
Duurzame energie :  windmolens en zonnepanelen in 
opmars, ook in Moerbeke.

Op de gemeenteraad steunden we mee de aankoop van de zonnepanelen voor gebouwen 
zoals de gemeenteschool, de bibliotheek…. Ook onderschrijven wij volwaardig de bouw van 
de windmolens in Moerbeke. We zullen verder constructief nieuwe duurzame initiatieven 
blijven steunen.

Dankjewel Propere Pioniers ! We 
willen mee een grens verleggen 
in de strijd tegen vervuiling. 

De propere pioniers verdienen een dikke pluim. 
Ferm, met zo’n groot hart ons dorp proberen 
proper te houden.  Een hogere versnelling 
schakelen om hen te steunen?  We agendeerden 
op de gemeenteraad de aansluiting bij de 
statiegeldalliantie om op die manier zoveel 
mogelijk blik en PET te verbannen. We kregen 
hier de steun van SP&A en Groen.  De vele 
onthutsende beelden over de toestand van 
onze wateren moeten ons radicaal deze keuze 
doen maken! We willen het goede voorbeeld 
geven met onze bestuursploeg door meer 
plastiekarm te leven.  Ook het ondersteunen van 
de korte keten beweging en boerenmarkten is 
een stap vooruit en willen we mee promoten.

MILIEUZORG  
PERMANENT OP DE 
AGENDA !

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Kathleen Plasschaert
(moerbeke.cdenv@gmail.com)
www.moerbeke.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/moerbeke.cdenv

in MOERBEKE
Moerbeke.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Moerbeke jaargang 18 - juni 2018

Beste Moerbekenaren, 

We groeten U, informeren U, bouwen of 
verbouwen duurzaam, rekening 
houdende met wat we dagelijks van U 
vernemen.  Via vruchtbare één op één 
gesprekken, verenigingsleven of 
andere  ontmoetingsvormen willen we 
samen kunnen bouwen aan een goede 
thuis, in Moerbeke.
Geniet van een prachtige zomertijd, 
een tijd om te ontmoeten.

Namens de voltallige bestuursploeg.
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Kathleen Plasschaert, één van de vele propere 

pioniers in onze gemeente.



Het RUP site suikerfabriek en de 
opmaak van ons mobiliteitsplan 
bevestigt alle visies over de 
fietssnelwegen :  de doorsteek aan de 
Melkerijstraat en de verbinding naar 
Eksaarde, de doorsteek vanuit 
Melkerijstraat richting Stekene : alles 
ligt open om praktisch te beslissen.  

Het is tijd om te landen en de 
daad bij het woord te voegen.  

We hopen dat we een dezer dagen eindelijk 
met de mobiliteitscommissie definitieve 
actieplannen mogen voorbereiden. Een 
bijzondere uitdaging blijft de bovenlokale 

steun voor een veilige fietsverbinding met 
Moerbeke Noord, we blijven het dossier op de 
diverse bovenlokale besturen warm houden, 
we laten dit nooit los, uit respect voor onze 
inwoners van Moerbeke Noord. 

Sieglinde Provost, die mee haar 
schouders onder ons project plaatst, 
getuigt : 

“ 17 jaar zijn we met ons gezin trotse inwoners 
van Koewacht. Ik ben gehuwd en mama van 
2 zonen. Wij hebben bewust dit mooie stukje 
België gekozen omwille van het landelijk 
karakter en de gezelligheid van een klein 
dorp. Mijn grootste passie zijn mijn paarden 
waarmee ik graag lange wandelingen maak 
in de polders, steeds op zoek naar mooie 
stukken natuur. 
Ik streef naar een paardvriendelijk Moerbeke 
waarbij de mogelijkheden voor ruiterroutes 
op de kaart worden gezet en waarbij wij 
opnieuw een verbinding krijgen met 

Moerbeke centrum. Een veilige oversteek van 
de E34 zou voor alle paardenliefhebbers een 
meerwaarde betekenen. Hierdoor wordt ook 
voor de Koewachtse ruiters en menners het 
Heidebos gemakkelijker bereikbaar. 
Moerbeke zal hierdoor niet alleen voor onze 
plaatselijke ruiters aantrekkelijk worden 
maar ook een streepje voor krijgen op het 
ruitertoerisme. 

Laten we uitkijken naar een 
paardvriendelijke gemeente 
waar het aangenaam 
vertoeven is ! “

“Kinderen en jongeren zouden als 
vogels moeten zijn. Starten in een 
veilig nest, zodat ze op eigen tempo de 
verdere wereld kunnen verkennen. 
Onbeperkt en gedragen door de 
maatschappij. Er is niemand die 
opkijkt wanneer een vogel plots voor je 
wagen verschijnt, maar een spelend 
kind op straat, dat kan vaak niet… 
Sportclubs, jeugdverenigingen, 
speelpleinen,  speelstraten, 
ontmoetingsplekken, buurttuinen etc. 
kunnen een ruimtenetwerk vormen 
waarin jongeren zichzelf kunnen 
ontdekken op hun eigen snelheid.” 
Vlaamse jeugdraad.

Speelruimtes in de verkavelingen, we 
ijverden ervoor, het mogen er nog meer zijn! 
Dat de nieuwe Vlinderdreef haar speeltuin 
tijdens vakantie- of weekenddagen voor alle  
jeugd in het dorp openstelt daar staan we op.  
We streven naar ruimte voor de jeugd verder 
dan de speeleilandjes : jongeren bij senioren 
aan de slag of meewerken in buurttuinen …

We steunen de positieve inbreng van onze 
jeugdraad op de voet en willen hen 
uitdrukkelijk feliciteren omdat ze hun 5000 
euro infrastructuursubsidies gedurende 10 

jaar aan de KLJ schenken zodat zij een nieuw 
lokaal kunnen bouwen!!  Wij dachten dat het 
bestuur andere financiële bronnen kon 
aanboren hiervoor. 

We willen dat kinderen en 
jongeren hun weg vinden naar 
informatie op maat rond 
levensthema’s die op dat 
moment voor hen belangrijk 
zijn.  

Daarom agendeerden we op de 
gemeenteraad het aansluiten bij het Huis van 
het Kind Lokeren (zie artikel website 
www.moerbeke.cdenv). Het bestuur steunt 
dit eveneens.  Dit is een kans om kinderen, 
jongeren en/of hun (toekomstige) ouders snel 
op pad te krijgen om met uitdagende 
persoonlijke thema’s of problemen aan de 
slag te gaan.

KINDEREN EN JONGEREN 
ONZE TOEKOMST! 

2

En jij? Heb jij nog een goed idee?
Laat het ons weten en mail het door naar 
moerbeke.cdenv@gmail.com

PAARDVRIENDELIJK 
MOERBEKE
We willen een grens verleggen! 

Fietssnelwegen : we willen eindelijk landen! 

Bruggen bouwen doen we 
ook figuurlijk : 
mantelzorgers ruimen 
tussenschotten op en 
verbinden!

“Politiek beïnvloedt dagelijks ons 
leven.  Politiek heeft dus heel veel met 
maatschappelijk engagement te 
maken” zo start Bea Deschepper.  

Naast haar beroepsbezigheid zet Bea  zich 
sinds 40 jaar in  voor patiënten en families 
getroffen door de ziekte van Huntington. 

“Ik ben Belgisch ondervoorzitter en 
Europees en internationaal 
verbindingsattaché voor de Huntington Liga.  
Vooral de zwakkere en gekwetste personen 
worden te vaak vergeten. Ik wil mij daarvoor 
inzetten en het zijn voor mij geen loze 
woorden gezien mijn jarenlange 
persoonlijke familiale ervaring .  Al enige 
jaren ben ik  gastspreker aan de KULeuven, 
bij verschillende professoren waaronder 
Prof. De Wachter, om het fundamentele 
belang van mantelzorgers te verduidelijken.  

Als jarenlange 
mantelzorger heb ik zeer 
lang niet geweten dat er in 
Moerbeke een 
mantelzorgpremie bestond.  

Het is voor mij belangrijk dat we elkaar 
wakker houden  voor deze belangrijke 
thema’s. “

3

Johan Aper, fervent fietser,  hoopt zoals velen 

op de realisatie van de fietssnelwegen. 




