
“We willen samen met alle inwoners
ons dorp uitbouwen tot  het dorp
waar het aangenaam en  veilig
vertoeven is”

Eandis Assets ?
Op de GR van september keurden we als
enige fractie het agendapunt van Imewo en
Eandis Assets niet goed (onthouding) :
agendapunt van de participatie van de
Chinese partner State Grid Europe Limit in
Eandis. Ons standpunt luidde :  het beleid om
voor 100 % duurzaamheid wat betreft
energie te gaan, ondersteunen we volledig
evenals de betrachting om financieel sterk te
besturen.  Het is een beleidsvoering van
bovenlokale experten die vast en zeker
getracht hebben naar lokale inbreng en
participatie.  Diverse redenen hebben ertoe
geleid om uiteindelijk te kiezen voor een
private partner, State Grid Europe Limit.  Dat
deze Chinese participatie zijn financiële
voordelen zal hebben staat vast.   We zijn niet
in kennis of er voldoende veiligheid is
ingebouwd dat deze participatie ons op
lange termijn niet meer na- dan voordelen zal
berokkenen. We vinden het veel zinvoller om
meer in te zetten op  lokale participaties.
We wensen hierbij  op te merken dat de
democratie, door inspraak op de
gemeenteraden hier een grote les kreeg.
Lokale mandatarissen dienen zeer
waakzaam te zijn over dergelijke belangrijke
thema’s en niet zomaar klakkeloos
goedkeuren.  Het voorbeeld van VLD minister
Tommelein die dit punt op de gemeenteraad
van Oostende goedkeurde, maar het later als
minister, met meer achtergrondstudie plots
afkeurde, spreekt boekdelen.

CD&V vroeg op de gemeenteraad van 27 oktober 2016 om in het kader van de
100-jarige viering een meer respectvol individueel symbool te stellen naar alle
Moerbeekse oudstrijders.
We vernemen immers dat er heel wat emotie is bij betrokken familieleden alsook inwoners
die het elementair vinden dat de individuele graven behouden blijven in plaats van te
verwerken in een gemeenschappelijk herdenkingsmonument.
Het blijvend respect voor de individuele graven – zelfs in een nieuw uniform kleedje - is ook
het geval op vele andere gemeentelijke
kerkhoven. Ook op de militaire kerkhoven waar
Belgische,Engelse of Duitse gesneuvelden
gegroepeerd begraven liggen, is er het
individuele respect, zelfs voor de onbekende
soldaat die een persoonlijke herdenkingssteen
kreeg toegewezen. We houden eraan deze
eervolle symbolische herdenking ook in
Moerbeke te installeren :
• Vraag om in plaats van een monument de
bestaande graven te herstellen of renoveren, uit
respect voor de individuele oudstrijders en hun
familie.
• Voorstel om voor het onderhoud van deze
graven een peter- en of meterschap te
installeren met een engagement om deze
blijvend te onderhouden, in samenwerking met
de gemeente die bvb het grasveld mooi
onderhoud. We denken dat er onmiddellijk
voldoende kandidaten zijn om dit op zich te
nemen.

RESPECT VOOR ONZE
OUDSTRIJDERS

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 16 - november 2016

Constructieve oppositie voeren was en
is nog steeds onze keuze in de huidige
legislatuur.
Dossiers opvolgen en waar nodig
bijsturen  met onze eigen inzichten
maar ook die van de inwoners.
Af en toe moeten we dan ook aan de
alarmbel durven trekken zoals nu op
gebied van het huidige beleid inzake
mobiliteit in de ruime zin van het
woord.
Lees hierover meer  in dit nummer.

Kathleen Plasschaert
Voorzitter CD&V Moerbeke
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- Het masterplan geeft aan het gemeentelijk
beleid mee om de link te leggen naar de
klimaatambities (Waasland Klimaatland).
Het masterplan heeft alvast de ambitie om er
een duurzaam project van te maken en
suggereert hiervoor een aantal
mogelijkheden.
- Het masterplan erkent dat vermenging van
wonen en werken bijzondere aandacht vergt
voor de exacte vermenging, de mogelijke
overlast van de ene op de andere functie. De
mooie zichten kunnen best voor het wonen
ingezet worden. Voor de verdere uitwerking
van het RUP geeft het masterplan mee dat
vermenging van het werken en het wonen
heel wat aandacht vraagt voor vergunningen,
normeringen, overlast en belasting van de

ene functie naar de andere.
- Het masterplan stelt aan het gemeentelijk
beleid voor om bij de concrete inrichting het
STOP principe te hanteren (voetgangers en
fietsers zo dicht mogelijk bij de ingangen en
bestemmingen, auto’s wat verder weg).

Na de informatierondes die dit
voorjaar door de Dienst Ruimtelijke
Planning (DRP) van de Provincie Oost-
Vlaanderen in Moerbeke werden
georganiseerd kwamen er nog heel
wat suggesties en opmerkingen van
Moerbeekse inwoners of
belangengroepen.

Deze heeft de DRP onderzocht en in de mate
van het mogelijke verwerkt in het definitieve
masterplan (inrichtingsplan). Zowel de
gemeenteraad van Moerbeke als de
provincieraad keurden dit definitieve
masterplan goed in juni 2016 ( www.oost-
vlaanderen.be/suikerfabriek ) .

In een volgende fase zal de DRP een
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
(PRUP) opmaken. In het masterplan krijgt het
gebied een nieuwe invulling met nieuwe
bestemmingen. Het PRUP zal deze nieuwe
bestemmingen juridisch vastleggen.
Tegelijkertijd zullen de deelprojecten verder
vorm krijgen volgens de fases die in het
masterplan zijn voorzien.

Lut Van de VijverIn de huidige legislatuur heeft onze
gemeente al een groot aantal
samenwerkingsakkoorden met
instanties, organisaties, … afgesloten
met als voornaamste doel positieve
resultaten te boeken voor onze
gemeente op langere termijn. Twee
van die akkoorden zijn het
burgemeesterconvenant en SAVE-
charter, waaraan we dan ook
constructief meewerken !
Het burgemeesterconvenant vormt de basis
voor het opstarten van Waasland
Klimaatland waarbij sensibiliseringsacties
rond klimaat en CO2-reductie de
hoofdpeilers van het traject zijn. In totaal
hebben 7 wase gemeenten zich hierbij
aangesloten. Het voorbije jaar werd er dan
ook hard gewerkt aan de hand van
denkmomenten en workshops door zowel
ambtenaren als de lokale bevolking om te
komen tot het klimaatplan waasland
(www.waaslandklimaatland.be) waarbij we
heel kort de conclusie voor Moerbeke willen
destilleren.
De twee grootste bronnen van CO2 uitstoot
voor onze gemeente zijn de huishoudens
gevolgd door mobiliteit welke niet echt
verwonderlijk zijn. Het zal dan ook een ware
uitdaging zijn om op basis van deze 2 punten
een 20 %  CO2 reductie te realiseren . Om dit
te kunnen verwezenlijken zullen we

voornamelijk moeten inzetten op een lager
energieverbruik in combinatie met
hernieuwbare energie maar ook een
mentaliteitswijziging op gebied van
mobiliteit zal strikt noodzakelijk zijn en hierbij
komen we tot onze 2de belangrijke akkoord
van de save charter !
Door de SAVE-charter te ondertekenen is
Moerbeke het engagement aangegaan om te
strijden voor meer verkeersveiligheid (meer
info : http://save.ovk.be) . Er werd samen met
de politiezone Puyenbroeck een actieplan
opgesteld waarbij de implementatie van het
STOP-principe (prioriteit Stappen, dan
Trappen, vervolgens openbaar vervoer en
dan pas personenwagens) één van de
actiepunten is. Bij dit punt blijven we echter
momenteel heel sterk op onze honger zitten.
Een korte wandeling of fietstocht door onze
gemeente leert ons al vlug dat koning auto
nog steeds alom tegenwoordig is en ook niet
vlug van zijn troon gestoten zal worden
binnen korte termijn. Enkele foto’s zijn
hiervan de stille getuigen.
We willen dan ook samen met jullie
(mobiliteitscafé zo 5 febr 2017) blijven pleiten
voor de veiligheid van onze zwakke
weggebruikers zodat de nodige budgetten
vrijgemaakt worden om dit te kunnen
realiseren !

Kathleen Plasschaert

FOTO'S ZEGGEN MEER
DAN WOORDEN ....

       Klimaat
             &
    Mobiliteit
 Duurzame toekomst !
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En jij? Welke zijn jouw ervaringen als zwakke weggebruiker ?

Laat het ons weten en mail je ervaringen of ideëen door naar
moerbeke.cdenv@gmail.com

MASTERPLAN  SITE
SUIKERFABRIEK EN
RUIMERE OMGEVING !
Dit belangrijke dossier voor de toekomst van
Moerbeke volgen we  nauwgezet mee op !

Inbreng masterplan door  CD&V Moerbeke

Vervolg specifieke
opmerkingen ivm masterplan

- Het masterplan merkt aan het
gemeentelijk beleid op dat de behoefte
aan ontmoetingsruimte moet afgestemd
worden op andere projecten zoals het
nieuw school- en sportcomplex. Dit wordt
best gekoppeld aan een financieel plan en
een uitbatingsmodel. Dit kan ook
intergemeentelijk bekeken worden.
- Het masterplan vraagt aan het
gemeentelijk beleid om de
betaalbaarheid van het wonen te
ondersteunen.
- Het masterplan stelt dat het fietspad
richting Lokeren naar de Vapeurbrug
brengen een enorme meerwaarde is. Dit
kan voorlopig door een weg met openbaar
karakter aan de zuidzijde van de vaart tot
bij de Dambrug. Later kan dit eventueel
over de volledige spoorbedding
zuidwaarts indien er met de eigenaar een
akkoord kan gevonden worden.
- Het masterplan stelt dat de beste optie
zou zijn om een vrachtwagenparking aan
het op- en afrittencomplex van de E34 te
voorzien (en dus niet op de site). Dit gaat
wel best gepaard met een volledige visie
op vrachtverkeer in het centrum van
Moerbeke.

De overige bezorgdheden die we
inbrachten zullen in de bevoegde organen
zoals de (intergemeentelijke-)
mobiliteitscommissie nauwgezet door
onze fractieleden opgevolgd worden.
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