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Een structuur- en mobiliteitplan voor Moerbeke-Waas

Een mijlpaal: een concrete visie. Nu ACTIE!

Wij willen dat het gemeentebestuur eerst de mogelijkheden van ‘slimme verkeers- 
maatregelen’ bekijkt, vooraleer een dure zuidelijke tangent te realiseren. 
Een voorbeeld van zo’n ‘slimme verkeersmaatregel’: chauffeurs worden verwittigd  
dat ze een rood licht krijgen, wanneer ze sneller dan 50 rijden. Wie niet te snel rijdt 
wordt beloond met groen licht. Lees het hier, op pagina 4!



We hebben geijverd, vastbe-
raden “gevochten”:

- om de suikerfabriek een 
mooie, dorpsvriendelijke be-

stemming te willen geven.
- om de landelijkheid van ons dorp 

te bewaren en de zuidelijke tangent 
niet zonder een sterke motivatie 
goed te keuren. Daarin worden we 
expliciet gesteund door de provincie!
voor meer veiligheid op de openbare 
weg en betere signalisatie zoals op 
de Heirweg of  Eksaardedam. 
- om de financiële leefbaarheid te 

vergroten. 
- voor de broodnodige fietsbrug om 
kinderen, senioren, wielertoeristen, 
paarden … veilig en dichterbij te 
laten oversteken.
- om busreizigers meer verbindingen 
te geven -ook naar de Kruistraat- en 
te zorgen voor comfortabele bushal-
tes.
- om de veiligheid in de omgeving 
van ALLE scholen prioriteit te 
geven. 
- …. 

En nu moet er ACTIE komen! Ook 
daar zullen we met wilskracht voor 
ijveren want we zijn er niet helemaal 
gerust in. We laten niet los, we willen 
onze beloften aan de kiezers niet 
beschamen. Dat het soms allemaal 
trager gaat dan we zelf  willen, is erg 
jammer maar weet dat we, vanuit 
de oppositie, positieve acties op de 
kaart willen zetten! Laat jullie stem 
verder horen, het helpt ons om de 
richting te bepalen die we samen uit 
willen. 

Lut van de Vijver
CD&V-raadslid binnen de fractie 

Anders
Lut.vandevijver@skynet.be
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Een structuur- en mobiliteitsplan 
voor Moerbeke-Waas

Er ligt nu een structuurplan 
voor, en straks een mobi-
liteitsplan. EINDELIJK! En 
wij hebben ze mee op de 
kaart helpen zetten. Sterker 
nog, zonder onze niet afla-
tende initiatieven waren ze 
er niet.

CD&V Moerbeke-Waas lanceert nieuwe website

Vanaf  nu willen we jullie nog beter 
op de hoogte houden over belang-
rijke aangelegenheden en ontwik-
kelingen in Moerbeke-Waas via 
onze vernieuwde website. Met deze 
nieuwe website kiezen we resoluut 
voor inhoud en toegankelijkheid 
en wensen we nog dichter bij de 
burger te staan. Aan de hand van 
een overzichtelijke en interactieve 
vormgeving willen we jullie belangen 

nog beter behartigen. Breng gerust 
een bezoek! Door u aan te melden 
als lid wordt u verder op de hoogte 
gehouden van onze nieuwsartikels 
en activiteiten via onze digitale 
nieuwsbrief.

http://moerbeke.cdenv be



Boodschappen, containerpark, 
bankzaken of  even iets halen in het 
gemeentehuis, vlug even naar het 
centrum is er niet meer bij. 
“Vroeger”, vroeger in de tijd van de 
harde winters, toen hadden we “lich-
ten” aan de Pereboom, en daarachter 
een snelweg naar Moerbeke.
Maar kom, daar ergens komt een 
fietsersbrug zodat de kloof  tussen 
Noord en Zuid weer iets kleiner 
wordt.
Twee nagelnieuwe wegwijzers 

“KOEWACHT” loodsen je zonder 
twijfel naar een stukje “Vlaanderen 
vakantieland”. Eens je de Pereboom-
steenweg opdraait, maken een paar 
stevige bulten in de weg het meteen 
duidelijk, we zijn er bijna.
In het dorp van 8 straten en 142 brie-
venbussen ken je bijna iedereen. Op 
verkenning gaan doe je best te voet. 
Achter elk stukje bewoond gebied ligt 
de open vlakte, de landbouwgewas-
sen netjes geordend, van niets te veel 
of  te weinig. Het is goed geregeld.

Vooral in het weekend, op een 
zondagmorgen, komt het sociaal 
leven pas echt op gang. Dan gaan de 
mannen naar de bakker en terwijl ze 
geduldig wachten gaat het plaatselijke 
nieuws vlot over de toonbank.
Een betere vinger aan de pols is er 
niet en daar willen we voor zorgen: 
weten wat er onder de mensen leeft.

Marnik, de vinger aan de pols 
in Koewacht

marnik.cooreman@telenet.be
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Groeten van de Noorderburen
Het is al een beetje laat voor nieuwjaarswensen, maar 
toch, een paar wensen van de ene naar de andere kant 
van de E34 zijn algauw iets langer onderweg. Onder de 
kerstboom van de inwoners van de Kruisstraat en Koe-
wacht lag een veilige en vlotte verbinding naar het cen-
trum. Maar een reis naar Moerbeke doe je niet zomaar, 
zoiets doe je niet onbezonnen, zoiets plan je.

Veiliger en aangenamer Moerbeke? Zuidelijke ringweg
Er ligt een mobiliteitsplan klaar met veel goede voorstellen. Toch 
vinden we dat sommigen eerst grondiger onderzocht moeten 
worden. Eén ervan is het voorstel om een “zuidelijke tangent” te 
voorzien, om een “ring rond Moerbeke” te voltooien.

Er zijn erg veel bemerkingen. Deze weg 
wordt aangelegd in een gebied dat leunt 
aan een stiltegebied. Daar een autoweg 
doortrekken? Joke Schauvliege, Vlaams 
minister van Leefmilieu, Natuur en Cul-
tuur, onderzoekt de vraag, geadviseerd 
door Boerenbond, om de terreinen 
van de vroegere bezinkingsbekkens 
te herbestemmen tot natuurgebied als 
natuurcompensatie voor de Gentse 
havenuitbreidingen.
De noodzaak van deze ring wordt door 
de dienst Wegen en Verkeer van het 
Vlaams Gewest betwist op basis van het 
te beperkt aantal voertuigen.
De kosten voor deze nieuwe “ring-
weg” worden geraamd op € 1 300 000, 
zoveel als alle Moerbekenaren (!) jaarlijks 
betalen aan opcentiemen op de perso-
nenbelasting. Gecombineerd met de 
aanpassingen aan de Vapeurbrug: gaan 

we hier met z’n allen 2 jaar personen-
belasting voor betalen? En wat dan met 
alle dringende veranderingen bvb. nabij 
de scholen?

Alternatieven? 
Een veiligere Opperstraat en Dorp- en 
Spelonckvaart kan bvb. ook door op 
deze beide wegen slimme verkeersver-

tragende maatregelen te nemen. Dit kan 
worden gecombineerd met het zijdelings 
creëren van extra parkeerplaatsen in de 
Opperstraat. Waarom werd deze piste 

niet ernstig onderzocht? Veel gemeenten 
werken met zgn. ‘slimme’ verkeersmaat-
regelen. Dit zijn installaties die enkel 
de snelheidsduivels ambeteren, zoals 
bijvoorbeeld een licht dat enkel op rood 
springt voor wie te rap rijdt! 

Lut van de Vijver
Lut.vandevijver@skynet.be

Het tracé dat burgemees-
ter Marin voorstelt ontlast 
zeker het centrum, maar 
brengt een aanzienlijke 
meerkost met zich mee 
en verstoort bovendien 
een waardevol landschap. 
Een compromis kan 
bestaan in het diverge-
ren van het verkeer over 
Dorpvaart-Opperstraat. 
Beide opties verdienen 
een degelijke sterkte-
zwakte analyse. bron: 
aanzet Mobiliteitsplan 
Moerbeke.
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Terecht, fotovoltaïsche cellen dra-
gen slechts voor 15% bij tot groene 
stroomproductie in Vlaanderen, 
maar bepalen bijna de helft van de 
totale kost van het hernieuwbare 
energiebeleid (SERV). In Oost-
Vlaanderen werd in 2010 voor 120 
GWh stroom via PV geproduceerd, 
welke door het project van Iscal tot 
meer dan 30% zou worden ver-
hoogd.  Nu al verhogen de zonne-
panelen de energiefactuur voor een 
gemiddeld gezin in het Waasland 
met 97 euro (Nieuwsblad).
Ondertussen groeit het plan om 
de zone van de moervaartdepres-
sie te erkennen als natuurgebied ter 
compensatie van de uitbreiding van 
de Gentse havenzone. Bovendien 
besliste Minister Vandenbossche 

eind april om de ondersteuning voor 
nieuwe  PV-projecten versneld af  te 
bouwen. Vanaf  2012 zal de onder-
steuning voor grotere projecten 
(>250kW) 90 euro/MWh bedragen 
(tot voorheen  350 euro!). We kun-
nen dus veronderstellen dat Iscal 
onder deze voorwaarden niet verder 
zal gaan. 
Het was niet de eerste keer dat 
hernieuwbare energie in Moerbeke 
in de aandacht kwam, in 2009 sprak 
burgemeester Marin zich nog uit te-
gen de bouw van windmolens in het 
noorden van Moerbeke. Hernieuw-
bare energie is echter meer dan 
zonnepanelen en windmolens. Om 
de Moerbekenaar op een objectieve 
manier in te lichten over de voor -en 
nadelen van groene energie in deze 

gemeente  zal CD&V Moerbeke-
Waas eind september 2011 een 
studieavond Groene energie organi-
seren. Hierbij zullen geïnteresseerde 
doelgroepen via gastsprekers een 
kort overzicht krijgen over com-
merciële technologieën voor ener-
giebesparing of  de productie van 
energie uit zon, wind en biomassa 
(biogas, verbranding), toegespitst op 
de mogelijkheden en noden in hun 
leefomgeving of  bedrijf.
De klemtoon van deze avond zal 
liggen op haalbare projecten die ook 
een groot voordeel kunnen hebben 
voor de Moerbekenaar zelf. Cd&V 
Moerbeke wenst dat Moerbekena-
ren niet lijdzaam moeten toezien 
op groene energieprojecten in hun 
gemeente, maar ook zelf  kunnen 
participeren in projecten met een 
maximale meerwaarde voor de 
burger.

Meer info volgt op de website of  de vol-
gende editie van ons huis-aan-huisblad.

Lieven Demolder
Voorzitter JONG CD&V Moerbeke

demolder.lieven@gmail.com

Hernieuwbare energie in Moerbeke?

Het afgelopen jaar laaide de discussie op over de aanleg 
van een 42ha groot zonnepanelenveld ter hoogte van 
de voormalige bezinkingsbekkens van de suikerfabriek. 
Na aantekening van bezwaar door een bezorgde groep 
Moerbekenaren en de weigering van de stedenbouwkun-
dige vergunning ging Iscal sugar in januari nog in beroep 
tegen deze beslissing. Ondertussen werd echter over 
gans Vlaanderen geprotesteerd tegen de grote maat-
schappelijke kost die de ondersteuning van zonne-ener-
gie met zich meebrengt. 
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