
- Pieter, ik ken je vooral als KLJ-er
“Dat is inderdaad een belangrijk stuk 
van mijn leven, maar wat misschien 
weinig mensen weten is dat ik mijn 
jeugdbewegingsleven gestart ben bij 
de scouts. Op mijn zesde vonden mijn 
ouders het belangrijk dat ik naar de 
scouts ging. Toen ik 11 was verhuisde 
het KLJ-lokaal van de Kruisstraat 
naar het centrum en ben ik een aantal 
klasvrienden naar KLJ gevolgd. Daar 
heb ik zowat alle rangen doorlopen: 
eerst lid, dan leider, hoofdleider en 
afgevaardigde in het gewestbestuur. 
Men vroeg mij ook of ik binnen KLJ 
Oost-Vlaanderen wou meehelpen 
met de vorming voor Oost-Vlaamse 
bestuursleden. Het enthousiasme stak 
mij zodanig aan dat ik mij ook in de 
beleidsmatige kant van de beweging 

wou engageren. Ik werd door het pro-
vinciaal bestuur verkozen als provin-
ciaal voorzitter. Ik heb deze vrijwilli-
gers-functie uitgeoefend van januari 
2007 tot januari 2010 en maakte in 
die periode ook deel uit van het acht-
koppig nationaal bestuur van KLJ. 
Actief zijn in een jeugdbeweging is 
op zich al verrijkend maar die jaren 
in het provinciaal bestuur leerden mij 
onder andere efficiënt vergaderen, 
naar afwijkende meningen luisteren, 
besluiten nemen en die nadien ook 
loyaal verdedigen. Daarnaast was het 
een heel goede oefening in efficiënt 
tijdsbeheer. Dat coördineren en links 
en rechts problemen oplossen of ini-
tiatieven helpen opstarten bracht heel 
wat werk met zich mee, maar ik heb 
het zéér graag gedaan. Ik wil een lans 

breken voor het jeugdwerk. Uiteraard 
draag ik de KLJ een heel warm hart 
toe maar dat wil niet zeggen dat de 
andere jeugdbewegingen geen goed 
werk verrichten. Er zijn alleen goede 
of slechte leidingsploegen en die vind 
je in alle bewegingen. Ik vind het leuk 
dat KLJ en Scouts hier in Moerbeke 
in harmonie elk hun eigen ding kun-
nen doen, en tegelijkertijd ook goed 
samenwerken om bijvoorbeeld een 
partijtje voetbal tussen beiden te 
organiseren.

- Hoe kwam je in de politiek 
terecht?
“Ik was van jongsaf geïnteresseerd. 
Zeker op de hogeschool werd veel 
over politiek gesproken. Als provinci-
aal voorzitter van KLJ diende ik af en 
toe te overleggen met lokale besturen. 
Vaak ging dat over lokaal- of fuifpro-
blematieken. Een vijftal jaar geleden 
vroeg Guido Schelfaut mij om in de 
groep van ‘Anders’ te komen.”

- En heb je toen getwijfeld?
“Absoluut niet. Als jonge progres-
sieve kerel vond ik dat een aantal 
zaken in Moerbeke beter konden. Los 
van welke partij aan de macht is: het 
lijkt me niet gezond dat één partij 
zo lang het beleid van een gemeente 
kan sturen. Je verliest je scherpte. 
Af en toe een wissel van de wacht is 
gezond, dat verplicht je om het beste 
van jezelf te geven.”

- En waarom koos je voor CD&V?
“CD&V houdt goede contacten met 
een aantal middenveldorganisaties. 

VOORGESTELD: 
NIEUWE  VOORZITTER
Sinds 14 februari heeft CD&V Moerbeke een nieuwe voorzitter. 
Oud-voorzitter Herman De Pau besloot de fakkel door te geven aan een 
jongere. Pieter De Landtsheer werd verkozen met unanimiteit van 
stemmen. Wij gingen op zoek naar de man achter de naam.
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Vanuit KLJ kon ik dat van dichtbij 
volgen. De Landelijke beweging van 
de Boerenbond, waar KLJ deel van 
uitmaakt, bezorgt naar aanleiding van 
alle verkiezingen een politiek memo-
randum  aan verscheidene partijen  

nog voor de verkiezingsprogramma’s 
zijn uitgewerkt. Niet alleen Boeren-
bond doet dit, maar ook bijvoorbeeld 
de bewegingen die deel uitmaken van 
de ACW-koepel. CD&V houdt bij 
het samenstellen van hun programma 
heel duidelijk rekening met de stand-
punten van al die verschillende groe-
pen. Zo krijg je een programma dat 
door een brede laag van de bevolking 
wordt gedragen. Ik mis dat wat bij het 
liberale gedachtegoed dat meer het 
individu naar voor schuift.”

- Ben je actief binnen 
JONGCD&V?
“Ik ben wel lid maar door mijn enga-
gement binnen de jeugdbeweging was 
ik nooit heel actief. Toen vorig jaar 
Joke Schauvlieghe hier in Moerbeke 
kwam spreken over structuurplan-
ning heb ik met haar een fijne babbel 
gehad. Zo ben ik in haar campagne-
team gerold. Wij zijn heel enthousiast 
en gedreven in heel Oost-Vlaanderen 
op stap geweest om uit te dragen waar 
de CD&V voor staat, en met succes! 
Joke haalde het hoogst aantal voor-
keurstemmen in Oost-Vlaanderen. Ik 
ben heel blij dat wij een Oost-Vlaam-

se minister hebben in de Vlaamse 
regering. Het is veel gemakkelijker 
om lokale belangen op het hogere ni-
veau te verdedigen wanneer je dat kan 
doen met iemand die de streek kent.”
- Heb je jezelf bepaalde doelstel-
lingen meegegeven bij je start als 
voorzitter van CD&V Moerbeke?
“Wij hebben met het bestuur de 
beslissing genomen om in 2012 al-
leen naar de verkiezingen te gaan, 
dat wordt de grootste uitdaging. Wij 
willen onze bestuurswerking uitbou-
wen door degelijke mensen aan te 
trekken die willen meehelpen om van 
Moerbeke een voorbeeld-gemeente te 
maken. Daarnaast vind ik contact met 
andere afdelingen, zeker de gemeen-
ten rondom Moerbeke, heel belang-
rijk. Je kan veel van elkaar leren. Ik 
weet mij gesteund door een enthou-
siaste ploeg die van Moerbeke een 
betere plaats wil maken om te wonen 
en te leven. Wij moeten dossiers 
degelijk onderbouwen en ons goed 
gewapend constructief opstellen in de 
gemeentelijke raden. Via de structu-
ren van CD&V kunnen wij contacten 
onderhouden met mandatarissen 
op provinciaal, Vlaams en federaal 
niveau. Heel wat van de beslissingen 
die op bovenlokaal niveau worden 
genomen, hebben invloed op het le-
ven in Moerbeke. Ik juich toe hoe Lut 
Van de Vijver zich heeft vastgebeten 
in het dossier rond mobiliteit en blijft 
geloven dat we met een goed dossier 

de fietsersbrug over de N49 kunnen 
realiseren. Ik wil aan het begin van 
mijn voorzitterschap uiteraard ook 
Herman De Pau danken voor zijn 
inzet als voorzitter de voorbije jaren.”

- Je kan zelf je steen bijdragen 
binnen het OCMW?
“Ik kwam begin van dit jaar in de 
OCMW-raad en heb ondertussen drie 
raden meegemaakt. Ik stond versteld 
van de wijze waarop er weinig of niet 
werd geluisterd naar de nochtans heel 
constructieve opmerkingen die Guido 
Schelfaut maakte over het dossier van 
de kinderopvang. Als alleen het beste 
goed genoeg is zou je op zijn minst 
mogen verwachten dat er rekening 
wordt gehouden met de kennis en 
ervaring die Guido heeft binnen de 
zorgsector. Ik moet nog veel leren, 
maar ik hoop dat ik een positieve 
bijdrage kan leveren aan de proble-
men die binnen het OCMW aan bod 
komen.”

- Met welke oproep zou je willen 
besluiten?
“Ik wil bij deze iedereen vragen om 
samen met ons de schouders onder 
het project Moerbeke te zetten. Man 
of vrouw, jong of oud, elkeen is wel-
kom. Contacteer ons met uw vragen, 
suggesties of kritiek, ze zullen ons 
helpen om het hier te verbeteren.

Patrick Dieleman

    Steekkaart Pieter De Landtsheer

 Geboren op 18/04/1981

 Zoon van Jean-Paul De Landtsheer & Marleen De Witte
 Kleinzoon van Petrus De Witte & Denise Janssens
 Broer van Evelien (Lien) & Maarten

 Studies: Bachelor Personeelswerk
  Postgraduaat Human Resources Management
 Werk:  HR consultant bij Acerta
 Contact:  Pieter.De.Landtsheer@hotmail.com
  0479 84 13 27
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Het mobiliteitplan Moerbeke-Waas 
in stevige opbouw 

Persoonlijk ben ik getuige van een zeer 

actief werkende commissie met een struc-

turele inbreng van vele leden. Er wordt 

in deze commissie terdege geanalyseerd 

en probleem-oplossend gewerkt. Niet de 

politiek komt in deze commissie op de 

eerste plaats, maar de problematiek van 

mobiliteit in Moerbeke. 

Problematiek
Heel wat thema’s kwamen in het verleden 

ook op de gemeenteraad: de verkeers-

onveiligheid in een aantal straten; de te 

grote verkeersdrukte in de Opperstraat 

e.a. ten nadele van de zwakke weggebrui-

kers; de parkeerproblemen in sommige 

delen van Moerbeke; de gebrekkige 

stop- en standplaatsen voor de bussen; 

de onveilige plaatsen voor fietsers, de be-

scherming van fietsers en voetgangers in 

de schoolomgevingen van  zowel de Pal-

ster, als de Vlinderdreef, de Moerbei, de 

Kruisstraat, de Koewacht; en niet in het 

minst de afsnijding van Moerbeke-Noord 

door het verkeerscomplex. Dit heeft als 

gevolg dat enorm veel doorgaand verkeer 

door de wijk Kruisstraat moet na de vol-

tooiing van het complex. Voor fietsers die 

van Koewacht, Pereboom of Kruisstraat 

naar Moerbeke-centrum willen wordt de 

weg moeilijker, langer en gevaarlijker. 

De dreigende verhoging van de vervoers-

armoede voor Moerbeke-Noord-studies 

wezen uit dat minder bewoners daar een 

wagen hebben - en het tekort aan vlot 

openbaar vervoer werd stevig onder de 

loep genomen. Ook de geluidsoverlast  

ter hoogte van de expressweg werd onder 

de aandacht gebracht. De toekomst van 

de site suikerfabriek was dan weer een 

ander paar mouwen. 

Oplossingen
Heel wat creativiteit en degelijke dossier-

voorbereiding wordt aan de dag gelegd 

om concrete doelstellingen op tafel te 

brengen, zowel op korte als op langere 

termijn. Het is immers belangrijk om 

het effect voor Moerbeke van nieuwe 

initiatieven in hun geheel te bekijken. Zo 

komen mogelijke oplossingen op tafel 

voor het verkeersvriendelijker maken van 

het centrum, de zorg voor het zwaar 

De Gemeentelijke mobiliteitscomissie werkt aan een mobiliteitsplan voor Moerbeke-Waas.
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Al anderhalf jaar werkt de gemeentelijke Mobiliteitscommissie aan een voorstel 
van mobiliteitsplan voor Moerbeke. Deze commissie bestaat naast ontwerper Irtas 
uit medewerkers van de Provincie, het Vlaams Gewest, de Vlaamse Vervoermaat-
schappij, de Lokale Politiezone, de NMBS groep, de gemeentelijke administratie 
en last but not least een afvaardiging van  de gemeenteraadsleden van Moerbeke. 
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verkeer in Moerbeke-Noord, de fiets-

verbinding over de expressweg via een 

fietstunnel of fietsbrug ter hoogte van 

de Pereboom, een degelijke uitbouw 

van het fietsroutenetwerk, een nieuw 

circulatievoorstel in het centrum naar 

aanleiding van de nieuwe uitbouw van 

de site suikerfabriek, het creëren van 

voldoende parkeergelegenheden voor 

auto’s en de degelijke uitbouw van een 

busstation, enz.

Het voorstel van plan is klaar en gaat 

nu naar de provinciale auditcommissie 

ter goedkeuring. 

Inspraak van de inwoners
Het gemeentebestuur heeft de bedoe-

ling om de bevolking te laten parti-

ciperen aan het mobiliteitsplan. Zij 

voorziet hiervoor enkele informatie- en 

discussieavonden. We hopen dat u  ac-

tief deelneemt en dit om tot een goed 

mobiliteitsplan te komen dat door 

zoveel mogelijk inwoners gedragen is. 

Het gaat tenslotte om wat de Moer-

beekse bevolking belangrijk vindt voor 

zichzelf maar ook voor de toekomstige 

generaties in het kader van een veilig 

en aangenaam mobiliteitskader. 

Lut van de Vijver
Gemeenteraadslid
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Wie?  
Lieven Demolder, 23 jaar, Bio-ingenieur, 

student Algemene economie

Wat? 
Jongerenvoorzitter CD&V Moerbeke-

Waas

Waarom? 
Al enkele jaren volg ik de gemeentepo-

litiek op als bestuurslid van de lokale 

afdeling, nu wil ik ook als jongerenvoor-

zitter mijn engagement ten dienste stellen 

van de belangen van jongeren in deze 

gemeente. Bij JONGCD&V Moerbeke 

Voorzitter JONGCD&V
wensen we een kanaal te zijn om ideeën 

of bekommernissen  over het beleid die 

bij jongeren heersen door te sluizen naar 

de gemeentepolitiek. Verder denken wij 

ook graag mee aan een visie in verband 

met de toekomst van Moerbeke-Waas.

Contact? 
Uiteraard zijn we bij JONGCD&V 

Moerbeke-Waas steeds geïnteresseerd in 

de mening van andere jongeren! Heb je 

een specifiek probleem of voorstel dat je 

bij ons wil aankaarten? Wil je lid worden? 

demolder.lieven@gmail.com
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