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Vrijdag 23 december, op de valreep voor Kerstmis, kreeg 
Moerbeke bezoek van Rik Torfs, Prof. Kerkelijk recht en se-
nator, bekend door de lucide en gevatte manier waarop hij 
op televisie uit de hoek komt. Met diezelfde spitse stijl gaf 
hij een uiteenzetting over vrijwilligerswerk. 
Lees verder op pagina 4.

Welkom 
nieuw jaar!

De mandatarissen en bestuurs-
leden van CD&V Moerbeke 
wensen u en uw familie van 
harte een warm, gelukkig en 
gezond 2012!
In september vorig jaar brach-
ten we u een inhoudelijke 
avond over de ruime moge-
lijkheden voor hernieuwbare 
energie en energiebesparing 
in Moerbeke. Achteraf  barstte 
de discussie in alle hevigheid 
los, maar er was ook tijd om 
gezellig na te kaarten bij een 
drankje. Eind december ston-
den we samen met gastspreker 
Rik Torfs stil bij het belang 
van vrijwilligerswerk in onze 
samenleving. CD&V Moerbeke 
begrijpt dat u, als burger, via 
vrijwillige inzet elke dag mee-
bouwt aan onze gemeente. 

Ook in 2012 willen we jullie, 
vanuit de oppositie, in ge-
meente- en OCMW-raad verder 
steunen om van Moerbeke een 
gezellige en leefbare gemeente 
te maken voor jongeren, oude-
ren en gezinnen. Het is met die 
visie dat we in oktober naar de 
kiezer stappen.
Een scherpe analyse van de 
Moerbeekse begroting voor 
2012 is alvast een sterk be-
gin. Lees er meer over in deze 
editie van ons huis-aan-huis-
informatieblad.

Vrijwilliger zijn, iets To(r)fs



4

Budget 2012 Moerbeke-Waas

Waarden komen intrinsiek uit de 
persoon zelf, terwijl normen van 
bovenaf  opgelegd worden. Een 
maatschappij kan niet alleen met 
normen, met wetten geregeld 
worden. Mensen die handelen 
vanuit waarden vormen de olie 
die de kantjes afrondt. Vrijwil-
ligers maken daarmee veel moge-
lijk wat anders niet zou kunnen. 
Sterk punt is dat vrijwilligers de 

vrijheid behouden om ja of  neen 
te zeggen. “Niet dat ze vaak nee 
zeggen, maar het besef  dat ze 
het kunnen, maakt dat ze zich 
verder inzetten.” Toch moeten 
verenigingen er rekening mee 
houden dat vrijwillige inzet tijde-
lijk is.

Alle aanwezige vrijwilligers kre-
gen een attentie. Als partij die 

door waarden gedreven wordt, 
beseffen we hoe belangrijk hun 
inzet is. Voor alle vrijwilligers 
die er bij waren, nog eens be-
dankt. Maar ook alle Moerbeekse 
vrijwilligers die niet aanwezig 
konden zijn, willen we langs deze 
weg bedanken voor hun inzet.

De uitgaven 
Een aantal noodzakelijke jaar-
lijkse uitgaven blijven behouden. 
Daarnaast zijn er enkele schaarse 
groei-elementen. Zoals de ver-
bouwing en nieuwbouw van de 

lagere school, de verbetering van 
enkele fiets- en voetpaden (Spelon-
ckvaart e.a.), de verdere ontdub-
beling van het rioleringsstelsel, …  
Dit zijn projecten die substantieel 
veel middelen van de gemeente 

vragen, maar die ontegensprekelijk 
een meerwaarde hebben.

Vragen blijven we nog steeds stel-
len bij andere prioriteiten. Zoals 
de 570 000 euro die begroot wordt 
voor de werken op de Zandberg, 
vermeerderd met 60 000 euro voor 
het ondergronds brengen van de 
riolering. Deze 630 000 euro bete-
kent grofweg 40 % of  2,3 % van 
de 6 % aan personenbelasting die 

Een vijftigtal geïnteresseerden, waaronder heel wat men-
sen die zich vrijwillig inzetten in organisaties en sport-
clubs, waren aanwezig om naar Rik Torfs te luisteren. Hij 
duidde het verschil tussen waarden en normen. 

Voor het budget van 2012 moet de tering naar de nering 
gezet worden. Al sedert het begin van de legislatuur wij-
zen we op de steeds slechter wordende begrotingsreser-
ve. Het budget is een barometer voor het beleid. Daarom 
zetten we enkele opvallende zaken in de kijker. 

Vrijwilliger zijn, iets To(r)fs

Tijdens het afsluitende drankje nam Rik Torfs de tijd om links en rechts in de zaal van 
gedachten te wisselen met de aanwezigen.
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we jaarlijks aan de gemeente beta-
len. Is dit prioritair in deze periode 
van schaarste?

We vragen een nauwkeurige op-
volging van elementen die bij-
zonder vaag in de begroting zijn 
opgenomen. Er zijn zorgvuldige 
kwaliteitseisen nodig vooraleer ze 
kunnen uitgevoerd worden.

Voor de nieuwbouw en verbou-
wing van de school is er dit jaar 
een bedrag van 5 000 000 euro 
begroot. Wanneer alles goed 
verloopt, krijgen we 3 500 000 
euro aan subsidies. Ons bestuur 
pakte al verschillende keren naast 
subsidies wegens laattijdige opvol-
ging. Om dit project ook niet te 
hypothekeren, wordt dus best een 
expert aangesteld om dit dos-
sier op te volgen. Want, naar wij 
vernemen, begint de tijd te drin-
gen. Voor het gedeelte nieuwbouw 
wordt 250 000 euro aan erelonen 
begroot. Een duizelingwekkend 
bedrag, gelijk aan 13 % van de be-
lastingontvangsten van 1 jaar. 

Er is 100 000 euro voorzien voor 
erelonen voor het opmaken van 
Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 
(RUP’s). Op de vraag om welke het 
concreet gaat, kwam het antwoord 
dat dit op de volgende GECORO 
zou uitgediscussieerd worden. 
Maar de wens was om o.a. prio-
riteit te geven aan een RUP voor 
het bedrijventerrein suikerfabriek 
en voor zonevreemde bedrijven. 
Beide lijken ons belangrijk. We 
hebben op de gemeenteraad ge-
vraagd om deze projecten op een 
volgende gemeenteraad voor te 
leggen, alsook de daaraan ver-
bonden opdracht. Het is immers 
eenvoudig om een perceel éénvor-
mig als bouwgrond te bestemmen, 
maar het is veel ingewikkelder als 
men diverse andere bestemmingen 
moet onderzoeken voor de site 
suikerfabriek.

De inkomsten
De personenbelastingen zijn 
niet verhoogd, ze blijven op 6 %. 
Er is echter een post ingevoegd 
waarop staat dat dit jaar 500 000 
euro “diverse belastingen” zul-
len worden geïnd. Voorafgaand 
aan de gemeenteraad, wenste men 
hierop geen commentaar te geven. 
We zouden de toedracht verne-
men tijdens de gemeenteraad. Nog 
groter was onze verbazing toen 
we het laconieke antwoord kregen 
“dat dit een fictief  bedrag was” 
om het resultaat van de begro-
ting op te smukken tot een deficit 
van  -422 877 euro in plaats van 
-922 877 euro. De Open VLD-
raadsleden vonden dat het aan het 
volgende bestuur is om te beslissen 
over belastingsverhoging en dat 
zij dit (lees: voor de verkiezingen 
) niet wensten te doen. Wat er dan 
met het fictief  bedrag zou gebeu-
ren? Dat zal bij een eerstvolgende 
begrotingswijziging, rekening 
houdende met het kasverslag, 
weer afgevoerd worden. Concreet 
betekent dit dat men  fictief  met 
8 % personenbelasting heeft 
gerekend, maar men zal die in de 
praktijk niet uitvoeren en weer 
naar 6 % brengen omdat men dit 
voor de verkiezingen toch niet aan 
de bevolking kan zeggen.
We zullen het er maar op houden 
dat 2 elementaire, zware be-
stuursfouten gemaakt worden, 
waarvoor we protest aantekenen 
bij de gouverneur:

Als een bestuur in haar begroting 
stelt dat ze 500 000 euro extra be-
lastingen zal invoeren, maar aan de 
deelnemers en de bevolking niet 
kan verduidelijken waar of  aan 
wie deze belastingen zullen aange-
rekend worden, dan is die begro-
ting ongeldig.

De begroting opsmukken door niet 
bestaande inkomsten op te voeren 
is belachelijk en oneerlijk. Op onze 
vraag hoe ik zou bekeken worden 

als ik voor mijn eigen goed gevoel 
op onze spaarrekening 500 000 
euro fictief  zou bijschrijven, we-
tende dat dit er niet is, kwam geen 
antwoord meer.  Daar is ook geen 
rationeel antwoord op te geven. 

Moerbeke staat, net als vele andere 
gemeenten, voor een financieel 
uitdagende opdracht. Zichzelf  
schaamteloos, zonder blikken of  
blozen, een blinddoek aandoen is 
het zwakste wat we kunnen doen. 
Op de gemeenteraad pleitten we 
om op zijn minst te starten met 
een transparant budget. Eerlijk 
vaststellen dat we moeilijkhe-
den hebben, ramen hoe groot 
ze zijn en dan SAMEN met de 
bevolking zoeken naar de meest 
solidaire, eerlijke oplossingen. 
Reeds van bij het begin van deze 
legislatuur houden we de vinger op 
de wonde: de financiële gezond-
heid van Moerbeke gaat al van 
voor de crisis steeds verder peilsnel 
bergaf ! 

Laat ons starten met een eerste 
constructieve oefening. Over-
weeg de voor- en nadelen van de 
uitgave van 570 000 euro voor de 
Zandberg en leg dit in de weeg-
schaal voor betere fiets- en voet-
paden in de centrumstraten met 
veel zwakke weggebruikers. Zoals 
aan de basisscholen in de Cre-
vestraat, de Drongendreef  of  
de Koewacht en de Kruistraat. 
Overweeg ook om dit bedrag in 
tijden van schaarste ten voordele 
van extra energiesteun aan onze 
armste inwoners (ook in stijgende 
lijn!) toe te kennen. Ga ook na of  
250 000 euro ereloon voor de 
nieuwbouw van de school zorgvul-
dig en correct wordt toegekend.  
In Moerbeke wonen 6 000 men-
sen die vragen om een mense-
lijk, eerlijk en zorgvuldig beleid.

Lut van de Vijver
Raadslid CD&V Moerbeke-Waas

Lut.vandevijver@skynet.be



8

V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e

Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Lut van de Vijver
(lut.vandevijver@skynet.be)
www.moerbeke.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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 zou jij doen als je 
burgemeester was?

 De toekomst luistert! 
Steun mee CD&V 
Moerbeke-Waas

Elke dag maken we 
de toekomst. Zowel 
de onze als deze 
van de kinderen. 
Geven we de toe-
komst vorm vanuit 
onze eigen perspec-
tieven en visie, of 
houden we rekening 
met deze van de 
volgende generatie? 
CD&V wou graag 
de stem van de 
toekomst horen. 

Wil je lid worden en meehelpen om 
van Moerbeke een sociale en brui-
sende gemeente te maken? Neem 
contact op met één van onze raads-
of  bestuursleden via onderstaande 
email-adressen:
Secretaris CD&V Moerbeke-Waas: 
Johan Aper - johan.aper@skynet.be
CD&V raadslid: Lut van de Vijver - 
lut.vandevijver@skynet.be
Jongerenwerking: Lieven Demolder 
- demolder.lieven@gmail.com

Op de denkavond van CD&V Moerbeke vroegen we de Moerbekenaars wat ze veranderd 
wilden zien in de gemeente. We vatten hun meningen samen in deze woordenwolk.


