
» DE WEG VOORUIT

Samen werk
maken van 
onze toekomst.
»

MOERBEKE



Progressief 
duurzaam 
besturen, 
we gaan 
ervoor ! 
»
Duurzame initiatieven voor milieu, 
leefomgeving en landbouw ; 
het verenigingsleven creatief 
ondersteunen; het aanbod van het 
sociaal huis dicht bij jou brengen, zodat 
je het niet meer zelf moet uitzoeken; 
een boost geven aan de middenstand 
en het toerisme; het zijn enkele van 
onze speerpunten. We laten je kennis 
maken met nieuwe kandidaten die 
hiervoor erg gedreven zijn! 



CD&V 
Moerbeke 
wordt CD&V+  
»
Beste Moerbekenaar, 

Samenwerken over zuilen heen is de 
toekomst, progressief verbindend besturen 
blijft onze kerndoelstelling. Iedereen telt 
respectvol mee. We stellen in dit nummer 
graag Karen, Tom en Bert voor, onze gedreven 
verruimingskandidaten. Ons programma 
verbindt ons! Om duurzaam kracht bij te zetten 
voor natuur, milieu, landbouw, zorgaanbod, 
mobiliteit, verenigingsleven… zijn we 
bijzonder blij je ook enkele andere nieuwe 
kandidaten met een brede visie én inzet voor 
te stellen. Antje, Johan en Martine werken 
mee vanuit hun engagement in het 
verenigingsleven. Marleen is onze gedreven 
landbouwvertegenwoordiger.
We laten je graag kennismaken met hun 
gedrevenheid en hoop op samen besturen! 
We geloven alvast sterk in hun welbewust 
engagement! 

Lut van de Vijver
Lijsttrekker CD&V + Moerbeke-Waas

www.moerbeke.cdenv.be



Onze mensen

midden de mensen.
»



Engagement troef !

Tom Aerens, roots in scouts en jeugdhuis 
Spectrum, is ervaren ambulancier en wil meer 
leefbaarheid door geluidsoverlast van de E34 te 
bestrijden, de veiligheid voor fietsers te verhogen 
en speelpleintjes in te richten, ook op de 
Kruisstraat! Beroepshalve geconfronteerd met 
sociale problemen, wil hij dat Moerbeke het sociaal 
aanbod actiever tot bij de mensen brengt zodat ze 
niet alles zelf moeten uitzoeken. 

Johan Daelman, afkomstig van de Pereboom en 
wonend in de Damstraat, is een geëngageerde 
duizendpoot. Het Moerbeeks Koor én het koor 
weerbots, de Landelijke Gilde en de regionale 
seniorenraad, vzw parochiecentrum, overal kan je 
hem als vast lid treffen en kan je ten volle op hem 
rekenen. Veiligheid en toegankelijkheid, zowel 
sociaal als naar verkeer, zijn enkele van zijn 
speerpunten. Toeristisch kan Moerbeke nog veel 
meer op de kaart gezet worden vindt hij. 

Door haar werk, de zorg voor palliatieve patiënten, 
weet Martine Dieleman waar de prioriteiten van 
het leven liggen. Geboren en gekend op de 
Kruisstraat, steevast vrijwilliger bij activiteiten van 
KVLV of cultuurraad, weet ze bij iedereen een 
glimlach op het gezicht te toveren. Martine ijvert 
o.a. voor betaalbaar wonen en 
startersmogelijkheden voor jonge inwoners/
ondernemers. Zij wil een bloeiend leefbaar en 
veilig Moerbeke ( ook in het noorden). 



Op pad in het voedselbos.
Bert Lootens
Sociaal en groen actief in dagwerking Braam.

Op grond van bioboerderij 
’t Uilenbos groeit iets 
moois : een Voedselbos, 
een gamma van kruiden, 
groenten, fruit, noten…, 
een ideale verblijfplaats 
voor insecten, vogels... 
Fiola vzw start er een 
dagwerking voor personen 
met een beperking. 

Bert is initiatiefnemer voor 
dagwerking Braam. Dat 
biedt ruimte aan 
meerderjarigen om onder 
begeleiding, in hun eigen 
ritme in het groen te 
werken. Ook jongeren die 
uit het buitengewoon 
onderwijs stapten en op 
zoek zijn naar een eigen 
plek zijn welkom. 

Sinds enige maanden zijn 
we druk in de weer met 
het opbouwen van Braam, 
een stukje wildernis waar 
we (on)kruid maaien, 
doorgangen maken, 
omheining  vernieuwen. 
Toegang opbouwen 
samen met de 
deelnemers is belangrijk. 

We plantten onze eerste 
zaden in een plantbak uit 
pallethout. De 
kiemplantjes werden in 
verhoogde bedjes geplant 
en afgedekt met organisch 
materiaal tegen het 
uitdrogen. 

Meerjarige planten zoals 
aal- en kruisbessen, 
vijgen, mispels, … zijn een 
belangrijk onderdeel in 
een voedselbos. Je hoeft 
ze éénmaal te planten, de 
wortels krijgen tijd om 
goed en diep te wortelen, 
ze leveren  jaren voedsel. 

Houtatelier. Het bos 
voorziet in hout, een deel 
hiervan willen we oogsten 
in de winter om 
constructies te maken, 
bruikbaar in het bos.  We 
werken ook met pallet-of, 
wilgenhout (omheiningen 
weven) en ander 
herbruikbaar materiaal. 

De dagwerking is 
afgesloten van het water- 
en elektriciteitsnet. We 
gebruiken eigen krachten 
en  natuurlijke bronnen. 
Dit is een grote uitdaging 
én een meerwaarde. Het 
composttoilet en de 
handwaterpomp zijn 
enkele voorbeelden. 

Onze Toekomst: 
kringloopwerking, korte 
keten, duurzame 
samenwerking met 
partners en de gemeente 
zijn kernelementen. We 
hopen dat dagwerking 
Braam een gezonde groei- 
en leerplek mag zijn voor 
personen met een 
beperking!

Marleen
De Buck
» landbouwkandidaat

Landbouw zit haar in de genen. Werken op de boerderij 
koppelt Marleen aan milieubewustzijn, leefbaarheid en 
ondernemerschap. Als maatschappelijk werker en moeder 
van 4 kinderen wil ze ook de sociale rol in het beleid 
onderstrepen. 

“Ken de hand die je 
voedt en waardeer ons 
land- en 
tuinbouwerfgoed” 
»  

Het permanent bekend 
maken van korte keten 
initiatieven in ons dorp kan 
beter gestroomlijnd, net als 
een lokale boerenmarkt 
installeren en voorrang  
geven aan korte keten-
producten bij evenementen. 
Een goed waterbeheer in 
samenwerking met de Polder 
is een ander streefpunt. Een 
efficiënte onderlinge 
communicatie wanneer zich 
schade voordoet en men 
dossiers moet indienen is 
zeer steunend. Marleen heeft 
ook een heel sociale reflex : 
het sociaal huis wil ze meer 
naar de mensen zien 
toekomen om preventief te 
steunen, ook ten noorden 
van de Expressweg en ze wil 
een meer ecologische 
(fiets)verbinding naar het 
centrum.



Marleen
De Buck
» landbouwkandidaat

Landbouw zit haar in de genen. Werken op de boerderij 
koppelt Marleen aan milieubewustzijn, leefbaarheid en 
ondernemerschap. Als maatschappelijk werker en moeder 
van 4 kinderen wil ze ook de sociale rol in het beleid 
onderstrepen. 

“Ken de hand die je 
voedt en waardeer ons 
land- en 
tuinbouwerfgoed” 
»  

Het permanent bekend 
maken van korte keten 
initiatieven in ons dorp kan 
beter gestroomlijnd, net als 
een lokale boerenmarkt 
installeren en voorrang  
geven aan korte keten-
producten bij evenementen. 
Een goed waterbeheer in 
samenwerking met de Polder 
is een ander streefpunt. Een 
efficiënte onderlinge 
communicatie wanneer zich 
schade voordoet en men 
dossiers moet indienen is 
zeer steunend. Marleen heeft 
ook een heel sociale reflex : 
het sociaal huis wil ze meer 
naar de mensen zien 
toekomen om preventief te 
steunen, ook ten noorden 
van de Expressweg en ze wil 
een meer ecologische 
(fiets)verbinding naar het 
centrum.



Ve
rk

ie
zin

gs
dr

uk
w

er
k 

  V
U

: K
at

hl
ee

n 
 

Pl
as

sc
ha

er
t D

am
st

ra
at

 M
oe

rb
ek

e

48

DE WEG VOORUIT
MOERBEKE

Een stimulerend beleid voor 
kinderen en jongeren  ! 

Antje Van Hecke, 22j, is studente 
handelswetenschappen en engageert zich 
ten volle als hoofdleiding in de KLJ! Ze ijvert 
voor een investeringsbonus voor ALLE 
verenigingen en een degelijke dialoog met 
de jeugd. Ze wil het inkomstenmodel voor 
de sportclubs beveiligen, wonen betaalbaar 
maken en jonge ondernemers stimuleren. 

Karen De Block, echtgenote en moeder van 
3 jonge kinderen, weet als psychologe dat 
opvoedingsondersteuning bijzonder zinvol 
is. Ze steunt o.a. sterk ons streven naar de 
aansluiting van Moerbeke bij het Huis van 
het Kind Lokeren. Karen hoopt op meer 
initiatieven met sociale inclusie en gelijke 
kansen voor alle kinderen.

Antje en Karen willen een veiliger 
fietsroutenetwerk en hopen dat 
verkeersveiligheidsproblemen sneller 
aangepakt worden.

facebook.com/cdenvmoerbeke

Naar een 
verkeersveilig 
Moerbeke?
Dat kan alleen 
samen.
» 




