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Een nieuw evenwicht 
zoeken

Het nieuwe regeerakkoord is er, en dat zal ons allen 
zeker niet ontgaan zijn, velen zoeken naar de betekenis 
van het nieuwe evenwicht. 
Op het partijcongres kregen we de kans meer details 
en de context te verkennen. CD&V is van nature een 
partij die verantwoordelijkheid opneemt, die met échte 
dossierkennis werkt én overleg hoog in het vaandel 
draagt. Dat mochten we klaar en duidelijk vaststellen 
op het congres waar met klem werd herhaald dat het 
sociaal overleg een grondvoorwaarde is, die ook in het 
regeerakkoord is verankerd. 
Overleg doe je dan weer met partners die bereid zijn 
om écht te overleggen, met een eerlijke blik op de rea-
liteit én bereidheid om problemen op te lossen. 
Een evenwicht vinden is voor ieder van ons een be-
wuste oefening. Als deze is gebaseerd op het streven 
naar het meest menselijk mogelijke, dan voelen we 
ons doorgaans veilig. Veiligheid betekent ook stevige 
grondvesten van betaalbaarheid. Wat al jaren diende te 
gebeuren heeft nu een vertaling gekregen. Onze partij 
stak zijn nek uit om een degelijk programma te helpen 
schrijven. 
Wij, het moedige midden, kunnen doelen verfijnen, 
doen slagen en aanpassen aan het werkelijk haalbare. 
We zijn ten volle bereid in dialoog met u onze verant-
woordelijkheid te nemen.  

Lut van de Vijver,
fractieleider CD&V-Moerbeke-Waas



Speciale beschermingszones 
(SBZ)
De Europese natuurwetgeving geeft een 
beschermingsstatus aan gebieden met 
bijzondere natuurwaarden. Wanneer het 
over gebieden gaat die belangrijk zijn 
voor het voortbestaan van bedreigde of  
zeldzame vogels, spreekt men over Vogel-
richtlijngebieden. In de poldergebieden en 
de haven van de linker Scheldeoever werd 
zo bijvoorbeeld een groot gebied in Doel 
– Kieldrecht – Kallo afgebakend. 
Om dieren of  planten te beschermen 
voorziet Europa Habitatrichtlijngebieden. 
Stel u geen immense natuurreservaten 
voor. In SBZ leven en werken duizenden 
mensen, staan fabrieken en rijden vracht-
wagens. Hiervoor gelden wel bijzondere 
maatregelen. Eén van die regels is de 
verplichting tot natuurcompensatie. In 
die gebieden wordt maar een bouw- en/
of  milieuvergunning afgeleverd nadat een 
uitgebreide studie (Milieueffectenrapport 
of  MER) duidelijk maakt hoeveel natuur-
waarden er zullen verdwijnen ten gevolge 
van de voorziene ingreep. 
Zo moesten en moeten in de polders van 

de linker Scheldeoever enkele honderden 
ha landbouwgrond ingericht worden om 
de uitbreiding van het havengebied te 
compenseren. 
Wanneer je van Verrebroek naar Doel 
rijdt op de rand van het havengebied kan 
je zo enkele gebieden zien. Een wat kri-
tisch element is dat havengebieden in ont-
wikkeling zich uitstekend lenen als leefge-
bied voor allerlei vogels en dieren, soms 
beter dan de natuurgebieden er omheen. 
Er is veel water en het vele grondverzet 
maakt er een dynamisch gebied van, een 
beetje zoals wanneer je de zee zijn gang 
zou laten gaan. De opeenvolging van eb 
en vloed en ten gepaste tijde een storm 
zouden dan voor grondverzet en een 
continu veranderend milieu zorgen.

Ook Gent?
Een tiental jaar geleden, bij het uitwerken 
van het Strategisch plan voor de ontwik-
keling van de Gentse haven, wierp zich 
een soortgelijk verhaal op. We citeren: 
“Een studie ‘Inventaris van de natuur-
waarden in de Gentse Kanaalzone’ 
(2006), uitgevoerd door de Universiteit 

Antwerpen en Natuurpunt, heeft begroot 
dat ter compensatie van het verlies, 205 ha 
nieuwe natuur moet gerealiseerd worden 
om de huidige beleidsrelevante soorten, 
avifauna en vegetaties, duurzaam in stand 
te houden. Van hoger vermelde 205 ha zal 
16 ha, die gerelateerd is aan Vlaamse wet-
geving, voorzien worden binnen de kop-
pelingsgebieden (buffergebieden rond de 
dorpen in de Kanaalzone) in het haven-
gebied. De overige 189 ha is gerelateerd 
aan de Europese Vogelrichtlijn en dient 
gerealiseerd te worden in robuuste na-
tuurkernen buiten het havengebied. Deze 
laatste moeten de havenontwikkeling 
rechtszekerheid bieden en zijn onderwerp 
van de geplande natuurontwikkeling.”

Denkfout?
De aanleiding voor de zoektocht naar 
natuurcompensatiegebieden was niet dat 
het Gentse havengebied in een Europese 
SBZ lag. Het gebied werd wel door we-
tenschappers opgenomen in een inven-
taris van ‘Important Bird Area’s’. Het 
Gentse havenbestuur wilde niet het risico 
lopen dat uitbreidingswerken zouden 

Vorig jaar werden vooral de Moerbeekse landbouwers verontrust 
toen uit een kennisgeving plan-MER bleek dat in de Moervaarval-
lei tussen de Kennedylaan (R4) en Moerbeke mogelijks een kleine 
200 ha landbouwgrond zou moeten plaats maken voor natuuront-
wikkeling. Dat was volgens de auteurs van het plan nodig om het 
verlies aan natuurwaarden te compenseren ten gevolge van de 
uitbreiding van het havengebied in de Gentse kanaalzone.
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stilgelegd worden. Denk maar aan wat 
gebeurde bij de werken voor het Deur-
ganckdok op de Linker Scheldeoever. 
Na een uitspraak van de rechtbank dat 
er te weinig natuurcompensaties waren, 
werden de werken er stilgelegd met voor 
miljoenen aan schadeclaims tot gevolg.
Daarom werden het Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB), de Vlaamse Land-
maatschappij (VLM) en studiebureaus aan 
het werk gezet om de schade in te schat-
ten en ook de benodigde oppervlakte om 
die te compenseren.

Immens plan
Het verdikt luidde: 189 ha, als volgt in te 
richten:
- 72 ha ondiep, matig voedselrijk open 
water met voldoende oevervegetatie;
- 10 ha rietland;
- 80 – 100 ha grasland;
- circa 1 ha weinig of  niet vervuilde be-
ken, vijvers, rivieren, zandwal;

- 16 ha kaal zandig terrein.
Er werden een aantal zoekgebieden 
gedefinieerd waarvan men de verdere 
mogelijkheden, en ook de schade voor 
bewoners en landbouwers, zou in kaart 
brengen. Aanvankelijk zocht men dichtbij 
de Kanaalzone, maar op het laatst kwa-
men daar twee gebieden in Moerbeke bij, 
met name de ‘site Suikerfabriek’ en de 
‘site Wulfsdonk-Turfmeersen’. Enerzijds 
ging het over de vroegere bezinkingsbek-
kens ten zuiden van het dorp (173 ha) en 
anderzijds over 794 ha grosso modo gele-
gen tussen Moervaart, Olentgracht (onze 
grens met Eksaarde), Eksaardedam en 
Provinciaal Domein. Dit zorgde voor heel 
wat onrust bij verschillende doelgroepen. 

Beslissing
Velen reageerden met een bezwaar-
schrift in de inspraakprocedure voor het 
plan-MER. Ook wij dienden een aantal 
opmerkingen in. We merkten onder meer 

op dat de 80 tot 100 ha foerageergebied 
voor de Bruine kiekendief  perfect kunnen 
gerealiseerd worden in gewoon agrarisch 
gebied. Ornithologische studies, maar ook 
onze eigen waarnemingen in de polders, 
bewijzen dat dit perfect kan. 
Half  juli meldde de Vlaamse regering dat 
een ecologisch en juridisch onderzoek uit-
wees dat de Gentse Kanaalzone de stem-
pel ‘vogelrichtlijnwaardig’ niet verdient. 
De 189 hectare natuurwaarden waarvan 
men dacht dat ze door de Europese 
Vogelrichtlijn beschermd werden, hoeven 
dus niet gecompenseerd te worden. Wel 
zullen enkele tientallen ha natuurgebied 
gerealiseerd worden, bij voorkeur in de 
koppelingsgebieden. Spijtig dat een der-
gelijke studie niet vroeger gemaakt werd. 
Het zou veel boeren slapeloze nachten 
bespaard hebben.

Patrick Dieleman
Bestuurslid CD&V

Afschakelplan Moerbeke in geval van
energietekort om black-out te voorkomen
CD&V vroeg op de gemeenteraad naar een duidelijk communica-
tie- en sensibilisatieplan voor de Moerbeekse inwoners. Dat er op de 
Moerbeekse site reeds een eerste informatie is over het afschakel-
plan met een benoeming van de straten is een stap in de goede rich-
ting, we hebben er sterk voor gepleit. Toch blijven we nog op onze 
honger zitten omtrent zaken waar we verder actie rond willen zien.

De gemeente Moerbeke dient sterk te 
stimuleren dat IEDEREEN het ener-
gieverbruik matigt. Dit is de belangrijk-
ste stap om maximaal te voorkomen 
dat de energietoevoer deze winter dient 
afgekoppeld te worden en daar hebben 
we met z’n allen een verpletterende 
verantwoordelijkheid. Het bestuur zou 
geregeld tips via uiteenlopende kanalen 
moeten promoten.

Er is nood aan informatiedoorstroming 
die geen paniek veroorzaakt maar wel 
onze inwoners tips geeft bij stroomaf-
koppeling. We vroegen ook hierover 
een artikel in het gemeentelijk infoblad 
te plaatsen omdat de website door ve-
len niet gelezen wordt en bij stroomuit-

val zelfs niet raadpleegbaar is! 

De Moerbeekse noodcel vragen we 
om informatie te verzamelen over de 
potentiële risico’s in de af  te koppelen 
zones: welke noodzakelijke infrastruc-
tuur moet zeker blijven werken en is dit 
gegarandeerd? Waterpompen die wa-
terdebieten regelen, de RVT werking, 
melkkoelinstallaties, de melk is immers 
niet meer leverbaar als ze niet gekoeld 
wordt …. Zijn voor deze installaties de 
stroom gegarandeerd of  is anderzijds 
een stroomgenerator voorzien? Indien 
de bedrijven in de betrokken zones 
weten dat zij er onder vallen, zullen zij 
de kosten maken een generator aan te 
schaffen of  er tijdig eentje te reserveren 

om te huren. Er van uitgaan dat alle 
bedrijven zomaar over een stroomge-
nerator kunnen beschikken is toch wel 
erg kort door de bocht. De straten zijn 
nu toch bekend. We hebben daar sterk 
op aangedrongen. Tenslotte zijn we als 
inwoners volwassen genoeg om met 
dergelijke berichten om te gaan en geen 
kleine kinderen die in paniek schieten. 

Vervolg zie pag. 8
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-werking in 

onze gemeente? Of heeft u een suggestie 
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de 

conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Kathleen Plasschaert
(kathleen.plasschaert@telenet.be)
www.moerbeke.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/lid-worden

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

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Het jaarlijks vormingsweekend van JONGCD&V draait rond het thema 
leiderschap. We verwelkomen o.a. Rudy Aernoudt, Hilde Crevits , 
Dirk Decoster en andere inspirerende pioniers. Wil je er graag bij zijn? 
Schrijf je snel in via www.jongcdenv.be/nationaal/wintertop

Torhout
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We vroegen dat de Moerbeekse vei-
ligheidscel of  het bestuur een oproep 
doet via het gemeentelijk infoblad, om 
burgerzin op te brengen bij een effec-
tieve eventuele afkoppeling. Bij buren 
waarvan we vermoeden dat zij ongerust 
zullen zijn of  hulpeloos op het moment 
van een stroomuitval is het wense-
lijk om even aan te kloppen. Kan het 
OCMW hier ook een vinger aan de pols 
houden? Zij kennen hulpbehoevenden 
en kunnen noden signaleren. 

Tenslotte vragen we het bestuur en de 
noodcel om onze inwoners ook op te 
roepen om bij een heropstart van de 
elektriciteit ervoor te zorgen niet alle 
apparaten gelijktijdig op volle activiteit 
op te starten. Dat kan een immers een 
vervelende clash veroorzaken. 

Lut van de Vijver
Fractieleider 


