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busverbindingen zijn belangrijk voor de 

zwakkere weggebruikers.

Het gemeentehuis naar de site Suikerfabriek 
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lijstje. We denken dat de herinrichting van 

het centrum ook anders kan, bijvoorbeeld 

door het valoriseren van de Lindenplaats. We 
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we recht op hebben niet mogen weggooien. 

We hebben ook de plicht om Moerbeke 

economisch te versterken. Dat is mogelijk 

mits een duurzame, ecologische en sociaal 

verantwoorde inrichting op een deel van de 

site suikerfabriek.

Op de gemeenteraad in april verzette CD&V 

zich (op VB na als enige oppositiepartij!) 

tegen een begrotingswijziging waar 

€ 500 000 inkomsten zijn gebudgetteerd 

zonder inhoudelijke omschrijving. In realiteit 
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verhoging van 33 % (van 6 naar 8%) van de 

inkomstenbelasting door naar de volgende 

legislatuur. CD&V Moerbeke stuurde een 

brief  naar de provinciegouverneur om het 
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lijkheid niet te ontvluchten! 

Meer nieuws hierover vindt u op 

moerbeke.cdenv.be!

Lut van de Vijver

CD&V raadslid Moerbeke–Waas

lut.vandevijver@skynet.be

In dit krantje geen gekke voorstellen die een fi nanciële ramp zouden 

betekenen voor Moerbeke, maar voorstellen die het verschil maken 

voor de dynamiek van onze verenigingen of de duurzaamheid van 

onze gemeente. 

Marnic en Lut op de tandem: Moerbeke 
Noord en Zuid hebben dringend nood 
aan verbinding!

Haalbare verandering!
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We verwachten meer dynamiek 

van het gemeentebestuur om 

actief de problemen van Moer-

beke te bepleiten bij De Lijn

De voorbije maand kregen we met ont4

steltenis te horen dat de frequentie van de 

busverbindingen verder is ingekrompen. 

We hebben heel hard meegewerkt opdat 

Moerbeke eindelijk werk zou maken van 

haar eerste mobiliteitsplan. In aanwezig4

heid van De Lijn hebben we gepleit voor 

meer dienstverlening aan onze afgelegen, 

landelijke gemeente. Zo zijn de overvolle 

bussen bijgeschaafd. Maar al te vaak missen 

mensen hun bus in Lokeren omdat die, 

vlak voor de trein aankomt, al vertrok4

ken is. Maar ook op andere lijnen mankt 

de aansluiting of  is er ’s avonds geen bus 

naar huis. Protest voor weinig frequente 

busverbindingen of  een vurig pleidooi voor 

busverbindingen tussen Moerbeke en de 

Kruisstraat, Koewacht en Pereboom, zijn 

in het plan opgenomen maar blijven nog 

onbeantwoord. 

Parkeerproblemen moeten zich niet 

opstapelen: een doordacht parkeerbeleid 

dient van bij aanvang te worden opgesteld, 

bijvoorbeeld bij de huidige herinrichting 

van de Damstraat.

Het is schokkend dat de aanleg van parkeer4

stroken in een project met dergelijk hoge 

kost gewoonweg foutief  werd uitgevoerd. 

Met karige belastingmiddelen van de ge4

meente mag toch niet zo worden geknoeid? 

Zich van het probleem ontdoen met 

uitspraken als: “we zullen de stroken voor 
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gehandicaptenteken” tart elke verbeelding. 

Dit is een schromelijke belediging voor de 

mindervaliden, maar ook een verlies aan 

benodigde parkeergelegenheid. 

We zijn bijzonder verheugd dat zowel in 

Moerbeke als op de Provincie het voor4
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hoogte van de Pereboom is goedgekeurd.

CD&V heeft hier hard aan meegewerkt om 

dit gerealiseerd te krijgen. Echter, de dienst 

Wegen en Verkeer wacht op de vraag van 

Moerbeke om dit belangrijk dossier effec4

tief  op te starten. We hopen dat de loyauteit 
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den project te realiseren voor de inwoners 
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broodnodige aandacht!
Lut van de Vijver

CD&V-raadslid Moerbeke-Waas

lut.vandevijver@skynet.be

CD&V wil daad bij woord en goede
mobiliteitsinitiatieven in Moerbeke!
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De Moerbeekse cultuurraad 

beperkte zich vroeger tot het 

coördineren van cultureel ge-

tinte activiteiten van de Moer-

beekse verenigingen. Voorzitter 

Maurice Fruytier bracht daar 

met zijn gemotiveerde ploeg 

verandering in. 

Zo is het poëzieoptreden naar aan4

leiding van de Poëziedag in januari 

aan een 10de editie toe en steunt de 

cultuurraad ook de activiteit ‘Muzikaal 

uitwijken’, recent nog met Sjoklamoes 

op Vaardekenskermis. Kortom: de 

Moerbeekse cultuurraad neemt zijn 

taak au sérieux en moet daarvoor soms 

tegen de haren van het schepencollege 

in strijken.
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kent echter een sterk dieptepunt. Het 

Internationaal Folklorefestival kan voor 

het eerst in 29 jaar niet doorgaan. In de 

uitgave van september 2011 toonden 

we aan dat dit festival, met randactivi4

teiten en de aanwezigheid van andere 

culturen bij gastgezinnen, veel meer 

betekent voor Moerbeke dan enkele 

optredens. Het festival kent echter de 

laatste jaren een dalende opkomst, 

waardoor men noodzakelijk diende te 

besparen op infrastructuur. Toon&Tine 

had hierbij de gemeentelijke sporthal in 

gedachte, als alternatief  voor de jaar4

lijkse tent. Aanvankelijk stond het CBS 

hier positief  tegenover, maar de sport4

raad adviseerde negatief. Dit ondanks 

Toon&Tine het dossier beargumenteer4

de met voorziening van rubberen mat4

ten ter bescherming van de vloer tegen 

gemorste drank en de puntbelasting 

van tafels en podia. Gevolg is dat we 

het traditionele festivalweekend, althans 

dit jaar, moeten missen. Toon&Tine 

organiseert op 4 augustus een volks4

dansavond in de parochiezaal.
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sportfeest van KLJ werd geconfron4

teerd met een gelijkaardig probleem. 
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lokale KLJ heel wat positieve reacties 

want Moerbeke heeft een schitterende 

sportinfrastructuur, en dat vlakbij het 

centrum. Ook dit jaar mocht KLJ 

de terreinen vlakbij het Rode Kruis 

gebruiken, maar voor het A&B ter4

rein kregen ze een njet vanwege KFC 

Moerbeke. Dat heeft met het gemeen4

tebestuur een gebruiksovereenkomst. 

In ruil voor huurgeld en het onderhoud 

van de terreinen mag onze voetbalver4

eniging over de sportterreinen beschik4

ken. Ze doen dat, en afgaande op de 

sportieve resultaten, succesvol. Gevolg 

is dat KFC Moerbeke andere activitei4

ten op het A&B terrein moeilijk ziet 

zitten en KLJ dus het centrum moet 

verlaten om zijn sportfeest te organise4

ren op de Pereboom. 

We willen uiteraard de sportraad of  

KFC Moerbeke niets verwijten. Zij 

proberen bestuurlijke verantwoordelijk4

heid te nemen voor hun verenigingen. 

Het niet opvolgen van adviezen die 

bijvoorbeeld uit een sportraad komen, 

kan enkel een verlies betekenen van de 

draagkracht voor bestuursbeslissingen 

binnen de Moerbeekse verenigingen, 

die nu reeds het gevoel hebben dat hun 

klachten nauwelijks worden aanhoort. 

Het gemeentebestuur heeft meermaals 

gefaald in zijn rol om het overleg en 

de samenwerking tussen Moerbeekse 

verenigingen te coördineren. Zo 

bleek in beide gevallen de aard van de 

activiteiten niet altijd exact duidelijk 

en heeft het bestuur nauwelijks een 

langetermijnstrategie om verenigingen 
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manier (gemeenschappelijk) gebruik 

te laten maken van de beschikbare 

infrastructuur. Door de manier waarop 

ze sportinfrastructuur met exclusivi4

teitscontracten ter beschikking stellen 

van verenigingen, verliezen ze zelf  elke 

impact. Waar het CBS zich op andere 

vlakken wel zeer halsstarrig opstelt, 

bijvoorbeeld bij het besluit rond kamp4

vervoer, verschuilt het zich nu achter 

adviesorganen om zelf  geen standpunt 

of  beslissing te moeten nemen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de solida4

riteit tussen Moerbeekse verenigingen 

zeer groot is. Laten we na de verkie4

zingen samen met alle (broodnodige) 

Moerbeekse verenigingen en vrijwil4

ligers werk maken van een effectief  

beleid voor het Moerbeekse vereni4

gingsleven. 

Patrick Dieleman

Bestuurslid CD&V & Cultuurraad 

Moerbeke

Moerbeekse cultuur en sportbeleid: onverenig(ing)baar? 
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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

Lieven Demolder 

(demolder.lieven@gmail.com)

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
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Iedereen inbegrepen, ook u!
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de komende lokale verkiezingen het 

energiedossier opnieuw als speerpunt 

naar voor zal brengen. Hoewel we 

sympathie hebben voor de acties voor 

samenaankoop van energie, vragen we 

ook fundamentele oplossingen voor be4

taalbare energievoorziening (en bijvoor4

beeld de zeer hoge distributiekost). 

Het draaiboek voor de zogenaamde 

stookolieacties wordt vanuit Brus4
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OCMW’s, over de Vlaamse gemeenten 

uitgerold. Jammer dat dergelijke zaken 

niet meer kunnen ontstaan vanuit 

lokale betrokkenheid en initiatief. Een 

lokale organisatie van de stookolieac4

tie zou kunnen worden afgestemd op 

de stookolietoelage, zodat deze meer 

mensen bereikt. 
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rol van de gemeente bij het uitvoeren 

van energiebesparende maatregelen, 

maar ook op het informeren van de 

burger bij de veelheid aan premies. In 

hun folder wijzen ze daarbij vooral op 

ondersteuning via het Fonds ter Re4

ductie van de Globale Energiekost. Het 

Vlaamse niveau biedt echter ook andere 
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overzicht van alle ondersteuningsfor4

mules vindt u op de website van het 

Vlaams Energie Agentschap: 

www.energiesparen.be 

Wij zien een duidelijke rol voor het 

lokale niveau om de burger in te lichten 

en te sensibiliseren over mogelijkheden 

voor energiezuinige investeringen en 

premies, zoals via een ‘one stop shop’ 

infoloket. De budgettaire ruimte is 

te beperkt voor gemeentelijke subsi4

dies (zie voorstel Sp.a Moerbeke). En 

waarom zelf  maatregelen subsidi-

eren wanneer bestaande premies 

onvoldoende zijn gekend?

Energiebesparende maatregelen zijn 
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doelstellingen te bereiken en soms op 

zich reeds rendabel. CD&V-raadslid 

Lut van de Vijver wees het gemeen-

tebestuur op nalatigheid bij het ter 

beschikking stellen van de energies-

cans in Moerbeke (de netbeheerders 

moeten deze verplicht aanbieden). 
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kere bevolkingsgroepen gemakkelijker 

energiebesparende (en dus kosten4

besparende!) maatregelen genomen 
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lening, premies, enz.).

We ondersteunen de vraag van Sp.a 

Moerbeke voor meer aandacht naar 

energiebesparende maatregelen. Maar 

we vinden het jammer dat zij dit thema 

enkel naar buiten brengen naar aanlei4

ding van de nakende verkiezingen en de 

afgelopen acties van CD&V Moerbeke 

rond energiebesparing en hernieuwbare 

energie niet ondersteunden. We hopen 

alvast dat ze de uitgestoken hand grij4

pen om samen vanuit de oppositie het 

energiethema extra in de verf  te zetten.

Lieven Demolder

JONGCD&V Moerbeke

demolder.lieven@gmail.com

Energiebeleid in Moerbeke

Lieven Demolder

JONGCD&V Moerbeke

demolder.lieven@gmail.com


