WAASLAND
Burgemeesters scharen zich achter
‘Waasland Klimaatland’

«Door het gebrek aan sociale con
trole hebben we regelmatig van
dalisme. De politie zegt dat he
hier elke dag één keer passeer
maar wij zien ze amper. En voo
de kosten van het vandalism
draaien wij allemaal zelf op
klinkt het bij Marc Spinnael e
Rudy Montigny van de verenigin
van mede-eigenaars van de Re
naert Galerij. De winkelgalerij
privaat domein, wordt beheer
door een syndicus en de winke
uitbaters en -eigenaars betale
samen voor het onderhoud en h
beheer van het complex. Dat d

VERREBROEK Nieuw

Interwaas-voorzitter Remi Audenaert test de elektrische brommers van de Sint-Niklase wijkpolitie uit. Foto Joris Vergauwen
De burgemeesters van de negen
Wase gemeenten hebben gisteren het startschot gegeven van de
actie ‘WaaslandKlimaatland’. Samen met de provincie en Interwaas engageren de Wase gemeenten zich om de uitstoot van
broeikasgassen drastisch terug te
dringen. Minstens 20 procent
minder CO² tegen 2020, dat is het
doel. Het Waasland blijkt uit metingenzowat1,38miljoentonCO²
uit te stoten per jaar, waarvan het
verkeer bijna de helft voor zijn rekening neemt. «We willen een
pioniersrolopnemeneneenvoorbeeld zijn voor de omliggende regio’s. Een betere omgeving achterlaten voor onze kinderen, dat
is het doel en samen zullen we
daarin slagen», aldus voorzitter
Remi Audenaert van Interwaas.

De burgemeesters van de negen
gemeentenzettenhunhandtekening onder de ‘Burgemeestersconvenant’, een Europees initiatief om dat klimaatengagement
op te nemen. Sint-Niklaas en
Kruibekededendataleerder.Binnen het jaar willen de Wase gemeentensameneenregionaleklimaatvisie met concrete acties
klaarhebben.«Wemoetensamen
zowat 200.000 ton minder CO²
uitstoten. Dat is mogelijk, maar
uiteraard zullen we daarvoor fors
moeten inzetten op milieuvriendelijke alternatieven. Dat zal niet
alleen het klimaat ten goede komen, maar zal ook jobs opleveren
in een energie-efficiënte economie», aldus projectcoördinator
Kristof VanGansenvanInterwaas.

Voetbalclub Eendracht Verr
broek krijgt binnenkort nieuw
kleedkamers en een uitbreidin
van de cafetaria. Prijskaartj
669.639 euro.
Het voetbalstadion aan h
Spaans Fort in Verrebroek z
grondig gerenoveerd worde
«In het huidige cafetaria is er ee
zitput die amper gebruik word
omdat het zich niet goed is», ze
schepen Peter Deckers (CD&V
«Bovendien is er ook een ho
energiefactuur omdat het g
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