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Wanneer u heden ten dage 
vanuit Mendonk via Wach-
tebeke langs de Moervaart 
fi etst, eindigt uw tocht aan 
de Coudenbormbrug. 

Uiteraard kan u verder rijden 
langs de oude spoorweg rich-
ting Stekene maar wanneer u 
naar Sinaai wilt, bent u ver-
plicht om via de Koebrug-
straat naar Zwaanaarde te 
gaan. Dat is een drukke en ge-
vaarlijke baan voor fi etsers. 

Door de verharding van het 
jaagpad blijft de fi etser een 
grote en onveilige omweg 
gespaard. 

Het provinciebestuur is de 
lokale situatie al komen eva-
lueren en staat positief tegen-
over ons initiatief. 

Herman De Pau en Sander 
Vercamer volgen het dossier 
van nabij op. 

■ Onze afdelingsvoorzitter Herman De Pau en eerste gedepu-
teerde van de provincie Sander Vercamer hebben een voorstel  
ingediend om het jaagpad langs de Moervaart vanaf Couden-
bormbrug te verharden tot aan de brug van Keizershof. 
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Van  Coudenbormbrug tot Keizershof

WOORDJE VAN DE WOORDJE VAN DE 
VOORZITTERVOORZITTER
Op 11 februari hebben de 
CD&V-leden van onze ge-
meente mij unaniem verko-
zen als voorzitter. De taak 
van een afdelingsvoorzitter 
bestaat niet alleen uit ver-
gaderingen inleggen en de 
agenda bepalen maar ook 
uit leidinggeven en samen-
werken met de mandataris-
sen op alle niveaus.

Als christendemocraten 
kiezen we resoluut voor 
een doordachte toekomst-
visie boven wilde ideeën en 
loze beloften. Wij denken 
vandaag na over de uitda-
gingen van morgen. Men-
sen die kiezen om samen 
initiatief te nemen, willen 
wij steunen. Dat begint in 
het gezin, maar dat gaat 
ook over verenigingen, on-
dernemingen, gezondheids-
zorg tot initiatieven van 
mensen die zich vrijwillig 
ergens voor inzetten.

Toegegeven: we willen het 
allemaal goed hebben: ie-
der mens wil een huis, wil 
kunnen kiezen voor een an-
der, een gezin, wil gezond 
en veilig kunnen leven en 
zorg dragen voor ande-
ren,... Spijtig genoeg loopt 
het af en toe fout: relaties of 
vriendschappen sneuvelen, 
de opvoeding van kinderen 
stelt problemen, mensen 
komen alleen te staan,... 
Mensen leven niet op een 
eiland, zij leven samen met 
andere mensen. Door een 
positieve instelling, weder-
zijds respect, en de moed 
om elkaar bij te staan in 
tijden van nood komen we 
hier versterkt uit, als mens 
en als samenleving.

Dat is waar de CD&V 
Moerbeke-Waas zich sa-
men met haar verkozen be-
stuursleden en mandataris-
sen voor wil inzetten. 

Herman De Pau
voorzitter CD&V 
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