openbaar vervoer en fiets- en wandelverbindingen moet
dit doel helpen bereiken. Ook lokale overheden geven
meer en meer voorrang aan zachte vormen van mobiliteit.
Zachte mobiliteit is immers goedkoper, beter voor het
leefmilieu, neemt minder ruimte in beslag en is (vaak)
sneller. Bovendien is fietsen of te voet gaan gezonder.

Aan het studiebureau wordt in de eerste plaats gevraagd
om alle bestaande en geplande initiatieven, realisaties,
plannen en verbindingen te inventariseren en door te
lichten. Via een uitgebreide consultatie- en informatieronde
moet het studiebureau de betrokkenheid van de Wase
besturen, belangengroepen en andere mogelijke partners
garanderen. Vervolgens moet het bureau knelpunten,
lacunes en kansen in kaart brengen en een voorstel
doen voor de verdere uitbouw van de verschillende
duurzame vervoersmodi in het Waasland. Tot slot moet
een investeringskader en een haalbaarheidstoetsing
worden opgemaakt dat rekening houdt met de geplande
bovenlokale initiatieven. Interwaas hoopt de studie midden
2011 te kunnen afronden.

Tweede grote mobiliteitsstudie
Na de succesvolle studie ‘Mobiliteit over de Weg in de
Waasland’ besliste Interwaas ook een onderzoek naar
zachte mobiliteit op te starten. Na een marktbevraging
zal Interwaas in juli een studiebureau aanstellen die het
studiewerk kan uitvoeren. Met deze wetenschappelijke
studie wil Interwaas de Wase gemeenten bouwstenen
aanreiken voor hun lokaal beleid en alternatieve
verplaatsingsvormen aantrekkelijker maken zodat het
aantal verplaatsingen te voet, met de fiets of met het
openbaar vervoer toeneemt. Door de studie op regionaal
niveau aan te pakken, kan ook onderzocht worden of het
aanbod van de Wase gemeenten wel op elkaar afgestemd
is. Sluiten de fietspaden op elkaar aan, zijn er goede
verbindingen tussen de gemeenten onderling?
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WASO-project ‘één en al oor’
wil gehoorschade voorkomen
Geniet met mate, ook voor luide muziek

WASO

Muziek beluisteren, heerlijk… toch voor de meesten.
Want heel wat mensen kampen met een gehoorhandicap.
Jammer genoeg ook veel jongeren. Ze zijn geheel of
gedeeltelijk doof, hebben last van oorsuizingen of zijn
overgevoelig aan het gehoor.
Wist je dat luide, elektronisch versterkte muziek hiervan de
oorzaak kan zijn? Je komt hiermee in contact op fuiven,
festivals en via MP3-spelers.
Dan maar geen muziek meer? Zeker niet! Luister en
geniet, maar matig het volume. Sensibilisering en preventie
zijn belangrijk om gehoorschade in de kijker te zetten. Het
probleem duikt immers steeds meer in onze samenleving
op en treft steeds meer jonge mensen.

Het WASO is een overlegplatform van jeugddiensten
en jeugdconsulenten uit Beveren, Kruibeke, Lokeren,
Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse,
Waasmunster, Zwijndrecht. Het wil het Wase jeugd(werk)
beleid – in de ruime zin van het woord – stimuleren
en op elkaar afstemmen en dankzij intergemeentelijk
overleg zorgen voor gemeentelijke en intergemeentelijke
jeugd(werk)activiteiten en projecten. Het WASO is sinds
2008 geïntegreerd in de structuur van Interwaas en wordt
ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen.

Meer informatie: www.eenenaloor.be

Startschot van de campagne
In het Waasland slaan 10 steden en gemeenten en de
provincie Oost-Vlaanderen de handen in elkaar voor het
project ‘één en al oor’. Het moet gehoorschade helpen
voorkomen. Muzikant Alex Callier neemt het peterschap
van de campagne op. Op woensdag 23 juni 2010 werd
in KaHo Sint-Lieven het startschot van deze campagne
gegeven. Onder andere jeugdverenigingen, organisatoren,
geluidsfirma’s en cafébazen waren aanwezig. Het is de
start van een campagne die de hele zomer zal duren.
Regelmatig zal de ‘Eén en al oor’- infostand aanwezig
zijn op evenementen in de Wase gemeenten. Bezoekers
krijgen er gratis oordopjes. In Sint-Niklaas vind je de
infostand onder meer op de Vredefeesten/Villa Pace, van 3
tot 5 september in de stadskern.
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Vrije Technische Scholen Sint-Niklaas omgevormd tot
een aangename plek voor wonen en cultuurbeleving
Een belangrijke site in het centrum van de stad met
een rijk verleden
De VTS, de Vrije Technische Scholen, verlieten twee jaar geleden
hun oude stek aan het Onze-Lieve-Vrouwplein. Zo kwam een
belangrijke plek in het centrum van de stad leeg te staan. De site is
6.500m2 groot en heeft twee toegangen: één aan de kant van het
Onze-Lieve-Vrouwplein en één aan de kant van de Collegestraat. De
Stadsschouwburg, de Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans en
enkele scholen liggen vlakbij. De stad Sint-Niklaas besliste de site aan
te kopen met middelen uit het programma federaal grootstedenbeleid
en geld uit het rollend fonds van de site Sint-Rochus.
De geschiedenis van de site vertelt veel over het rijke verleden van
Sint-Niklaas. In de 19e eeuw was er een herenhuis met katoenfabriek.
In 1907 werd het pand aangekocht door Mgr. Stillemans en werd de
Vak- en Beroepsschool Antonius en later het Technisch Instituut voor
Breikunde (1958) opgericht. Tot 2008 bleef dit een plek voor onderwijs.

Krachtlijnen van het masterplan
Er werd grondig nagedacht over de toekomstige bestemming en de
nieuwe invulling. De stad Sint-Niklaas vroeg Interwaas om hiervoor
studiewerk te verrichten. Studiebureau NERO uit Gent tekende
verschillende versies van het masterplan uit. Dit zijn de belangrijkste
elementen van het finale masterplan.
•
In eerste fase werd alvast besloten welke gebouwen zouden
bewaard blijven en welke afgebroken kunnen worden voor
nieuwbouw. Door afbraak van de waardeloze gebouwen wordt het
gebied uitgezuiverd. Waardevolle gebouwen worden gerenoveerd
en krijgen een nieuwe bestemming. De getuigen van het verleden
maken zo terug deel uit van het leven van nu.
•
Centraal in het plan staan drie binnenpleinen elk met een eigen
karakter, die met elkaar in verbinding staan en een doorsteek
mogelijk maken voor voetgangers en fietsers van het OnzeLieve-Vrouwplein naar de Collegestraat. De hoofdfunctie blijft
huisvesting. Rond de drie binnenpleinen komen een kleine zestig
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© Architectenbureau Nero, Gent

Legende Grondplan VTS
(1) Het poortgebouw aan de voormalige herenwoning, wordt opgedeeld in 1 rijwoning, 2
appartementen en 2 duplexen.
(2) De voormalige katoenfabriek wordt opgedeeld in 5 rijwoningen met tuin. Aan de
overzijde van het pleintje komen 5 nieuwbouwwoningen, 12 bejaardenwoningen en een
gemeenschappelijke fietsenberging (3).
(4) Het tussengebouw heeft een scharnierfunctie en krijgt op het gelijkvloers een
atelierruimte voor de schouwburg met daarboven 3 duplexwoningen.

•

•

woongelegenheden voor een zeer divers publiek.
Door het project zal het aantal kwalitatieve, betaalbare
huur- en koopwoningen van verschillende types en
groottes in de binnenstad stijgen. De woningen zullen
door verschillende partners gerealiseerd worden.
Bijzondere aandacht gaat uit naar een gezonde sociale
mix van bewoners: jonge startende gezinnen, mensen
van gemiddelde leeftijd en senioren. Het stadscentrum
wordt aantrekkelijker, de sociale controle en het
veiligheidsgevoel op de site en in de omliggende straten
verhogen.
Daarnaast wordt ruimte voorzien voor ateliers en voor
decorbouw en opslag voor de Stadsschouwburg en
uitbreiding van de Stedelijke Academie Muziek, Woord
en Dans rond het pleintje kant Collegestraat.
Om de mobiliteit op de site zo duurzaam mogelijk te
houden, wordt een beperkt aantal parkeerplaatsen
voorzien (ongeveer één per twee woongelegenheden)
en meerder ruime fietsenbergingen.

(5) Aan het middenplein worden 12 loftappartementen voorzien.
(6) In het voormalig Technisch Instituut voor Breikunde zullen in het reftergebouw 2
woningen, 4 duplexwoningen en een studio onderdak vinden.
(7) In de zijvleugel komt op de begane grond een parking en een ruime fietsenstalling en
op de verdieping een uitbreiding voor de academie.
(8) De zone van de huidige kapel wordt omgevormd tot opslagruimte voor de
schouwburg, 3 rijwoningen met tuin en 4 dakwoningen
(9) Aan de toegang kant Collegestraat worden 3 appartementen voorzien.

Volgende stappen
Het masterplan is in juni 2010 aan de gemeenteraad van de
Stad Sint-Niklaas voorgelegd.
De voormalige site is gelegen in een ‘zone voor openbaar
nut’. Omdat de bestemming wijzigt, moet er een aangepast
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt worden.
Het masterplan vormt de basis voor dit RUP.
In de komende maanden wordt de sloop van de waardeloze
gebouwen voorbereid. Verder zal worden nagegaan hoe en
door welke partners de site concreet kan ingevuld worden.
Wellicht zal de site ten vroegste in 2014 de eerste bewoners
verwelkomen.
Om te beletten dat de waardevolle gebouwen verder
aftakelen, het voorwerp uitmaken van vandalisme of
gekraakt worden, besliste de stad Sint-Niklaast om Lancelot,
een huisvestingsvereniging aan te spreken. Lancelot stelt
de woningen aan beide ingangen van de site open voor
tijdelijke bewoners.
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Lucien Persoons, vrijwilliger in het Landbouwmuseum van Stekene
© Stefaan Van Hul

Landbouwmuseum Stekene © Stefaan Van Hul

Landbouwerfgoed in de kijker
Overleg niet beperkt tot Waasland
In 2009 startte de Erfgoedcel Waasland een overleg op
over landbouwcollecties in het Waasland. Het gemeentelijk
heemkundig museum, dat beheerd wordt door de Hertogelijke
Heemkundige Kring van het Land van Beveren en het
Landbouwmuseum Stekene, beheerd door de Landelijke Gilde,
bezitten immers een aanzienlijke collectie agrarisch erfgoed.
In Beveren zijn de partners op zoek naar samenwerking
o.a. op vlak van depotwerking en willen ze graag afspraken
maken met andere collectiebeheerders voor bijvoorbeeld
collectievorming. In Stekene zijn de partners op zoek naar
samenwerking o.a. voor tentoonstelling en depotwerking. Omdat
verschillende organisaties met soortgelijke collecties bezig zijn
en dus regelmatig geconfronteerd worden met soortgelijke
problemen, was precies één van de aanbevelingen van het
Wetenschappelijk Onderzoek Deelcollecties Erfgoed (WODE,
2008) ‘structureer samenwerking van landbouwmusea in en
buiten de streek’. In het overleg zijn ook het SteM uit Sint-Niklaas
en het Stedelijk Museum Lokeren betrokken omwille van hun
ervaring en kennis op het gebied van collectiemanagement
en behoud en beheer. Vanuit de provincie Oost-Vlaanderen
versterkt het museumconsulentschap, gespecialiseerd in
depotwerking, het overleg. Ook Bert Woestenborghs van
het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) die het
landbouwerfgoed in Vlaanderen in kaart bracht zorgt voor
deskundig advies. Ook andere Wase erfgoedorganisaties
hebben agrarisch erfgoed in hun bezit. Zij kunnen op dit
ogenblik niet actief meewerken, maar de resultaten die uit deze
werkgroep voortvloeien zullen zeker gedeeld worden met hen.

Missie als basis voor selectie en afstoting van
museale objecten
In het overleg wordt samengewerkt rond collectiebeleid
· ontwikkelen van selectiecriteria: bijvoorbeeld voor het al
dan niet aanvaarden van schenkingen. Omdat ruimte en
middelen vaak beperkt zijn, kan een organisatie niet zomaar
alle voorwerpen bewaren en is het belangrijk gefundeerde
keuzes te maken die helpen om rond één bepaald thema
of gebied een coherente, representatieve collectie uit
te bouwen. Zo is een aanzet van handleiding voor het
selecteren en afstoten van museale objecten opgemaakt.
· collectiemobiliteit: soms bezit een organisatie enkele aparte
voorwerpen die niet thuis horen in haar collectie, maar beter
in die van een andere organisatie.
· afstemming: binnen een zelfde regio, is het interessanter
om verschillende accenten te leggen in de uitbouw van
collecties.
Organisaties worden gestimuleerd om deze duidelijke keuzes te
maken in verband met hun collectie op basis van de missie van
hun organisatie.

Collectie Landbouwmuseum Stekene in kaart
Ondertussen zijn de enthousiaste vrijwilligers van het
Landbouwmuseum Stekene gestart met de inventarisatie van
hun collectie. Hiervoor nummeren en beschrijven ze maar liefst
een 200-tal voorwerpen die te maken hebben met agrarisch
erfgoed. In het najaar zal de collectie voor iedereen te bekijken
zijn via www.museuminzicht.be.

Bib Stekene © Freddy Meert

Bib Stekene © Freddy Meert

Raadpleeg via Mediargus kranten en
tijdschriften in uw bibliotheek of bij u thuis
U bent op zoek naar
persinformatie over de
eigen gemeente of naar
antwoorden op actuele
of recent vragen over
trends, opinies, evoluties?
In één beweging heeft u
in uw bibliotheek gratis
toegang tot meer dan 16
miljoen artikels van de
Mediargusdatabank.

Toegang tot Mediargus vanuit de bib
Mediargus is het digitale media platform van de Vlaamse
Dagbladpers. Deze persdatabank bevat het archief
van de artikels van alle Vlaamse kranten (de regionale
edities inbegrepen), tientallen tijdschriften, verschillende
persagentschappen en websites.
De toegang tot deze databank is alleen mogelijk via een
abonnement, dat voor een individuele gebruiker nogal prijzig
uitvalt. De bibliotheekwereld heeft als doel informatie voor
iedereen vrij toegankelijk te maken. Door een akkoord tussen
Bibnet en Mediargus is daarom een portaalsite voor de openbare
bibliotheken ontwikkeld. Dankzij de steun van de Provincie

Oost-Vlaanderen beschikt elke openbare bibliotheek op haar
grondgebied over een basisabonnement op Mediargus. Op die
manier heeft iedereen via de publiekscomputers in de bib gratis
toegang tot historische en actuele artikels uit de Vlaamse pers.

Mediargus van thuis uit via de persmappen
Wie dagverse artikels van Mediargus wenst, kan hiervoor dus in
de bib terecht.
Maar via www.bibliotheek.be, rubriek ‘in de pers’, is het mogelijk
om van thuis uit een selectie van artikels te raadplegen. Op
initiatief van de Vlaamse openbare bibliotheken verzamelt
deze site actuele thematische persmappen met elektronische
krantenknipsels over meer dan 200 interessante onderwerpen.
Een handige service voor wie graag op de hoogte blijft over de
actualiteit rond bepaalde thema’s. Wie de nieuwe persartikelen
over een bepaald onderwerp of uit een bepaalde krant op de
voet wil volgen, kan zich abonneren op de RSS-feed. Vul
je zoektermen in op http://zoeken.bibliotheek.be, dit is een
onderdeel van www.bibliotheek.be, verfijn op ‘in de pers’ en klik
vervolgens RSS-feed.

Bibliotheekmedewerkers zorgen voor hulp bij
het gebruik van Mediargus
Dankzij BiblioWaas konden 50 medewerkers van de Wase
bibliotheken hun eigen kennis en vaardigheid in het gebruik van
Mediargus bijscholen. Zij helpen u graag bij uw zoektocht naar
informatie. Ook in een digitale omgeving betekent de bib een
meerwaarde.
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Kort nieuws
Meer uitgebreid nieuws vindt u op www.interwaas.be

Jaarverslag
Op woensdag 26 mei stelden we ons jaarverslag voor
2009 voor. Als belangrijkste realisatie van 2009 valt de
afwerking studie mobiliteit op, die volledig is opgenomen
in de plannen voor de mobiliteit rond Antwerpen die de
Vlaamse regering eind maart 2010 voorstelde. Ook de
ontvangst van de vergunningen en principiële subsidies
voor de bedrijventerreinen Metalunion (Sint-Niklaas, 5
ha bruto) en Aven Ackers (Beveren, 16 ha bruto), de
afwerking woonproject Congoken, de naamsverandering
en nieuwe huisstijl komen aan bod. Een gratis exemplaar van het jaarverslag kunt u bij Interwaas opvragen
(T. 03 780 52 00, E. info@interwaas.be)

Congoken © Stefaan Van Hul

Wonen

De afgelopen maanden werd het team van Interwaas
opnieuw versterkt.
Stefaan De Blieck uit Lokeren, voorheen actief bij
Bostoen, is de nieuwe projectmedewerker bedrijventerreinen en huisvestingsprojecten, hij zal voornamelijk zorgen voor de opvolging van de werven. Lizelot
Deeren uit Waasmunster maakt de overstap van SGS
Belgium. Als projectmedewerker FRGE zal ze de aanvragen en dossiers van de goedkope energieleningen
voor haar rekening nemen. Filip Deproost, uit Lochristi,
voorheen werkzaam bij cvba De Kaap, zal als coördinator duurzame overheidsaankopen de oprichting van
een helpdesk duurzame overheidsaankopen voor het
Waasland coördineren.

Voor het project Den Beenaert, tussen de Plezantstraat, de
Heistraat en de Wegvoeringstraat, zijn de infrastructuurwerken gestart. De 41 bouwgronden met oppervlakte tussen
de 250 en 450 m2 zullen vanaf de zomer 2010 verkocht
worden.
In het project Congoken in Beveren zijn de woningen 1, 3,
5, 6 en 7 nog beschikbaar.
Voor het project Sint-Rochus in het centrum van SintNiklaas worden de prijzen deze zomer vastgelegd en
bekend gemaakt via www.interwaas.be.
Op zaterdag 28 augustus en 4 september zijn er tussen 14
en 17 uur ter plaatse kijkdagen. Vanaf dan is ook uitgebreide informatiefolder met o.a. gedetailleerde plannen
en een kandidatuursformulier beschikbaar. Pas vanaf 28
augustus kunnen mensen zich dus ook effectief kandidaat
stellen voor de aankoop van een appartement of woning.
Het toewijzen van de woningen zal gebeuren in oktober. De
site was ook genomineerd voor de wedstrijd Thuis voor een
Beeld van Radio 2 en de provincie Oost-Vlaanderen.

Goedkope energieleningen

Fietspunt in Melsele

Begin mei startte Interwaas met het toekennen van
goedkope energieleningen. Ondertussen hebben 28
aanvragers een volledig dossier ingediend, 6 daarvan
behoren tot de bijzondere doelgroep.
De eerste lening zal vermoedelijk effectief lopen vanaf
juli 2010.

Na de opening van een fietspunt in Sint-Niklaas en Lokeren
in 2009, zal in september aan de tramterminal van De Lijn
in Melsele een derde Waas fietspunt openen. Deze fietspunten worden bescheiden ondersteund door Interwaas
en moeten de combinatie openbaar vervoer en fietsen
promoten.

Personeel

Nieuwe stek voor Maatschappij Linkerscheldeoever
Vrijdag 11 juni opende de Maatschappij Linkerscheldeover
officieel haar nieuwe kantoor in de oude pastorie van Kallo
op het Sint-Paulusplein. Zo komt er een einde aan een
jarenlange zwerftocht op diverse locaties. De vroegere
pastorie werd omgevormd tot een modern kantoorgebouw
met ruime vergaderzaal, kantoren en een infotheek. Op de
foto herkent u van links af Liesbeth Van Driessche, Eveline
Nelen, Caty Verschelden, Els Jennen, Bavo Daems, directeur Peter Van de Putte, Paul Nelen en voorzitter Peter
Deckers. Contactgegevens: Maatschappij Linkerscheldeoever, Sint-Paulusplein 27, 9120 Kallo,
T. +32 3 766 41 89, E. info@maatschappijlso.be.

Team MLSO voor hun nieuwe stek © Stefaan Van Hul

Drie studiedagen voor erfgoedzorgers
Op vrijdag 7 mei vond in samenwerking met Siwe, het
Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed, de
studiedag Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed in
het Waasland plaats. Meer dan 40 aanwezigen genoten
van 9 lezingen over de Doelse Koggen, de Boelwerf, de
breigoednijverheid, de haarsnijderij en de klompenmakerij
gevolgd door een rondleiding in de breigoedafdeling van
het STeM.
Op 5 en 19 juni vonden twee studiedagen over succesvolle
fondsenwerving plaats i.s.m. vzw De Spiegel uit SintNiklaas en Tolerant vzw uit Kruibeke. Daarnaast werkt de
Erfgoedcel Waasland i.s.m. FARO, steunpunt voor cultureel
erfgoed en HET FORUM een publicatie uit met een volledig
geactualiseerd en uitgebreid overzicht van financiële mogelijkheden voor erfgoedverenigingen.

Rondleiding in De Casino n.a.v. de studiedag fondsenwerving
© Erfgoedcel Waasland

Mercator 2012
In Rupelmonde is op 6 mei de
nieuwe vzw Mercator 2012
opgericht. Stichtende leden zijn
de Stad Sint-Niklaas, de gemeente Kruibeke, de provincie
Oost-Vlaanderen en de vzw’s
Schelderijk Mercatoria en de
Koninklijke Oudheidkundige
Kring van het Land van Waas.
Interwaas, Toerisme Waasland
vzw, de Maatschappij Linkerscheldeoever en het Havenbedrijf Antwerpen zijn gevraagd
als toetredend lid. Voorzitter
is gouverneur André Denys.
Interwaas zal zorgen voor de
huisvesting van de coördinator
van de vzw die dit najaar aan
de slag zal gaan. In 2012 is
het 500 jaar geleden dat de
beroemde cartograaf geboren
werd.

Gerardus Mercator Rupelmundanus © Erfgoedcel Waasland,
fotograaf Jelle Vermeersch

In memoriam Geert Linthout
Geert Linthout, lid van de raad van bestuur van Interwaas
en gemeenteraadslid van Beveren is op maandag 21 juni op
39-jarige leeftijd overleden na een lange strijd tegen kanker.
Geert Linthout, die in de Daalstraat in Vrasene woonde, was
sinds 1998 ontvanger-griffier van de Polder van het Land
van Waas en was er verantwoordelijk voor de behandeling
van de financiën van het openbaar bestuur. Interwaas wil via
deze weg zijn medeleven betuigen aan zijn familie, vrienden
en collega’s.

Structurele samenwerking met KAHOSL
Reeds een aantal jaren werkt de Erfgoedcel Waasland
regelmatig samen met de Katholieke Hogeschool SintLieven (KAHOSL). Vanaf het schooljaar 2010-2011 krijgt
de samenwerking een meer structureel karakter. Binnen de
lerarenopleiding secundair onderwijs biedt KAHOSL sinds
kort het vak ‘Project kunstvakken’ (PKV) aan. Binnen PKV
moeten leerlingen in contact komen met cultureel erfgoed
en kunst in alle mogelijke vormen. Om het onderwijsaanbod m.b.t roerend en immaterieel erfgoed te vullen rekent
KAHOSL op medewerking van de Erfgoedcel Waasland en
Wase erfgoedorganisaties. Zo zullen eerstejaars studenten
de mogelijkheid krijgen om een observatie- en doestage te
lopen over roerend erfgoed in een viertal erfgoedorganisaties.

Infowaas
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Familieportret op het strand van Blankenberge tijdens een
zomerse dag (1963), Collectie Stadsarchief Sint-Niklaas

Meiboomplanting in het
stadspark Sint-Niklaas
(1963), Collectie Volkskunstgroep Boerke Naas

Familieportret in Elversele in de ‘jaren 20, Collectie
Heemkundige Kring Braem Elversele

Kringdansen op het Baenslandplein te Sint-Niklaas
(1973), Collectie Volkskunstgroep Boerke Naas

De Meiboom wordt stoetsgewijs naar ‘t meiveld in
Waasmunster gedragen (1951), Collectie Volkskunstgroep
Boerke Naas

De Meigravin tekent het gastenboek
van de familie Weyn (1978), Collectie
Volkskunstgroep Boerke Naas

Muzikanten van de volkskunstgroep Boerke Naas op
de Meiboomplaning in Moerbeke (1965), Collectie
Volkskunstgroep Boerke Naas

Vier- en tweeling van het echtpaar Walter Stuer Winnie Hemelaer in Steendorp (1979 ), Collectie
Gemeentearchief Temse

12de Meifeest in Speelbergen op (1969), Collectie Volkskunstgroep Boerke Naas

Portret van de Sint-Niklase burgerfamilie De BondtVan Dionant, samen met twee dienstmeiden (eind 19e
eeuw), Collectie Stadsarchief Sint-Niklaas

De afgelopen weken verschenen heel wat extra foto’s op www.beeldbankwaasland.be: beelden op de grens tussen echt en namaak naar aanleiding van de Erfgoeddag, foto’s die de volksgebruiken in het teken van de lente en de vruchtbaarheid naar aanleiding van de Meifeesten illusteren, e-cards voor Moeder- en Vaderdag
en natuur en cultuur in het ‘Soete Land van Waes’.
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Interwaas is het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van de Wase steden
en gemeenten Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster.
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