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POLDERRAND OFFICIEEL ERKEND ALS ‘INTERGEMEENTELIJKE
ONROEREND ERFGOEDDIENST’
Vlaams minister Geert Bourgeois heeft Polderrand (Oudenburg, Gistel, Ichtegem,
Koekelare, Kortemark) officieel erkend als intergemeentelijke onroerend
erfgoeddienst (IOED). Deze erkenning kadert binnen het Onroerend Erfgoedbesluit
dat sinds 1 januari 2015 van kracht is en een overkoepelende regelgeving vormt voor
monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie.

Polderrand werd als projectvereniging opgericht op 1 januari 2016 en heeft drie
doelstellingen: de partnergemeenten ondersteunen in hun onroerend
erfgoedbeleid, een eigen werking ontwikkelen en de lokale en regionale
vrijwilligerswerking bevorderen. De pas erkende IOED zal instaan voor een duurzaam
behoud, beheer en ontsluiting van het onroerend erfgoed in onze regio.
De nieuwe intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst van Oudenburg, Gistel,
Ichtegem, Koekelare en Kortemark werkt vooralsnog onder de koepel van Ginter,
intergemeentelijke cultuurpartners, maar het is de bedoeling dat de IOED een meer
eigen koers gaat varen van zodra er subsidies toegekend zijn.
De erkenning als IOED is voor onbepaalde duur en maakt het mogelijk om subsidies
bij de Vlaamse Overheid aan te vragen. Naast Polderrand werden nog nog negen
IOED’s in Vlaanderen door de minister officieel erkend.

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ICHTEGEM GENOMINEERD
VOOR DE GOUDEN KINDERSCHOEN 2016!
Met veel trots kunnen we meedelen dat onze Buitenschoolse KinderOpvang Kastaar,
Kornuit en Kapoen door de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)
genomineerd zijn voor de Gouden Kinderschoen 2016 in de categorie KindGroepsopvang.
De visie op buiten spelen die ook verweven zit in de inclusieaanpak van onze
buitenschoolse kinderopvang gaf de doorslag. Kinderen kunnen immers in hun vrije
tijd samen met leeftijdsgenoten op een ongedwongen,speelse en creatieve manier
invullen. De Kastaar, de Kornuit en de Kapoen zijn op maat van de kinderen ingericht
en nodigen de kinderen uit om te spelen op veel verschillende manieren. Een
gemotiveerd, bekwaam en creatief team stimuleert het spel van de kinderen en

speelt zelf zoveel mogelijk mee. Op die manier wordt een relatie opgebouwd met de
kinderen. De begeleid(st)ers zien erop toe dat het samenspel van de kinderen op een
respectvolle manier en in een positieve, amusante , niet-schoolse sfeer verloopt. Ook
de mening van ouders én van kinderen nemen we ernstig in ons streven naar een
steeds betere kwaliteit.
Deze nominatie is er dus niet zomaar gekomen ... vandaar dat WIT dan ook alle
begeleid(st)ers en de coördinatoren wenst te bedanken voor hun inspanningen in de
afgelopen jaren!

DALEND ENERGIEVERBRUIK OPENBARE VERLICHTING
In de voorbije jaren zijn onder impuls van WIT een aantal maatregelen genomen om
het energieverbruik van de openbare verlichting te laten dalen.
Een aantal van de genomen maatregelen zijn de vervanging van de
energieverslindende kwikdamplampen, het ‘dimmen’ van de openbare verlichting,
het gebruik van LED-verlichting bij nieuwe projecten en het ‘doven’ van de openbare
verlichting (sinds oktober 2015).
Uit de cijfers kan o.a. het volgende afgeleid worden:
 Totaalverbruik 2015 t.o.v. 2011 : -9,5%
 Totaalverbruik 2015 t.o.v. 2014 : -12,2 %
 4e kwartaal 2015 (na doven) t.o.v. 4e kwartaal 2011 : -15,2 %
 4e kwartaal 2015 (na doven) t.o.v. 4e kwartaal 2014 : -18,6%
Het verbruik kan volgens Luc Provoost (ons lid in het Regionaal Bestuurscomité van
gaselwest) nog verder gereduceerd worden door systematisch over te schakelen
naar LED-verlichting (zowel bij het vernieuwen van bestaande openbare verlichting
als bij het plaatsen van volledig nieuwe openbare verlichting) en het eventueel
verder doven van de openbare verlichting (bv. nacht van zondag op maandag).
Een vermindering tot 20% lijkt hiermee haalbaar. Op het investeringsbudget zal dan

ook jaarlijks een krediet voorzien worden voor het verder optimaliseren van de
openbare verlichting.

Fietsende Fanfare De Zwaluw uit Eernegem vierde onlangs zijn 125-jarig (18942016) bestaan. De fanfare is nog de enige in zijn soort, en is dus een unicum in
Vlaanderen!
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