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KINDEROPVANG EN SPEELPLEINWERKING
EEN SUCCESVERHAAL
Binnenkort wordt het weer gezellig druk in de Pol Gernaeystraat.
Kinderopvang de Zonnebloem en speelpleinwerking de Speelvogel verwelkomen tijdens de zomervakantie dagelijks meer dan 100
kinderen. Voor het eerst kunnen ze gebruik maken van de gloednieuwe ‘houten chalet’ op het terrein “de Speeldernis”. Een team van
enthousiaste medewerkers en monitoren staat klaar met tal van activiteiten en evenementen om de kinderen een onvergetelijke vakantie te bezorgen.
Ook dit voorjaar organiseerden ze in samenwerking met 18 jonge vrijwilligers voor het eerst een buitenspeeldag, voor de kinderen een
fantastisch moment.

PRETTIGE VAKANTIE !
OCMW-raadslid Luc Ghyselbrecht, gemeenteraadslid Kelly Osaer en haar dochtertje Marie,
gemeenteraadslid Arnold Stael, Enid Delaere, burgemeester Bart Halewyck, bestuurslid Mira Lannoye,
Noah Maene en zijn moeder schepen van jeugd Lieve Dehaemers voor de chalet:
”een pluim voor ons personeel die het geheel mogelijk maakt!”

NOORD-ZUID:
EEN EERLIJKE PRIJS
BIJ ONS EN
IN HET ZUIDEN
Gistel is goed op weg om erkend te worden als ‘fair trade gemeente’.
Fair trade houdt in dat landbouwers, zowel bij ons als in het zuiden, een eerlijke
prijs krijgen voor hun goed product.
Ook in Gistel kan je rechtstreeks producten kopen aan de boer.
Schepen van landbouw Annie Cool:
”Met kennis van zaken en liefde voor het
vak, gaan ze elke dag weer enthousiast
aan de slag om voedsel op ons bord te
brengen. Kies je voor hoeveproducten,
dan ga je voor echte en pure smaak. Het
is ‘van bij ons’ is jammer genoeg nog
veel te onbekend. Daarom geven wij
samen met vijf omliggende gemeenten
een overzichtelijke brochure PROEF!
uit met een overzicht van landbouwers
die aan hoeveverkoop doen”.
Je vindt deze rechtstreekse verkoop van
boer tot klant onder andere bij de hoevewinkel Milki in Zevekote, op de boe-

renmarkt en via de aardappelautomaat
langs de Oostendebaan.
“Ook voor het zuiden werken wij een
ondersteuningsbeleid uit”, zegt schepen van noord-zuid Lieve Dehaemers.
“De producten uit het zuiden worden
onder andere aangeboden in de Oxfamwereldwinkel in de Kerkstraat, in voedingswinkels en horecazaken. Je herkent
ze aan hun groenblauw logo met vermelding fair trade. Vanaf dit jaar voorzien
wij ook een subsidie voor sociale projecten in het zuiden.”
Gistelse personen of verenigingen kunnen contact opnemen met de bevoegde
schepen Lieve Dehaemers.

Schepen van noord-zuid Lieve Dehaemers, gemeenteraadslid André Decoster en
OCMW-raadslid Lut De Coster met enkele producten van eigen bodem samen met Hans
Denoo op de boerenmarkt, waar de werkgroep noord-zuid je op 19 juni in de voormiddag trakteert op een kopje fairtradekoffie en een koekje van een lokale thuisverwerker.
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GENIETEN
LANGS DE
WAEREVAART

Vanaf de Wittebrug in de Vaartstraat
tot aan de Haegebrug in de Kanaalstraat
krijgt de waterloop een nieuw uitzicht.
De Waerevaart wordt verbreed zodat de
oever een natuurtechnische inrichting
krijgt. De oever wordt aan de oostkant
verhoogd omwille van het overstromingsgevaar en krijgt een schuine talud
waarbij er riet wordt aangeplant voor de
waterzuivering. Dit biedt broedkansen
voor een aantal zeldzame oever- en watervogels en is ook een ideale paaiplaats
voor de vissen. Aan de westkant worden
de kaprijpe bomen vervangen en wordt
de oever verstevigd. Op het einde van
de Waerevaartstraat maakt een fiets- en
wandelpad met brugje de verbinding
naar de Kanaalstraat. De oude meander
wordt terug uitgegraven tot een bufferbekken van 5000 vierkante meter. Om
het waterafvoerend vermogen te verhogen wordt de vaart hier uitgebaggerd.
Al deze ingrepen zorgen in de toekomst
voor een extra toeristische en recreatieve
troef.

Burgemeester Bart Halewyck, schepen/
OCMW-voorzitter Annie Cool, OCMWraadslid Luc Ghyselbrecht, gemeenteraadslid Jef Pollentier en bestuurslid Henk
Cattrysse zijn verheugd dat er een stukje
natuur en een fietspad bijkomt in één van
de mooiste plekjes van Gistel.

TERRAS EN
EERSTESTEENLEGGING SIGO
In Gistel heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de eerste steen gelegd
BEWEGINGSvan een nieuw gebouw voor het Sint-Godelievecollege. De nieuwbouw bestaat onPARK VOOR
der meer uit een open leercentrum, labolokalen, een polyvalente zaal en leskeukens.
Het gaat om één van de vele projecten in het kader van het programma ‘Scholen van
DIENSTENMorgen’. Met de bouw gaat een investering van ruim 3,4 miljoen euro gepaard. Het
nieuwe gebouw zal klaar zijn begin 2016.
CENTRUM DE
ZONNEWIJZER
Op zonnige dagen zitten we graag buiten. Daarom investeert het OCMW in
een terras voor de Zonnewijzer. Deze
komt op de hoek Neerhofstraat/Bruid
straat zodat bezoekers maximaal zicht
en ruimte hebben. Zo wordt het dienstencentrum verder uitgebouwd tot een
ontmoetingsplaats voor iedereen.
Daarnaast wordt in de tuin naast de
Zonnewijzer een bewegingspark aangelegd. Voorzitter OCMW Annie Cool:
“Bewegen is gezond en het is belangrijk
dagelijks voldoende te bewegen. Daarom voorzien we verschillende toestellen,
alsook tuinbakken met volkstuintjes op
tafelhoogte zodat mensen zittend kunnen tuinieren”. De toestellen worden
binnenkort geplaatst. Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie geeft
hiervoor een subsidie van 20 000 Euro.
Schepen Lieve Dehaemers “De toestellen werden gekozen om verschillende
spieren te kunnen oefenen. Geruime
tijd een geringe inspanning volhouden,
zorgt voor een goede conditie zonder
overbelasting”.

Schepen Lieve Dehaemers, gemeenteraadslid Jef Pollentier, OCMW-raadslid Luc
Ghyselbrecht, OCMW-voorzitter Annie
Cool, bestuursleden Liliane Decorte en
Lieve Vervaeke alsook OCMW-raadslid
Lut De Coster zijn verheugd met de komst
van het bewegingspark en terras aan de
Zonnewijzer

Minister Hilde Crevits en leerlinge Justine
Leniere legden de steen. Hier in aanwezigheid van schepen/OCMW-voorzitter
Annie Cool, gemeenteraadsvoorzitter Jan
Willems, Bercy Slegers, OCMW-raadslid
Luc Ghyselbrecht en burgemeester Bart
Halewyck.

NOMINATIE GOUDEN KINDERSCHOEN

Het OCMW en de stad Gistel werden door de VVSG (Vereniging Van Steden en
Gemeenten) genomineerd voor de gouden kinderschoen.
Die nominatie wordt als volgt omschreven: “de harmonieuze samenwerking tussen
kinderopvang de Zonnebloem en speelpleinwerking de Speelvogel op een aantrekkelijke kinder- jeugdsite, met raakvlakken en specifieke eigenheden”. Een dikke proficiat voor onze schepen van jeugd Lieve Dehaemers en schepen/ OCMW-voorzitter
Annie Cool en het ganse team die dit hielp realiseren.

Schepen/OCMW-voorzitter Annie Cool
mocht voor Gistel de felicitaties in ontvangst nemen van Vlaams minister van
Welzijn Jo Vandeurzen

BIB VERHOOGT
COMFORT
ONTLENER

Het aanbod in de bibliotheek wordt uitgebreid met E-boeken. Ook het toestel
om deze digitale boeken te lezen kan
ontleend worden. Om het u gemakkelijk te maken, worden de openingsuren
uitgebreid, kunt u via de website uw uitleentermijn verlengen en kunt u in de
inleverbox uw ontleend materiaal terug
binnenbrengen.
Gemeenteraadsleden Arnold Stael en Kelly
Osaer bij de boekenschuif aan de bibliotheek
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GROTE WERKEN MAKEN VAN
PROVINCIAAL DOMEIN HET ZWIN TERUG
NATUURPAREL AAN DE KUST
EIND SEPTEMBER 2014 LEGDEN DE PROVINCIE WESTVLAANDEREN EN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR
EN BOS (ANB) VAN HET VLAAMSE GEWEST, DE EERSTE
STEEN VOOR HET NIEUWE ZWIN NATUURCENTRUM.
NA DIE EERSTE STEEN VOLGDEN ONDERTUSSEN AL
VELE ANDEREN. BEDOELING IS OM DE HELE SITE
KLAAR TE HEBBEN TEGEN DE PAASVAKANTIE VAN
2016.
Eerste steenlegging Zwin met gedeputeerde Guido Decorte

educatieve beleving van de Zwinnatuur,
en in het bijzonder de vogeltrek, zal zo
optimaal kunnen gebeuren.
Dat nieuwe bezoekerscentrum zal trouwens dienen als toegangspoort tot het
provinciaal domein. Door het aan de
rand van het domein in te planten, komt
er veel ruimte vrij voor nieuwe natuur.
Maar niet alleen buiten zal er heel wat
te beleven vallen. In
het bezoekerscentrum
werden verschillende
voorzieningen
ingebouwd: zo belooft de
toekomstige
Zwintentoonstelling ‘Het
Zwin als internationale
luchthaven voor vogels’
spectaculair te worden;
er wordt een cafetaria
en restaurant voorzien,
…

Annie Cool volgt als provincieraadslid de werken aan het
provinciaal domein van nabij. Ook zij kijkt uit naar de opening in 2016!
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ZWINVLAKTE
HERINGERICHT
Het gebied dat zich
uitstrekt over 180 ha
in België en 27 ha in
Nederland, werd ook
heringericht. ANB en
de provincie Zeeland
proberen samen zo
veel als mogelijk de situatie uit de jaren ’80
met vele broedvogels

en soortenrijke schorren en slikken, te
herstellen.
Ook aan de broedvogels werd gedacht:
zo werden er o.a. nieuwe broedvogeleilanden gegraven, de zoutwaterlagune
met vogeleilanden werd hersteld en
voorzien van een nieuwe stuw, …
KOSTENPLAATJE
De totale kostprijs voor het nieuwe
Zwin Natuurcentrum wordt op ongeveer 20 miljoen euro geraamd. Het
grootste deel daarvan wordt door de
provincie West-Vlaanderen betaald en
dient voor de inrichting van het natuurpark en het bezoekerscentrum met de
tentoonstellingsruimte. ANB financiert
het kijkcentrum, dat verscholen zal liggen tussen het natuurpark en de Zwinvlakte, met 1 miljoen euro. Verder zijn
er ook nog subsidies voorzien vanuit
Vlaanderen, Europa, Natura People en
de gemeente Knokke-Heist.
NOG EVEN GEDULD
Door de werken is het Zwin momenteel
slechts beperkt toegankelijk: enkel de
Zwinvlakte kan bezocht worden, niet
het natuurpark.
Maar er wordt hard verder gewerkt om
tegen Pasen 2016 de grote werkzaamheden af te ronden. Tegen dan zal het
Zwin terug de natuurparel van de kust
zijn, zowel voor plant, dier als de bezoekers van het Zwin natuurcentrum.
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BEZOEKERSCENTRUM
EN KIJKCENTRUM ALS
BLIKVANGERS
Blikvangers in het vernieuwde Zwinpark worden het bezoekerscentrum en
het kijkcentrum. Beide gebouwen zullen horizontaal in het landschap worden
ingeplant, waardoor ze als het ware mee
opgaan in de natuur. De recreatieve en

