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Samen bouwen aan 
onze toekomst, dat 
maakt het nieuwe 
Moerbeke.
»

MOERBEKE



Betaalbare, 
duurzame 
projecten 
ondersteunen.
»
 
De vernieuwing van de 
gemeenteschool "De Vlinderdreef" en 
de sportaccommodatie zijn belangrijke 
initiatieven die we ondersteund 
hebben. 
Bij de ondersteuning van de nieuwe 
sportaccommodatie blijven we echter 
benadrukken dat deze ten dienste van 
de sportclubs moet staan en dat voor 
CD&V de financiële lasten voor de 
clubs hierdoor zeker niet mogen 
stijgen.



Gezocht: schepen 
van verbondenheid 
en  nieuwe 
duurzame 
initiatieven.
»
Als we onze inwoners de vraag stellen hoe zij 
de besteding van middelen zouden verdelen,  
komen er veel andere prioriteiten.  Voor kleine 
duurzame (middenstands- of project-) 
initiatieven die een kleine vorm van startsteun 
vragen komt steeds hetzelfde antwoord van 
het huidig beleid: geen budget voorzien.  
Terwijl de belastingen, zeker de hoge bijdrage 
voor de opcentiemen, meer dan hoog genoeg 
zijn. 
Daarom willen we een sterkere ondersteuning 
voor de jeugdverenigingen die nu teveel hun 
potje zelf bedruipen maar gelukkig onderling 
solidair zijn.   Ook willen we dat de 
mogelijkheden voor het aanvragen van 
subsidies meer openbaar gemaakt worden 
waardoor ook kleinere projecten kunnen 
ondersteund worden.   Gemeentelijke 
brochures die het totale aanbod niet politiek 
gebonden helpen bekend maken kunnen  
hierbij een meerwaarde zijn. Als CD&V willen 
we zelfstandig initiatief en duurzame projecten 
structureel en financieel aanmoedigen en 
bekendmaken, niet alleen digitaal,  maar ook 
onder de vorm van brochures.

www.moerbeke.cdenv.be



Naar een verkeersplan 
dat op wieltjes loopt.
»
Een gemeente waar je je vlot en veilig in het verkeer kan 
begeven?  Dat wil toch iedereen?  
Wel, daar gaan wij voor!

De juiste wegcodes en 
infrastructuur zijn de eerste 
stap naar een veilige 
mobiliteit voor iedereen.

De fiets centraal plaatsen in 
ons mobiliteitsbeleid. Goed 
voor klimaat, gezondheid, 
sociaal contact.

Veiligheid aan de scholen 
garanderen voor onze 
kinderen, dringend tijd om 
er werk van te maken! 

We blijven ijveren voor de 
veilige oversteek (fietsbrug) 
Moerbeke Noord ter hoogte 
van de Pereboom.

Duidelijk afgescheiden 
fietspaden zouden geen 
uitzondering mogen zijn in 
onze gemeente.

Voetpaden voor al onze zwakke 
weggebruikers, jonge gezinnen 
met een buggy, ouderen in 
hun rolstoel,... prioriteit 1 
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Moerbeke is niet geslaagd voor de  kleine 
wieltjestoets, hoog tijd om plannen te maken! 

Al eens de kleine wieltjestoets gedaan in Moerbeke in een 
straal van 1 km rond de lagere scholen of het 
woonzorgcentrum? Al met een kinderbuggy tot de 
schoolpoort gestapt en vooral als het dan nog regent en er 
plassen aan te pas komen?  Al eens een rolstoel van het 
woonzorgcentrum naar de markt begeleid?  Met de bakfiets 
al rondgereden? 
Als we het echt menen met ons beleid dan gaan we voor 
deze prioriteiten van onze zwakke weggebruikers en moeten 
de wagens dan maar een beetje comfort inleveren.  
Het aantrekkelijk maken van stappen en trappen vraagt 
radicalere keuzen voor degelijke  fiets- en voetpaden pal in 
het centrum bij de meest druk bezochte plaatsen zoals de 
scholen, het woonzorgcentrum of de markt. We willen geen 
loze slogans maar oplossingen.  
Zowel de milieu- als verkeerscommissie die radicaal willen  
kiezen voor gezonde verplaatsingen, voor minder fijnstof aan 
de schoolpoorten en verkeersveiligheid blijven vandaag op 
hun honger zitten.  CD&V wil hun engagement écht serieus 
nemen en voluit meestappen in die keuzes. We willen 
samen kiezen voor "De Weg Vooruit." 

Auto's en fietsers die 
elkaar (graag) zien.
»



Zorgaanbod veel 
duidelijker 
uitbouwen en 
aanbieden.

»

We willen dat 
kwetsbare mensen 
hun weg  vinden 
naar onze diensten 
en organisaties.
»
Als huisarts voelde Jean-Pierre de drive om van betekenis te 
zijn voor kwetsbare mensen. Hij was  mede-oprichter van het 
eerste Wijkgezondheidscentrum in Vlaanderen (Gent, de 
Sleep, 1977).  
“Het is goed wonen en leven  in Moerbeke” begint Jean-Pierre, 
"maar er zijn ook uitdagingen.  Er is een gebrek aan 
beschikbaarheid van eerstelijnszorg : het tekort aan huisartsen,  
de overbelaste paramedici zijn vaak ook niet bekend. De sociale 
zorg lijkt soms ingepakt in het verzuilde dienstbetoon." 
Uit de enquête van CD&V blijkt dat er een tekort is aan (kennis 
over) het Moerbeekse zorgaanbod.  Wat het sociale huis biedt 
is voor velen een raadsel. Inwoners, en zeker senioren dienen 
veel beter geïnformeerd te worden over de beschikbare 
dienstverlening.
Jean-Pierre wil ondersteuning bieden om een 
huisartsengroepspraktijk in Moerbeke aan te trekken.
Het oprichten van een dorps-gezondheidscentrum waarbij de 
beschikbare verpleegkundigen, podologen, psychologen, 
maatschappelijk werkers… zouden kunnen ondergebracht 
worden, is hierbij nog een grotere uitdaging.
Dit dient niet politiek gebonden te zijn en kan een vzw vorm of 
een vennootschap aannemen, vele andere gemeenten 
beschikken hier al lang over. 
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Moerbeke, da's onze thuis!

Zelfs wie met zijn twee voeten in de grote wereld staat 
wil de geborgenheid en een plaats om thuis te komen. 
Die thuis dat is je gemeente. Het is de straat waar je 
huis staat, waar je in bed wil liggen als je je ziek voelt. 
Het is de buurt waar je ’s ochtends de kinderen afzet 
om naar school te gaan. Misschien ben je er geboren. 
Of misschien woon je er nog maar pas. Misschien zit 
je er sinds kort in een sportclub of ben je er al jaar en 
dag vrijwilliger. Misschien heb je er je stamcafé of 
misschien zijn de meeste gezichten je nog vreemd.

Maar het is voor elk van ons wel de plek waar onze 
thuis is, waar we zekerheid en nestwarmte vinden. 
Moerbeke is het dorp waar we onszelf kunnen zijn en 
ons betrokken willen engagereren bij verenigingen met 
open deuren voor verschillende kleuren.

Stap je mee?

Heb je zin om mee te werken? Wil je van Moerbeke 
een nog betere plek maken? Heb jij het ultieme idee 
om je buurt nieuw leven in te blazen? Laat het ons 
weten via mail (moerbeke.cdenv@gmail.com) of 
telefoon (0479 355 192), of engageer je.  We gaan 
graag met jullie in dialoog.

facebook.com/cdenvmoerbeke

Het geheim van een 
goed bestuur?
Luisteren, begrijpen 
en aanpakken.
» 




