
“We willen alle inwoners 
betrekken om ons dorp 
uit te bouwen tot 
het kleurrijkste dorp” 

Graag wat tips ?

Daar de CO2 uitstoot in onze 
gemeente voornamelijk te wijten is 
aan de huishoudens en onze 
mobiliteit, geven we enkele kleine tips 
mee die zeker haalbaar moeten zijn Zo 
kunnen we onze
persoonlijke CO2 voetafdruk 
verminderen.

• Ga energiezuinig om met voeding : korte 
keten, verminder vleesverbruik, 
seizoensgebonden voeding, verspilling 
vermijden, drink kraantjeswater, ....
• Controleer de temperatuur in je woning : 
isoleren, juist verwarmen, gepast 
ventileren, ...
• Ga bewust om met je elektriciteit : daglicht 
is gratis, vermijd sluipverbruik, 
energiezuinige lampen, ....
• Kies voor duurzame mobiliteit : meer 
gebruik maken van fiets of openbaar vervoer, 
correcte bandenspanning, aircogebruik 
beperken, autodelen, ....
• .......

Dit is maar een kleine greep uit een waaier 
van mogelijkheden , neem gerust een kijkje 
op www.waaslandklimaatland.be of 
contacteer iemand van ons bestuur bij 
vragen/opmerkingen/nuttige tips !

Eind maart werd het startevenement van Moerbeke klimaatland gelanceerd in 
de bib. Deze avond had een dubbele doelstelling : het klimaatactieplan van onze 
gemeente voorstellen en onze inwoners meer bewust maken van de impact van 
de klimaatverandering.

De documentaire “Before the flood” van National Geographic was dan ook een schot in de 
roos om de aanwezigen aan te zetten tot nadenken, hopelijk over te gaan tot actie en misschien 
zelfs toe te treden tot de klimaatgroep 
Moerbeke.
Binnen onze afdeling zijn we er ons ook van 
bewust dat het meer dan vijf voor twaalf is en 
dat iedereen in mindere of meerdere mate moet 
bijdragen om onze gemeentelijke doelstelling 
(reductie 20 % CO2 uitstoot tegen 2020) te 
kunnen halen. Dit is niet louter de 
verantwoordelijkheid van ons lokaal beleid of 
hogere instanties. We kunnen zelf heel wat 
doen. Spontaan denken we aan regelmatiger de 
fiets te gebruiken en de auto wat meer  te laten 
staan. Zo dragen ook wij ons steentje bij aan het 
klimaat. Misschien kan de gemeente door de 
weginfrastructuur voor de zwakke 
weggebruikers te verbeteren ons hierbij extra 
motiveren. Dat zou een win-winsituatie zijn voor 
klimaat en veiligheid !

WIJ NEMEN TOEKOMST 
VAN ONS KLIMAAT 
ERNSTIG, JIJ OOK ?

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
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,,

De afgelopen maanden hebben onze 
mandatarissen de lopende dossiers in 
onze gemeente met de nodige zorg ter 
harte genomen. We lichten enkele 
daarvan toe in deze editie .
Het spreekt voor zich dat u ons zoals 
altijd mag aanspreken om van 
gedachten te wisselen. We kunnen daar 
zeker rekening mee houden bij overleg 
in de verschillende raden, 
commissies, .... van onze gemeente.
Verder houden wij er aan in naam van 
onze voltallige bestuursploeg u en uw 
familie alvast een aangename 
zomertijd te wensen!

Kathleen Plasschaert Voorzitter CD&V

Hou je ook van  
een warme samenleving?
Wil JĲ samen met MĲ meer WĲ brengen?
 

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!

Want wie lid is van onze partĳ, behoort tot onze ‘Club van WĲ’.  
En meer nog dan een politieke partĳ, is CD&V een beweging van 
geëngageerde mensen die elk op hun unieke wĳze meewerken aan een 
hechte samenleving.

Meer info via moerbeke.cdenv@gmail.com of via www.cdenv.be/wordlid
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• Onze hoogste prioriteit is een verkeersveilige 
inrichting aan alle Moerbeekse scholen 
aansluitend met het SAVE- charter (zie 
www.moerbeke.be) en gebaseerd op het 
STOP en DRIVE principe !
• Oversteekplaatsen voor voetgangers en 
fietsers beter uitbouwen : betere visualisatie 
(verkeersborden / schijndrempels), uniforme 
markeringen, verlagen rijsnelheden.
• Aanleggen van bredere/ veiligere voet- en 
fietspaden. De Crevestraat is meest urgent 
omwille van de schoolomgeving.
• Meer gebruik maken van wegversmallingen 
en/of asverschuivingen bij de invalswegen.
• Verkeer in het centrum vertragen : zone 30 
vanaf knooppunt Hospicestraat / Korte 
Damstraat tot rondpunt aan de voormalige 

suikerfabrieksite.
• Verbaliseren van verkeersinbreuken en 
visualiseren van de resultaten.
• Bannen van zwaar vervoer uit de dorpskern.
• Meer gebruik maken van snelheidsdisplays 
in combinatie met flitscamera’s.

De dorpskern van onze gemeente 
levert geregeld onveilige situaties op: 
centrumstraten waarin 
snelheidsduivels ongeremd hun gang 
kunnen gaan, onveilige 
schooluitgangen, groeiende 
parkeerproblemen, ... zijn nog maar 
enkele van de pijnpunten die 
onmiddellijk bij ons opkomen.

Deze situaties waren dan ook de aanleiding 
voor het organiseren van ons praatcafé 
mobiliteit begin
februari 2017. Tijdens het praatcafé werden 
een hele reeks bezorgdheden, maar ook 
constructieve oplossingen van onze 
Moerbeekse inwoners naar voor gebracht. 

We bundelden deze info, gecombineerd met 
onze visie tot prioritaire aandachtspunten. 
We geven hier onze belangrijkste punten 
mee. Het volledige rapport kan u terugvinden 
op onze website
(moerbeke.cdenv.be).
We beseffen maar al te goed dat er nog veel 
andere aandachtspunten zijn in onze 
gemeente maar we moeten ook realistisch 
zijn naar financiële haalbaarheid. Het belang 
van de zwakke weggebruiker moet
echter een permanent werkpunt blijven 
binnen onze gemeente ! !

 … onze bestuursleden zich ook 
inzetten als vrijwilliger bij veel 
activiteiten/organisaties in 
Moerbeke?

… Lut onze resultaten van het 
praatcafé mobiliteit verder zal 
verdedigen via de 
verkeerscommissie ?

… we het dossier van de fietsbrug E-34 
ter hoogte van de Pereboom opnieuw 
verdedigen na onze vorige uitgebreide 
acties (met steun van Open VLD) op de 
provinciale en Vlaamse kabinetten ? 
De geplande infrastructuurwerken 
aan de R4 Zelzate – Gent bieden de 
fietsers meer dan 10 veilige 
fietsoversteken. Het is heel fijn om 
fietsers alle kansen te geven om deze 
drukke verkeersader veilig te kunnen 
dwarsen! (www.wegenenverkeer.be/
R4WO). Dus ook 1 veilige 
fietsoversteek over de E34 in 
Moerbeke? Met effectieve hulp van alle 
collega partijen op de huidige 
mobiliteitskabinetten hopen we op 
resultaat! We roepen u en vooral 
fietsfanaten op om uw wensen voor 
deze fietsoversteek ook voldoende 
kenbaar te maken en waar mogelijk 
mee te helpen duwen in het dossier. 

 … Kathleen als lid van de klimaatgroep 
de slogan “Op stap, stap of trap!” 
creëerde om onze inwoners op de fiets 
te krijgen en zo bij te dragen aan onze 
CO2 doelstelling voor Moerbeke ?
 
… de Gemeentelijke Commissie voor 
ruimtelijke ordening (Gecoro) onze 
overtuigde steun kreeg om de 
Moerbeekse zonevreemde bedrijven 
rechtszekerheid te geven? 

… dat veel van deze bedrijven al 
fantastisch aan de slag zijn gegaan 
om de beloofde groenbuffer te 
realiseren maar dat er voor enkelen 
toch nog werk aan de winkel is om hun 
aandeel in de overeenkomst in te 
vullen, en dit mee willen opvolgen?

…dat we een positief antwoord van het 
bestuur kregen om de afgesproken 
tarieven voor het busvervoer van de 
schoolkinderen te behouden bij het 
uitbesteden van het busvervoer ?

…

WIST JE DAT ...

Bouwen aan 
       onze 
toekomst ...

2

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

VEILIGHEID ZWAKKE 
WEGGEBRUIKERS 
U gaf ons uw bezorgheden mee in het praatcafé ! 

Onze prioritaire aandachtspunten 

Politiekantoor centrum 
Moerbeke verdwijnt.

Op de politieraad van november 2016 
werd bekendgemaakt dat er een 
gezamenlijk wijkkantoor voor
Moerbeke en Wachtebeke komt, net 
op de grens van Moerbeke met 
Wachtebeke, in de vroegere taverne 
“Peenehof”. Voor beide gemeenten is 
dat 3 km buiten de dorpskern.

Waarnemend korpschef Koen Van Poucke 
bracht hierover een verdere toelichting.
Het feit dat Wachtebeke op zoek moest gaan 
naar een nieuw kantoor en dat 2 gebouwen 
huren veel geld kost gaf de doorslag. Naast 
de financiele besparing biedt dit trouwens 
ook nog een ander voordeel : de 
openingsuren zullen hierdoor verdubbelen 
( minimum 6 x 3 uur per week).
Onderzoek heeft uitgewezen dat 80% van de 
Moerbeekse bezoekers met de auto komt. Bij 
minder mobiele mensen komt de wijkagent 
graag langs om formaliteiten te vervullen. Er 
wordt onderhandeld met De Lijn om ter 
hoogte van het nieuwe kantoor een bushalte 
te voorzien.
De eigenaar van het gebouw is bereid om de 
renovatie op eigen kosten uit te voeren, zodat 
het gebouw aan de geldende normen qua 
comfort voldoet.
De voorbereidende aanvragen zijn 
ondertussen volop aan de gang.

3

Tijdens het praatcafé zochten we actief naar 

oplossingen op korte en lange termijn
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