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iedereen inbegrepen

Een nieuw bestuur 
en nieuwe mandatarissen
De sterk verruimde CD&V-ploeg ging met veel enthousiasme van start. Onze kersverse voorzitter, 
Kathleen Plasschaert, is met overtuiging aangeduid bij de bestuursverkiezingen. We verwelkomen 
veel nieuwe bestuursleden én gedreven mandatarissen. Zij hebben er zin in om uw vertegenwoordi-
gers te zijn. Guido Schelfhout en Pieter De Landtsheer zijn hernieuwd aangesteld voor de OCMW-
raad. Dat er deze bestuursperiode heel wat op til staat, zal in de volgende edities en op onze lokale 
CD&V-website uitgebreid aan bod komen. Onze nieuwe gemeenteraadsleden Marnik Cooreman en 
Guido Van Hoecke vergezellen voortaan Lut van de Vijver in de gemeenteraad. Dit trio wil een ste-
vige vertaling van ons beleidsprogramma naar voor schuiven. Het belooft een uitdagende bestuurs-
periode te worden, waar wij heel sterk onze constructieve schouders onder zetten. Dat zijn we aan u 
verschuldigd. Aarzel niet om ons te contacteren!

Kathleen Plasschaert, Voorzitter CD&V Moerbeke-Waas Lut van de Vijver, Fractieleider CD&V Moerbeke-Waas



Lut Dieleman - van de vijver 
(gemeenteraadslid) 
Groenstraat 27 a
tel. 0479 35 51 92
lut.vandevijver@skynet.be

Marnik Cooreman 
(gemeenteraadslid)
Koewachtsteenweg 16
tel. 03 779 75 59
marnik.cooreman@telenet.be

Guido van Hoecke 
(gemeenteraadslid; politieraad) 
Drongendreef  39
GSM 0479 33 76 93
gvhoecke@telenet.be

Pieter De Landtsheer 
(OCMW-raadslid)
Markt 4
GSM 0479 84 13 27
pieter.de.landtsheer@hotmail.com

Guido Schelfaut
(OCMW-raadslid)
Oostvaart 75 
tel. 09 346 89 70
guido.schelfaut@telenet.be

Kathleen Plasschaert
(voorzitter CD&v Moerbeke)
Damstraat 25 
tel. 09 346 80 55
kathleen.plasschaert@telenet.be
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Een nieuw bestuur 
en nieuwe mandatarissen
De sterk verruimde CD&V-ploeg ging met veel enthousiasme van start. 
Zij hebben er zin in om uw vertegenwoordigers te zijn.

Van links naar rechts: Guido Van Hoecke, Marnik Cooreman, Guido Schelfaut, Lut Van de Vijver, 
Kathleen Plasschaert en Pieter De Landtsheer.
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2013:

Een jaar vol uitdagingen!
Traditioneel kijken we in de 
nieuwjaarsmaand terug op het 
voorbije jaar. We evalueren 
welke van onze goede voorne-
mens vervuld werden en spre-
ken hoopvolle verwachtingen 
uit voor het nieuwe jaar. Onder-
tussen is het februari en komen 
we op kruissnelheid. 

Voor CD&V Moerbeke was 2012 een 
zeer bewogen jaar. De verhoopte aard-
verschuiving bij de gemeenteraadsver-
kiezingen kwam er niet. Toch daalden 
de liberalen voor het eerst in 165 jaar 
ruim onder de 50 %. Dankzij het 
systeem van zeteltoekenning behielden 
ze echter een nipte meerderheid met 9 
van de 17 zetels. CD&V behaalde 790 
stemmen en 3 gemeenteraads-zetels, en 
deed het daarbij opvallend beter dan in 
1988 toen de partij voor het laatst apart 
opkwam bij de gemeenteraadsverkie-
zingen. Vergeleken met de Moerbeekse 
stemmen voor de provincieraad is de 
score voor CD&V in Moerbeke een 
pak beter dan het resultaat voor de pro-
vincieraad (een verschil van méér dan 
4 %). We onthouden hieruit dat ons 
overtuigend en doordacht programma, 
in combinatie met een sterke groep 
kandidaten, ook vele mensen kon over-
tuigen die ideologisch niet onmiddellijk 
voor CD&V zouden stemmen.

Natuurlijk vragen velen zich af  of  een 
kartel van alle oppositiepartijen, zoals 
vroeger met Anders, voor een aard-
verschuiving zou gezorgd hebben. Wij 
denken van niet. Uit contacten met vele 
kiezers onthouden we vooral dat men-
sen duidelijkheid apprecieerden en dat 
dit hen ook motiveerde om voor een 
oppositiepartij te kiezen. Zelf  onder-
vonden we ook dat we bij het uitwerken 
van ons beleidsplan voor 2013-2018 
geen compromissen dienden te sluiten.

In de periode na de verkiezingen was er 

heel wat speculatie over het al dan niet 
in coalitie gaan. Robby De Caluwé had 
een gesprek met alle lijsttrekkers. Ech-
ter, op welke basis voer je gesprekken 
om al dan niet samen beleid te voeren? 
CD&V meent dat het in essentie over 2 
zaken moet gaan: enerzijds een voorstel 
van inhoudelijk programma, anderzijds 
de wijze waarop je samen aan politiek 
wenst te doen. Het meest verwonderd 
waren we over het uitblijven van een 
inhoudelijk verkiezingsprogramma bij 
vele partijen, waaronder ook Open 
VLD. Voor een partij, die reeds 160 jaar 
het beleid voert in deze gemeente kan 
dit tellen. Overleggen zonder program-
ma komt zeer bevreemdend over.

Uiteindelijk koos Open VLD voor 
alleen besturen. Doordat 2 700 kiezers 
niet op Open VLD stemden, zal het 
nieuwe schepencollege zetelen zon-
der een democratisch mandaat van 
de meerderheid van de Moerbeekse 
bevolking. U mag er van op aan dat wij 

vanuit onze traditioneel sterk inhoude-
lijke en realistische visie op een scherpe 
maar degelijke wijze deze ‘silent majo-
rity’ zullen helpen vertegenwoordigen. 

De uitdagingen zijn voor het nieuwe 
schepencollege de komende 6 jaar 
niet min. Naast de noodzaak voor het 
oplossen van de financiële toestand op 
korte termijn, wachten heel wat inspan-
ningen om ook op langere termijn 
inkomsten voor de gemeente te voor-
zien. Dat is nodig voor investeringen 
in onder meer mobiliteit, ruimtelijke 
ordening, onderwijs-infrastructuur en 
het aantrekken van toerisme, horeca, 
of  het ondersteunen van lokale KMO-
activiteiten en middenstand. Vooral de 
ontwikkeling van de site suikerfabriek 
zal een cruciale taak worden voor het 
volgende bestuur. CD&V zal via werk-
kracht en een constructieve oppositie 
meebouwen aan een goed beleid voor 
onze Moerbekenaren.
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Op de gemeenteraad van 13 no-
vember 2012 werd de gronden-
ruil goedgekeurd die noodzake-
lijk is voor de realisatie van het 
nieuwe appartementencomplex 
op de Markt. 

Op vorige gemeenteraden stelde 
CD&V-raadslid Lut van de Vijver deze 
grondenruil meermaals ter discussie. 
In tegenstelling tot wat het liberale 
gemeentebestuur ons wil doen geloven 
gaat het niet om een evenwichtige ruil, 
maar verkoopt de gemeente 437m² om 
er zelf  54m² voor in de plaats te krijgen, 
zodat de totale impact op de leefbaar-
heid van het centrum ernstig zal worden 
beïnvloed (het verlies van parkeerruimte 
komt immers nog bovenop de extra 
plaatsen die noodzakelijk zijn voor de 
bewoners van het nieuwe complex).
Naast parkeerruimte verdwijnt ook een 
stuk park en speelruimte. De prijs die 
de NV Maes betaalde, 250 euro/m², 

is nauwelijks marktconform voor de 
locatie van de bouwgrond en is, gezien 
de huidige malaise in de Moerbeekse 
begroting, geen goede huisvaderpolitiek.
CD&V is uiteraard gelukkig met extra 
woongelegenheden dichtbij het centrum 
maar betreurt dat de afspraken binnen 
het mobiliteitsplan (nl. het verplicht 
voorzien van één parkeerruimte in de 
woning of  op het bouwterrein zelf) niet 
werden gevolgd voor dit project. Dat 
er pal in het centrum, op zo’n cen-
trale plaats nabij de evenementenzaal 
Parochiecentrum, de Markt én de twee 
basisscholen waar parking broodnodig 
is, open ruimte opgeofferd wordt voor 
privéparking, druist in tegen verschil-
lende beleidsopties. 
volgens raadslid Lut van de vijver 
had een eigen ondergrondse par-
keerruimte op het appartementen-
complex de mobiliteitsimpact voor 
het centrum kunnen verzachten.
Wat ons als oppositiepartij vooral 

stoort, is dat ondertussen al 14 apparte-
menten verkocht zijn. Het goedkeuren 
van de grondenruil op de gemeenteraad 
bleek dus eens te meer een verplicht 
nummertje waarbij de bezwaren van de 
oppositie en de ernstige vragen van de 
burgers buiten spel werden gezet. Voor 
wat betreft de “nieuwe stijl” en “open 
communicatie” die door kandidaat-bur-
gemeester De Caluwé werden aange-
kondigd via diverse lokale media kun-
nen we dus nu reeds het ergste vrezen. 

Historische vergissing voor leefbaarheid centrum

Grondenruil appartementencomplex Markt

Stook slim
In de winter, wanneer het buiten 
koud is, steken we graag eens 
onze haard of houtkachel aan. Al 
eeuwenlang brengt de gezellige 
warmte en het licht van het vuur 
familie en vrienden bij elkaar, 
om kerst te vieren, verhalen te 
vertellen, een glas te drinken …

Hout is een duurzame en hernieuw-
bare energiebron, maar wanneer de 
verbranding van hout slecht gebeurd 
of  wanneer ook ander afval mee wordt 
gestookt, ontstaat het risico op roet, 
fijn stof  en andere emissies (CO, NOX, 
SOX). Dit zijn stille en sluipende ‘moor-
denaars’ die geaccumuleerd een groot 
effect kunnen hebben op het leefmilieu 
en de volksgezondheid. Wetenschappers 
linken luchtvervuiling, afkomstig uit 
verkeer, industrie en particuliere activi-

teiten, aan hart- en longaandoeningen, 
kanker, etc. 
Uiteraard komt ook heel wat fijn stof  uit 
industriegebieden in buurlanden ‘bin-
nengewaaid’. Vandaar dat de Europese 
Unie doelstellingen heeft vooropgesteld 
om de fijn stof  problematiek over gans 
Europa aan te pakken. Tegen 2020 moe-
ten de ‘kleinste’ (en dus schadelijkste) 
fracties fijn stof  (PM2,5) in de atmo-
sfeer scherp worden teruggedrongen.
Grote industriële verbrandingsinstal-
laties kunnen streng worden opgevolgd 
en kunnen op dergelijke schaal vaak ook 
rookgassen intensief  nazuiveren. Voor 
kleinere verwarmingsstookinstallaties is 
rookgaszuivering te kostelijk, waardoor 
een goede praktijk cruciaal wordt. Via 
een informatiecampagne wil de Vlaamse 
overheid ook particulieren bewust 
maken van de fijn stof  problematiek. 

Via enkele eenvoudige aandachtspunten 
(zuurstoftoevoer, vochtgehalte, vermij-
den van afvalstoffen) kan de uitstoot 
van fijn stof  uitstoot via houtkachels ef-
fectief  worden gereduceerd. Op de web-
site www.stookslim.be vindt u handige 
tips en vuistregels bij het optimaliseren 
van uw stookinstallaties of  eventuele 
aandachtspunten bij het aanschaffen van 
een nieuw toestel.
Door goede praktijken toe te passen 
of  een nieuwe generatie houtkachels 
met een hogere thermische efficiëntie 
te gebruiken (een betere verbranding 
en minder warmteverlies via rookgas-
sen), haalt u meer (groene) warmte uit 
uw hout en werkt u tegelijk mee aan de 
Europese doelstellingen voor fijn stof.  

www.stookslim.be


