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Kennismaking met de CD&V+ kandidaten 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

 
CD&V+ stelt u graag onze verkiezingskandidaten voor.  Eén voor één zijn ze bijzonder 
geëngageerd om te werken voor elke inwoner van Moerbeke.  We stelden onze lijst ook 
open voor gemotiveerde inwoners zonder partijkaart en kijken zo over de zuilen héén in 
functie van het algemeen belang.  We willen inwoners en wijken met elkaar verbinden, en 
bieden u een ambitieus programma aan dat door het ganse team wordt gedragen.  Elk van 
onze kandidaten heeft uiteraard een achtergrond en eigen thema’s die nauw aan het hart 
liggen, we stellen ze graag aan u voor!  
 

Graag nog meer info over onze kandidaten ? Neem dan zeker een kijkje op onze website :  

www.moerbeke.cdenv.be  

 

 

 

Lut van de Vijver 

55 jaar 
 

Plaats 1 
 

 

 

We starten met Lut van de Vijver, onze gepassioneerde  lijsttrekker.  Lut heeft professioneel 

reeds jarenlang een managementfunctie in een ziekenhuis met 2.300 medewerkers.  Deze 

ervaring helpt haar bij het ontwikkelen en bewaken van een brede visie, waaruit veel 

beleidspunten volgen die grondig dienen opgevolgd te worden.  Onze lijsttrekker is iemand 

die zorgt voor een coherent beleid en geen enkel moeilijk dossier schuwt.  Lut zetelt al vele 

jaren in de gemeenteraad zodat zowel vriend als vijand haar roemen voor haar kennis van 

de gemeentelijke financiën en dossiers rond ruimtelijke ordening, mobiliteit, sociaal beleid, 

middenstand, milieu en land- en tuinbouw.  Zij heeft niet alleen de kennis die een 

burgemeester nodig heeft, maar weet mensen door haar zorgzame karakter ook te 

verbinden, te overtuigen en blijvend te motiveren.  Ze slaagde er als lijsttrekker in om 17 

bekwame personen te overtuigen om een engagement voor de gemeente op te nemen, 

maar zorgde er daarnaast ook voor dat deze individuen een team werden.  De steun van 

deze groep overtuigt haar om vol voor deze verkiezingen te gaan.  Lut en haar ploeg zijn 

klaar om beleid te voeren.  Alleen zo kunnen we echt wegen op de belangrijke dossiers die 

de komende jaren op Moerbeke afkomen.  Jullie stem zal zorgzaam ter harte worden 

genomen, we danken jullie alvast voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen! 



 
Dynamisch verbindend duurzaam besturen daar gaan we   voor ! 
 
 
Iedereen telt mee :  

• initiatief, creativiteit, ondernemerschap waarderen, belonen en stimuleren  
• effectief versterken van àlle kansarmen, zorgaanbod komt hen tegemoet 
• samen besturen, zuilmuren verlaten, elkaar versterken, verruimen van doelen op 

basis van samenwerking !  
• senioren, jeugd, jongeren, volwassenen, gezond of hulpbehoevend, allen inclusief !  

 
Verstandig en dynamisch besturen : 

• maximale inbreng van iedereen in het beleid, besluitvaardig  
• dossiers grondig voorbereiden, breed informeren en degelijk beleidsmatig uitwerken  
• maximaal capaciteiten en mogelijkheden van mensen aanspreken 
• vrij persoonlijk en verenigingsinitiatief aanmoedigen, belonen en versterken  

 
Warm, hartelijk, leefbaar en gastvrij Moerbeke : 

• prachtig erfgoed en natuurlijke uitstraling koesteren en op de kaart zetten 
• alle verenigingsleven  stimuleren en (financieel en materieel) versterken  
• de krachtige gezamenlijke afstemming  van milieu, landbouw, sierteelt en 

ondernemerschap tot iets unieks laten uitgroeien  
• de leefbaarheid van het dorp verstevigen door een duurzaam verkeersbeleid en een 

verzorgde dorpsinrichting 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

Marnik Cooreman 

55 jaar 
 

Plaats 2 
 

 
 

Marnik Cooreman zetelde de voorbije 6 jaar in de gemeenteraad en vind je terug op de 
tweede plaats.  Hij woont in Koewacht en verdedigt de belangen van deze wijk steeds met 
vuur en kennis van zaken.  Als raadslid en lid van de dorpsraad wist hij via diverse kanalen 
mensen met elkaar in contact te brengen zodat zaken bewegen en vooruitgaan.  Marnik 
geeft zich steeds meer dan 100% om zaken gerealiseerd te krijgen, geen inspanning is hem 
te weinig. De veiligheid in schoolomgevingen maar ook de goede zorg voor de toekomst van 
onze kerkgebouwen zijn thema’s waar hij keihard voor ijvert en waar zijn technische kennis 
een meerwaarde is. 
 
 

 

Speerpunten 
voor de 

verkiezingen  
 
 

 
 
 
Openheid in communicatie : 

• informatie verlenen aan de bevolking over de geplande en verwachte 
werkzaamheden 

• alle kanalen gebruiken om iedereen te bereiken, niet alleen sociale netwerken 

 
Werk maken van wat echt hinderlijk is  : 

• een planning op lange termijn is goed, maar dringende zaken kan je niet eindeloos 
blijven uitstellen tot het ooit eens past     in het plan. 

• de bestaande fietspaden sluiten niet op elkaar aan 
• as verschuivingen invoeren om  de maximum snelheid af te dwingen 
• we blijven werken aan een verbinding tussen Moerbeke en Moerbeke noord  

 
Kerkbeleid in Moerbeke : 

• zorg dragen voor het patrimonium 
• terug naar de gemeenschap 
• kosten voor de gemeenschap beperken 

 
 

 



 
 

Kathleen Plasschaert 

48 jaar 
 

Plaats 3 
 

 
 
Kathleen Plasschaert is vanop plaats 3 onze motor van duurzaamheid.  Kathleen probeert 
als Propere Pionier samen met  vele vrijwilligers dan ook al heel lang om de Moerbeekse 
straten vrij te houden van zwerfvuil en ze combineert dit met het formuleren van een stevige 
milieu-beleidsvisie gekoppeld aan een betere maar vooral veiligere mobiliteitsinfrastructuur 
voor onze zwakke weggebruikers.   
Professioneel is Kathleen actief in een R&D (Research &Development) afdeling van een 
multinational en zet ze vele innovatieve projecten op stapel.   
Ze is in haar vrije tijd niet enkel een bijzonder gemotiveerd lid van de Moerbeekse 
klimaatraad maar bestudeert ook graag politieke dossiers en bezoekt vrijwel elke 
gemeenteraad.  Kathleen kent ook een grote muzikale gave en verstaat de kunst van het 
bierbrouwen.  Ze hoopt samen met het ganse team om van Moerbeke een Grand Cru te 
maken! 
 
100 % engagement  voor duurzaamheid, daar ga ik voo r !  
 
 

Duurzame mobiliteit : 
 

• voorrang voor de zwakke weggebruikers : 
STOP-principe 

• uitbouwen van de hiervoor noodzakelijke 
infrasctructuur 

 
 
 

 

Duurzame leefomgeving : 
 

• (groene) speelzones voor onze kinderen  
• streven naar behoud groene karakter van onze gemeente, 

ook in de nieuwe verkavelingen met oog voor de landbouw 
• bewust afvalbeleid  in het bijzonder bestrijding zwerfvuil  

Duurzame projecten :  
 

• Moerbeeks klimaatplan omzetten in praktijk : met de 
nadruk op meer ruimte en veiligere infrastructuur voor 
zwakke weggebruiker ! 

• korte keten : sensibiliseren/ promoten van lokale produkten 
• “duurzaam denken “ in  het dagelijkse leven stimuleren 

 
 



 

Antje Van Hecke 

22 jaar 
 

Plaats 4 
 

 
 
Onze jongste kandidaat is 22 jaar, luistert naar de naam Antje Van Hecke en vinden jullie op 
de vierde plaats.  Deze student handelwetenschappen aan de UGent is ondanks haar jonge 
leeftijd al “wijs” in vele betekenissen van het woord.  Reeds op jonge leeftijd werd deze 
jongedame verkozen tot hoofdleidster van KLJ Moerbeke, de jeugdbeweging die ze ook al 4 
jaar in de Moerbeekse jeugdraad vertegenwoordigt.  Antje is uiteraard begaan met het 
Moerbeekse verenigingsleven, maar heeft vanuit haar studies ook een bijzondere interesse 
in de financiële kant van beleidsvoering.  Als dochter van een landbouwersgezin weet ze wat 
hard werken is, we zijn dan ook fier dat deze talentvolle duizendpoot zich met veel goesting 
met ons team wil engageren om van Moerbeke een beter dorp te maken.  
 
 
 
Een stimulerend beleid voor kinderen en jongeren ! 
 
 
Verenigingsleven : actief stimuleren & ondersteunen  :  

• een investeringsbonus voor de verenigingen  
• bewaken inkomstenmodel sportclubs   
• tijd nemen voor nieuwe ideeën en dialoog 

 
Financiën – Belastingen: vertrouwen is goed, contro le is beter :  

• wonen in Moerbeke betaalbaar houden voor jonge mensen 
• middenstand en ondernemers stimuleren 

 
“Samen”leven :  

• meer speelpleintjes en groen/rustzones in nieuwe verkavelingen   
• verbeterd aanbod recreatie en ontspanning 
• buurtwerking stimuleren 

 
 

 

 

 
 
 



 

Pieter De Landtsheer 

37 jaar 
 

Plaats 5 
 

 
 
Op de vijfde plaats staat Pieter De Landtsheer.  Hij is reeds 9 jaar gedreven OCMW raadslid 
en bewaakt daar het sociaal beleid binnen onze gemeente.  Vanuit zijn professionele HR 
achtergrond volgt deze echtgenoot en vader van 2 jonge kinderen met bijzondere aandacht 
alles rond personeel en tewerkstelling.  In het bijzonder heeft hij bijzondere aandacht voor de 
tewerkstellingsvoorwaarden voor al wie door gemeente, OCMW en zorgbedrijf Sakura 
worden tewerkgesteld.  Hij zet zich graag in als vrijwilliger voor basisschool De Palster en 
bekommert zich enorm over de slechte voet- en fietspaden in de dorpskern.  Als 
volwassenbegeleider van KLJ Moerbeke draagt hij het verenigingsleven een warm hart toe.   
 
 
 

Communicatie, mobiliteit & infrastructuur zijn mijn  speerpunten 
 
 
Goede communicatie en vlotte 
informatiedoorstroming :  
 

• dialoog met omwonenden bij hinder omwille 
van werken of evenementen 

• up-to-date verslagen van gemeenteraden  
• info over inzet van raadsleden en hun 

vergoedingen  
• elektronisch portaal 
• officieel Facebook- en twitteraccount van 

de gemeente 
 

 
 

 

Slimme mobiliteit en veilige 
weginfrastructuur : 
 

• prioritaire aanpak van onveilige fiets- en 
voetpaden 

• doorgaand verkeer maximaal weren uit 
het centrum. 

• straten aan scholen,  kinderdagverblijven 
en zorgcampus moeten veiliger 

 
 
 
 
 



 

Sieglinde Provost 

47 jaar 
 

Plaats 6 
 

 
 
Een grotere paardenvriend dan Sieglinde Provost kennen de inwoners van Koewacht niet.  
Vanop plaats 6 wil ze graag de zorg voor kind en dier bewaken en op de agenda plaatsen.  
Sieglinde volgt ruimtelijke ordening en mobiliteit op de voet.  Deze maatschappelijk zeer 
bewust dame staat voor positief initiatief over partijgrenzen heen zodat Moerbeke een 
gezellig dorp wordt waar iedereen meetelt.  Vanzelfsprekend is ze ook bekommerd over de 
specifieke noden van Koewacht en Pereboom. 
 
 

Speerpunten voor de komende verkiezingen : 
 
 
Kind- en paardvriendelijk Moerbeke :  

• aansluiten bij het huis van het kind 
• speelruimtes in de nieuwe verkavelingen 
• groot aanbod van sportmogelijkheden voor de jongeren  
• aanleg van ruiterpaden  
• veilige verbinding met Moerbeke centrum ook  voor ruiters en menners  

 
Een veilig Moerbeke  :  

• meer blauw op straat 
• buurtnetwerk 
• afgeschermde fietsstroken 

 
Een Duurzaam Moerbeke :  

• betaalbare groene energie 
• propere bermen, ontdaan van blik en petflessen 

 
 

  
 
 



 

Karen De Block 

37 jaar 
 

Plaats 7 
Verruimingskandidaat 

 

 
 
Op plaats 7 staat Karen De Block, geworteld en opgegroeid in wijk Terwest.  Haar opleiding 
als psychologe en een buitenlandse ervaring brachten haar ertoe om met engagement een 
onderwijsrol voor anderstalige nieuwkomers op te nemen.  Zorgen voor (kwetsbare) 
kinderen en hun een warme plaats geven in ons dorp is voor haar zeer belangrijk.  Het 
realiseren van het Huis van het Kind is voor haar prioritair.  Daarnaast zal het niemand 
verbazen dat ze de verkeersstromen in Moerbeke ook graag veiliger ziet.  Uiteraard krijgen 
ook jeugd- en sportverenigingen van deze voormalige zwemster meer dan de volle 
aandacht!   
 
 
Verbondenheid en duurzaamheid, daar ga ik voor !  
 

 

Jeugdverenigingen :  
 

• creatief initiatief stimuleren 
• democratische en aantrekkelijke 

tarieven  
• infrastructuurwerken financieel 

ondersteunen 

 
 
 
Huis van het kind :  

• ondersteunend netwerk kinderen en jongeren uitbouwen, gemeenteoverstijgend 
• preventieve en curatieve (opvoedings-)ondersteuning stimuleren   
• samen met de jeugdraad initiatieven rond meer sociale inclusie  

 
Veilig verkeersbeleid :  
 

• fiets- en wandelpaden veel 
veiliger en degelijker 
uitbouwen 

• locale problemen ivm 
verkeersveiligheid sneller 
aanpakken  

• veiliger fietsroutenetwerk 
uitbouwen  

• autoluw maken van straten 
rond scholen 

  

 



Tom Aerens 

43 jaar 
 

Plaats 8 
Verruimingskandidaat 

 

 
 
Vanuit zijn vroegere ervaring als ambulancier in Brussel weet Tom Aerens op plaats 8 als 
geen ander hoe kwetsbaar een mens kan zijn.  Deze voormalige Scout woont op de 
Kruisstraat en is bijzonder begaan met de leefbaarheid van zijn omgeving.  Zowel 
geluidsoverlast van de E34 als lokaal verkeer dragen zijn interesse weg.  Tom weet als 
liefhebbende partner en vader van 3 jonge kinderen ook zijn huisvaderrol met veel 
engagement op te nemen. We zijn blij dat hij ons team versterkt en ook de zorg van de 
noordelijke wijken op de agenda blijft plaatsen.  
 
Sociaal engagement (zeker voor kansarmen) en verkee rsveiligheid, daar ga ik voor ! 
 
 
Sociaal engagement : 

• betaalbaar woonaanbod 
• sociale tegemoetkomingen beter bekendmaken, niet alleen digitaal 
• kringwinkelpunt in Moerbeke  

 

  
 
 
Aangename leefomgeving :  

• betaalbare tarieven containerpark om sluikstorten tegen te gaan  
• investeren in speelpleintje, picknick tafel …ook op Kruisstraat !  
• geluidsoverlast E34 Moerbeke-Noord grondig aanpakken 

 
Verkeersveiligheid : 

• snelheidshandhaving ook op Kruisstraat en Moerbeke-Noord ! 
• veilige schooloversteek school Zonnebloempje 
• veilige (fiets)oversteek tussen Moerbeke-Noord en centrum 

 

 
 



 

Bert Lootens 

28 jaar 
 

Plaats 9 
Verruimingskandidaat 

 

 
 
Op plaats 9 staat Bert Lootens.  Je zal niet snel een man vinden die realistisch groener en 
socialer geëngageerd is dan hem.  Bert met zijn levenswerk dagwerking Braam bij VZW 
Fiola, combineert de kunst van aandacht voor kringloop in de natuur met de zorg voor 
kwetsbare personen.  Hij doet er alles aan om niet alleen de natuur zo goed mogelijk te 
verzorgen maar ook kwetsbare mensen alle kansen te geven om te groeien en open te 
bloeien in de maatschappij. Deze jonge vader staat voor zijn idealen en is voor ons team 
een bijzondere inspiratie.  
 
 
Als onafhankelijk kandidaat van CD&V plus zet ik gr aag mijn schouders onder 
volgende thema’s : 
 
 
Fietsvriendelijk dorp :  

• werk maken van leef- en speelstraten 
• uitbouwen fietsnetwerken en fietssnelwegen (Prioriteit Lokeren-Moerbeke) 

 
Inzetten op natuur en duurzaamheid in Moerbeke :  

• duidelijk natuurbeleid behoud en uitbreiding van natuur in Moerbeke 
• aanmaken en bekend maken duurzame kaart : korte ketens en lokale duurzame 

initiatieven in ons dorp 
• specifiek budget voor duurzaamheid vrijmaken  
• klimaatdoelstellingen 2020 en beslissingen in kader van welzijn  

 
 Stimuleren van beschikbare gemeenschappelijke gron den :  

• door gemeente aangekocht of via coöperatie met gemeente 
• waar iedereen welkom is als burger, gebruiker, bezoeker .... 
• beslissingen baseren op welzijn van onze inwoners 

 

 
 



Bea De Schepper 

71 jaar 
 

Plaats 10 
 

 

 

Jarenlang werkte Bea De Schepper voor de douane in de Antwerpse haven en ervaarde ze 
in haar contacten met bedrijven de vele economische problematieken van dichtbij.  Naast 
haar professionele ervaring heeft onze eerste kandidaat uit de top 10 ook een 
(inter)nationale rol in de zorg voor Huntington patiënten. Ze gaf reeds gastcolleges aan 
gerenommeerde universiteiten en sprak over deze problematiek voor het parlement.  Ook 
buiten de landsgrenzen wordt haar ervaring en expertise ruim gewaardeerd.  Bea weet bij 
uitstek wat het is om mantelzorger én vrijwilliger te zijn en legt haar accenten duidelijk 
binnen het sociaal beleid. 
 

 

Ik wil me ten volle engageren voor het versterken v an het sociaal aanbod 
in Moerbeke. 
 
 

Toegankelijkheid voor sociaal aanbod verbeteren  
 

• meer bekendmaken digitaal maar ook met 
folders bij vele info punten 

• participatie in het beleid stimuleren voor 
minder mondige groepen 

• dag van de mantelzorg gebruiken om 
jaaractieplan uit te bouwen  

 
 

 
 
Toegankelijk maken van verenigingen voor kansarmen  
 
 

 

 
Mobiliteit voor zwakke weggebruikers 
versterken : 
 

• rolstoelvriendelijk  actieplan  
 

• faciliteiten minder validen waarborgen 
en verbeteren  

 

 

 

 



Jean-Pierre Leplae 

68 jaar 
 

Plaats 11 
 

 

 

Op plaats 11 staat Dr. Jean-Pierre Leplae.  Hij richtte in het begin van zijn carrière als 1 van 
de eerste in Vlaanderen een wijkgezondheidscentrum op in Gent.  Voorheen woonde deze 
huisarts in Eksaarde om een poos geleden naar onze landelijke gemeente te verhuizen.  
Deze dokter heeft vanuit zijn beroep een brede maatschappelijke visie.  Een bereikbare 
lokale gezondheidszorg voor iedereen in Moerbeke, daar gaat hij vol voor.  Hij is ernstig 
bezorgd over het dalende aanbod aan eerstelijnszorg  in ons dorp en dat is dan ook zijn 
prioriteit.  Dr. Jean-Pierre Leplae weet vanuit de praktijk aan welke reële gezondheids- en 
welzijnsproblemen moeten gewerkt worden, hij is dan ook met zekerheid een verrijking voor 
het zorgbeleid in Moerbeke!  
 

 

Mijn speerpunten voor de volgende jaren :  
 
 

 

Aanbod van multidisciplinair 
zorgcentrum: 
 

• groepspraktijk van huisartsen, verpl., 
psych., kine ..enz 

• zuiloverstijgende zorginitiatieven  
• aandacht en steun voor vrijwilligers  

 
 

Sport voor jong en oud :  
 

• ons bestuur moet de budgetten voor 
jeugd-sport uitbreiden 

• huursubsidie voor sporthal, 
jeugdtrainers, materiaal….waarborgen 

 

 
 
 
Veiligheid, dubbel : 

• verkeersveiligheid: heel veel werk aan de winkel, prioritair 
• ieder moet zich veilig voelen in ons dorp  
• meer man- en vrouwkracht voor politiezone Puyenbroeck 

 
 

 



Denise Wuytack 

66 jaar 
 

Plaats 12 
 

 

 

Het is vermoedelijk onmogelijk om meer engagement in een lichaam te krijgen dan in dat 
van Denise Wuytack.  Op plaats 12 vind je dé Vrijwilligersvrouw van onze ploeg (en we 
schrijven Vrijwilliger hier bewust met hoofdletter).  Je vindt Denise bij Ziekenzorg, het 
rusthuis, de Huntingtonliga, de KVLV, het koor, …  Overal waar activiteiten plaatsvinden is 
ze de trouwe werkmier, voor deze vrijwilliger is niets te veel.  Ze weet de kleine dingen in het 
leven heel sterk te waarderen én ze zal er ook steevast voor opkomen. Denise weet wat er 
leeft bij de verenigingen en vervult een hele belangrijke  signaalfunctie, we zijn dan ook blij 
dat ze onze ploeg mee ondersteunt.  
 

 
Zonder vrijwilligerswerk kan een sociale gemeenscha p niet blijven 
bestaan, daar ga ik ten volle voor !  
 
 
Stimuleren en versterken van vrijwilligerswerk in M oerbeke  :  

• gemeente moet zijn vrijwilligers koesteren en waarderen  
• het recruteren van vrijwilligers steunen vanuit het beleid 

 
Participatie van vrijwilligerswerk in het beleid  :  

• zorgen dat vrijwilligers over alle takken in Moerbeke inspraak kunnen doen in het 
beleid  

• adviezen van vrijwilligers ernstig nemen en mee aan de slag gaan 

 
Mobiliteit aangepast aan mindervaliden :   

• rolstoelvriendelijk actieplan voor de ganse gemeente 
• voetpaden en openbare gebouwen aanpassen aan rolstoelgebruikers  
• speciale aandacht voor verplaatsing van senioren  

 

 

 

 
 

 

 



Marleen De Buck 

50 jaar 
 

Plaats 13 
 

 

 

Op plaats 13 staat Marleen De Buck.  Zij runt samen met haar man een landbouwbedrijf op 
de Pereboom.  Dagelijks ondervindt ze aan den lijve wat het met zich meebrengt om 
landbouw oordeelkundig af te stemmen met milieu en natuur en dit is dan ook prioritair voor 
haar. Naast haar taak op het bedrijf is zij als echtgenote en moeder van 4 jongeren ook nog 
werkzaam als maatschappelijk werker.  Ze weet als geen ander wat het vraagt om zorg te 
dragen voor elkaar en ze weet hierin de juiste prioriteiten te stellen.   
 
 
Beleid met hart en hoofd voor landbouw en zorg ! 
 
 
Duurzame landbouw :  

• bestuurlijke participatie bij beheersovereenkomsten  
• korte keten initiatieven stimuleren, ondersteunen en bekend maken  

 
Ondernemen in huidig klimaat : 

• actieve beleidsrol bij rampen en subsidiebeleid 
• landbouwerfgoed beschermen als essentiële voedselbron  
• goed pro-actieve waterhuishouding samen met Polder 

 
Zorgaanbod Moerbeke Noord waarborgen : 

• zorgondersteuning actief bekend maken en aanbieden 
• sociaal huis komt de inwoners tegemoet in plaats van zelf uitzoeken  
• veilige fietsverbinding naar Moerbeke-Noord is absolute noodzaak 

 

 

 

 
 

 

 



Johan Aper 

64 jaar 
 

Plaats 14 
 

 

 

Johan Aper werkt bij een Belgische grootbank en adviseert daar lokale besturen.  Het hoeft 
dan ook niet te verbazen dat hij zich al 40 jaar in de achtergrond inzet als penningmeester 
en secretaris van onze partij.  Deze kandidaat op plaats 14  ademt financiële expertise en is 
een echt rekenbeest.  Als geen ander kan hij budget en financiën van de gemeente 
analyseren en van daaruit een betrouwbaar advies formuleren. We zijn dan ook verheugd 
dat hij onze lijst met zijn specifieke kennis versterkt.  
 
 
 
Een veilig fietspadennetwerk /fietsautostrade en de gelijke voetpaden :  

• de realisatie van de fietsautostrade Wachtebeke- Moerbeke -Lokeren  
• veilige fiets- en voetgangersoversteekplaatsen  
• maximum snelheid centrum gemeente 30 km  
• verbod vrachtwagens >3.5Ton door het centrum  

 
De stabilisatie of zo mogelijk verlaging van de gem eenteschuld :  

• de schuld per inwoner bedraagt heden 1435 EUR voor onze gemeente  tov 947 EUR  
voor het vlaamse gemiddelde  

• het financieel draagvlak van onze gemeente beloopt 332 EUR tov 229 EUR voor het 
vlaamse gemiddelde (dus ruimte om schuld af te bouwen) 

 
De verlaging van de belastingen op onroerende goede ren  :  

• vergelijkbare opcentiemen zoals in onze buurgemeenten 
• de autonome financieringsmarge  2017 laat voldoende ruimte  om de belasting 

onroerende voorheffing te verlagen  

 

  
 

 

 

 



Johan Daelman 

61 jaar 
 

Plaats 15 
 

 

 

Onze derde lijstduwer (plaats 15) is opnieuw een verenigingsman bij uitstek.  Johan 
Daelman vind je overal waar  helpende handen nodig zijn: Bij de gewestelijke 
seniorenwerking van de Landelijke Gilden en het Parochiecentrum, maar daarnaast is hij 
ook een begenadigd zanger bij 2 koren. Johan is een zeer betrouwbare & gedreven werker.  
Vanuit zijn ervaring met zorg voor anderen, is hij een bijzonder waardevolle verrijking in het 
maken van prioritaire beleidskeuzes! 
 
 

 
Mobiliteit, toerisme en sociaal aanbod zijn mijn sp eerpunten  
 
 
Evenwichtig mobiliteitsaanbod : 

• leefbaarheid centraal 
• evenwicht tussen veiligheid, gezondheid en toegankelijkheid  

 
Toeristisch fiets- en wandelaanbod  : 

• veel duidelijker kenbaar maken  
• troeven uitbouwen ( water, fietsen, wandelen) 
• oplijsten en bekendmaken zowel digitaal maar ook met folders/brochures  

 

  
 
 
Naar de burger toekomen met sociaal aanbod : 

• als burger niet alles zelf moeten uitzoeken  
• duidelijk bekend maken van voorzieningen, actuele info digitaal en folders  
• drempel sociaal huis verlagen ! 

 

 

 



Martine Dieleman 

56 jaar 
 

Plaats 16 
 

 

 

Op plaats 16 hebben we onze tweede lijstduwer Martine Dieleman.  Zij ziet heel graag 
mensen, en ook dan vooral zij die zorgen nodig hebben. Als verpleegkundige in het Netwerk 
Palliatieve Zorg Waasland, weet ze te waarderen wat prioritair belangrijk is in het leven.  In 
haar vrije tijd stroopt Martine de mouwen op waar KVLV aan de slag is.  Ook tijdens 
initiatieven van de cultuurraad  kan je haar helpende lach en hand voelen!  Als inwoner van 
de Kruisstraat vraagt ze aandacht voor een bloeiende gemeente ten noorden van de 
Expressweg.  
 
 
Positieve, mooie, warme en aangename leefomgeving d aar ga ik voor! 
 
 

Een b(l)oeiend Moerbeke : 
 

• waar ook de verbondenheid met 
het noorden van Moerbeke niet uit 
het oog verloren wordt 

• waar de geluidsoverlast ten 
gevolge van het toenemend 
verkeer op de E34 wordt 
aangepakt met een groene buffer. 

 
 

 
 

 

 
Een b(l)oeiend verenigingsleven : 

• met aangepaste ondersteuning en 
stimulering 

• met een goede onderlinge 
samenwerking, ook over de zuilen 
heen, wat extra mogelijkheden 
creëert. 
 

Aandacht voor de jongeren :  
• waar betaalbaar wonen mogelijk is  
• met ondersteuning voor startende 

ondernemers. 

 
 
 



Guido Van Hoecke 

63 jaar 
 

Plaats 17 
 

 

 

Onze eerste lijstduwer op plaats 17 is Guido Van Hoecke.  Dit gemeenteraadslid is vanuit 
zijn professionele achtergrond een echte meerwaarde in technische dossiers.  Je kan hem 
overal in Moerbeke ontmoeten waar er activiteiten plaatsvinden.  Hij is één van de drijvende 
krachten van het Parochiecentrum en staat steevast paraat. Ook in het feestcomité kent men 
hem voor zijn betrouwbare inzet met visie, kortom: Guido is een man waar je kan op 
bouwen! 
 
 
Zorg voor een veilige woonomgeving : 

• gerichte controles, ook in minder drukke omgevingen en ’s avonds 
• toezicht op een veilige omgeving, ook wat  infrastructuur betreft. 

 
Zorg voor een goed draaiend, niet-zuil gebonden ver enigingsleven :  

• het verenigingsleven is belangrijk in onze samenleving, het brengt mensen dichter bij 
elkaar 

• alle verenigingen moeten bij de inrichting van activiteiten kunnen rekenen op 
materiële steun.  

• inspelen op nationale en Vlaamse themadagen: aanzetten tot en steunen van 
gezamenlijke organisaties bij bvb Kom op tegen kanker, Dag van het Park,… 

 
 

  
 
 
 

 



Een sterke ploeg 

voor Moerbeke 
 
 

 
U kan op meerdere kandidaten stemmen. 
Elke stem telt volwaardig. 

 
Meer info  :  moerbeke.cdenv@gmail.com 

 
Willen jullie graag onze kandidaten aanmoedigen, affiches zijn  telefonisch te verkrijgen via  0479 355 192 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

moerbeke.cdenv.be 

www.facebook.com/cdenvmoerbeke 

 
 
Verkiezingsdrukwerk gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 
VU : Kathleen Plasschaert, Damstraat 25, Moerbeke 

                                      Save the date !  
 
Wanneer ? 23 september 2018 doorlopend van 10u – 13u30 
Place to be : Jeugdhuis De Kring  Crevestraat 31 
  
Kom in ontspannen muzikale sfeer kennis maken met het 
kandidatenteam CD&V +  en hun programma ! 
De voorstelling wordt muzikaal ingekaderd  door Moerbekenaar 
Bert Aper met de  High Five bluesband.  
  
Drank en aperitiefhapjes tegen democratische prijzen ! 
 


