
Opvolging mobiliteitsplan in Moerbeke:  

Een gecoördineerd plan van 
aanpak? We ijveren ervoor!

Op de gemeenteraad van januari werd onze vraag naar de aan-
pak van de snelheidsproblemen op het Moerbeekse grondgebied 
behandeld naar aanleiding van de gemeentelijke aankoop van een 
snelheidsdisplay.
Ervaring van andere gemeenten leert dat het doelgericht gebruik 
van snelheidsdisplays sensibiliserend werkt om snelheidsduivels 
van het gemotoriseerd verkeer tot andere gedachten te brengen. 

Lees meer op pagina 8!

moerbeke-waas.cdenv.be
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iedereen inbegrepen



Herinrichting plein Koewacht

De politieraad: 
welk orgaan is dit en wat zijn de doelstellingen?

De middelen zijn beperkt, dus moet zeker 
nu de voorbereiding en uitvoering perfect 
zijn. Bij het opstellen van de plannen zullen 
wij erop toezien dat de betrokken partijen 
de nodige inspraak hebben zodat alle func-
tionaliteiten van het pleintje opgenomen 
zijn in de uitvoeringsplannen.

De open ruimte op het pleintje moet dienst 
doen als Kerkplein, Marktplein, parkeer-

plaats, terras, rustplaats, standplaats voor de 
kermis, openbare weg en dienstweg, ... Het 
zal dus zeker een opgave zijn om dit gezellig 
te verpakken in een groene omgeving. We 
pleiten dan ook voor voldoende overleg-
momenten met inspraak voor alle belang-
hebbenden: inwoners, zelfstandigen, de 
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, de 
naburige school, feestcomités (Moerbeke, 
Stekene, Terneuzen). Misschien is het ook 

wel aangewezen dat Brandweer en Politie 
even over de schouder meekijken.

Als parkeerplein kan het pleintje nooit alle 
piekmomenten opvangen, het brengen en 
halen van de schoolkinderen zal altijd een 
stressmoment zijn. Wanneer het pleintje is 
vol geparkeerd, dan is ook de noodzakelijke 
doorgang versperd. Dit is een ergernis die 
absoluut moet vermeden worden. Een be-
tere doorgang laat een betere spreiding toe 
zodat ook de Schoolstraat als bijkomende 
parkeerruimte kan gebruikt worden.

Toeristisch, en dus ook economisch, heeft 
het pleintje zeker zijn rol te spelen als ver-
trekplaats, tussenstop of  eindpunt van fiet-
stochten, motorritten en andere evenemen-
ten. Met de nodige open ruimte kunnen de 
aangrenzende handelaars Moerbeke terug 
een paar toeristische troeven geven.

Het beloven dus spannende tijden te wor-
den, maar we houden de vinger aan de pols 
zodat we iedereen tijdig kunnen informeren 
zodat “t’pleintje” terugkrijgt waar het recht 
op heeft.

Marnik Cooreman
marnik.cooreman@telenet.be

Gemeenteraadslid CD&V-fractie 
Moerbeke-Waas

Dit betekent dat de politieraad is sa-
mengesteld uit gemeenteraadsleden van 
deze verschillende gemeenten, verdeeld 
volgens het aantal inwoners. Onze raad 
telt 17 leden, als volgt verdeeld: Lochristi 
acht, Moerbeke twee, Wachtebeke drie en 
Zelzate vier leden. Zij worden door de ge-
meenteraad verkozen. Voor Moerbeke zijn 
Sarah Poppe en ikzelf verkozen om onze 

gemeente te vertegenwoordigen in deze 
raad. De burgemeesters maken automatisch 
ook deel uit van de raad. 

Wat zijn de bevoegdheden van de poli-
tieraad? 
Eerst en vooral het financieel plaatje: 
goedkeuren van de jaarlijkse begroting en 
uitgaven. Daarnaast behoren ondermeer 

het bepalen van de personeelsformatie, het 
goedkeuren van vacatures en benoemingen 
in functie en bevorderingen alsook andere 
personeelszaken, binnen de zone tot de 
bevoegdheden.

Wat is er nu allemaal verteld op die 
eerste vergadering?
Naast de eedaflegging van de leden hebben 
ook nog drie nieuwe personeelsleden de 
eed afgelegd in handen van de voorzitter, 
Yves Deswaene. Verder vooral wettelijke 
plichtplegingen, o.a. vaststellen huishoude-
lijk reglement en verdeling gemeentelijke 

Na enkele geruchten en vragen vanuit de lokale bewoners over 
de opfrissing van het pleintje is het nu bijna officieel, het budget 
wordt voorzien in de volgende begroting en dus kunnen de plan-
nen worden opgemaakt.

Op 1 februari heeft CD&V-raadslid Guido Van Hoecke de eed afge-
legd als lid van de politieraad van de politiezone Puyenbroeck. Dit 
is een intergemeentelijke politiezone die de gemeenten Lochristi, 
Zelzate, Wachtebeke en Moerbeke bedient. De zone heeft als 
nummer 5416, de website is www.pz5416.be
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Opvolging mobiliteitsplan in Moerbeke:  

Een gecoördineerd plan van aanpak? We ijveren ervoor!

Ervaring van andere gemeenten leert dat 
het doelgericht gebruik van snelheidsdis-
plays sensibiliserend werkt om snelheids-
duivels van het gemotoriseerd verkeer tot 
andere gedachten te brengen. We stellen 
vast dat deze display als eerste werd opge-
steld ter hoogte van Terwest.
Op onze vraag naar een plan van opstel-
ling én opvolging van vaststellingen, werd 
geantwoord dat de volgende plaats waar de 
display zal opgesteld worden hoogstwaar-
schijnlijk Eksaardedam wordt. Waarschijn-
lijk wel een interessante locatie, maar we 
missen toch wel een duidelijk plan van 
aanpak waarrond zal gewerkt worden.
We haalden een belangrijk document aan 

waarvan we denken dat er best stelselmatig 
verder wordt op gewerkt: het Gemeentelijk 
Mobiliteitsplan (GMP). In dit voorheen op-
gemaakte mobiliteitsplan, in samenwerking 
met het studiebureau Irtas, werden heel wat 
vaststellingen gedaan omtrent straten waar 
veel te snel en te gevaarlijk wordt gereden. 
Zo komen de Beukendreef, de Moerwegel, 
de beide parallelwegen, de Pereboomsteen-
weg, de Heirweg, de Moerhofstraat, de 
Korte Damstraat, de Opperstraat (!) en de 
Hospicestraat ook aan bod. 
Voor de vaststellingen gemaakt in dit plan 
werden ettelijke uren met deskundigen en 
gemandateerden vergaderd, werden tel-
lingen uitgevoerd in samenwerking met de 

politiezone en werd het studiebureau Irtas 
bezoldigd. Dit betekende een stevige (wel-
licht verantwoorde) duit in het zakje van 
onze Moerbeekse belastingbetalers.
CD&V hoopt dat er deze legislatuur niet al 
teveel gemorst wordt en met het geleverde 
werk ook daadwerkelijk verder gewerkt 
wordt om tot goede initiatieven en oplos-
singen te komen. 
Wat de snelheidsdisplays betreft betekent 
dit concreet dat we een plan van opstelling 
voor deze displays verwachten, rekening 
houdende met de meest belangrijke 
snelheidsproblemen. Dat we terugkoppe-
ling verwachten van de resultaten op de 
gemeenteraad, het gemeentelijk infoblad 
en andere e- info mogelijkheden alsook 
opvolginitiatieven in samenwerking met 
de gemeenteraad om meer permanente 
resultaten te verkrijgen. 
Burgemeester Decaluwé antwoordde dat 
hij het een goed idee vond om met de re-
sultaten van de mobiliteitscommissie verder 
te werken. We zullen de vinger nauwkeurig 
aan de pols houden zodat we deze legisla-
tuur fier kunnen zijn op de bekomen “snel-
heidsresultaten”. Uiteraard zijn deze ook 
afhankelijk van ons allen, als bestuurders 
van gemotoriseerde voertuigen. 

Lut van de Vijver
Gemeenteraadslid CD&V Moerbeke 

Lut.vandevijver@gmail.com 

Op de gemeenteraad van januari werd onze vraag naar de aan-
pak van de snelheidsproblemen op het Moerbeekse grondgebied 
behandeld naar aanleiding van de gemeentelijke aankoop van een 
snelheidsdisplay.
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dotaties. Dit laatste is, op vraag van het CBS 
Zelzate, verdaagd naar een volgende zitting. 
Hun motivatie is dat zij geen begroting 
hebben en met voorlopige twaalfden wer-
ken waardoor zij geen zicht hebben op hun 
financiële mogelijkheden. Een opmerking 
die trouwens ook voor Moerbeke geldt.

Een tweede puntje was de externe va-
cantverklaring van 2 beambten agent van 
politie. Aan-gezien het om de invulling van 
openstaande vacatures gaat, is dit punt, 
met akkoord van de voltallige raad, niet 
verdaagd. 

Verder hebben wij van de vervangende 
korpschef  een korte presentatie gekregen 
over de politiezone Puyenbroeck. Wat we 
daar vooral moeten uit onthouden is de 
trieste toestand van de huisvesting (zeker 
ook voor Moerbeke van toepassing die 
het ZONDER burelen moet klaren op 
dit ogenblik) van zowat alle diensten en 
wijkbureaus en het tekort aan personeel. 
Momenteel zijn er slechts 100 voltijds 
effectieven, terwijl er 109 voorzien zijn en 
verhuizen zeer binnenkort nog 4 medewer-
kers naar de PZ Gent .
Wordt zeker vervolgd.

Guido Van Hoecke
gvhoecke@telenet.be

Gemeenteraadslid CD&V-fractie 
Moerbeke-Waas
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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
Lut van de Vijver
(lut.vandevijver@gmail.com)
www.moerbeke-waas.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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

Iedereen inbegrepen, ook u!

Het meerjarenbegrotingsresultaat kan 
zich het geplande verlies geen  2 jaar op 
rij permitteren. Anders dalen we met 
het totale resultaat onder nul.

Onze  voorstellen: niet alleen belas-
tingen, maar ook besparen én lange-
termijndoelstellingen realiseren! 

CD&V stelt voor om de uitgaven van 
de gewone begroting (en ook deze van 
het OCMW)  nog dit jaar te verminde-
ren tot op zijn minst het zelfde niveau 
(en liefst nog lager) als 2012.  Dit bete-
kent een minder uitgave van ongeveer 
300.000 euro.
We wensen dat deze doelstelling 
streng  opgevolgd wordt.

Als raadsleden willen we  starten met 
een persoonlijke bescheiden bijdrage 
door onze zitpenningen niet te laten 
stijgen zoals op het schepencollege is 
afgesproken.  Jammer dat dit door de 
andere raadsleden niet onmiddellijk 
mee gesteund werd en verdaagd wordt 
naar 2014. 

Alle schepenen de opdracht geven om 

samen met de betrokken ambtenaren 
voor hun domeinen besparingen door 
te voeren zodat hun uitgaven  niet stij-
gen ten opzichte van 2012. 

We vragen dat er op specifiek op  de 
posten energieverbruik voor de exploi-
tatie, verzekeringsportefeuille, telefo-
nie, administratiekosten expliciet naar 
kostenbesparende maatregelen wordt 
gezocht, onder andere door het nieuw 
te  onderhandelen offertes.  Ook een 
grondige afweging voor het ofwel uit-

besteden van de bus of  in eigen beheer 
houden dient grondig onderzocht in 
het kader van kostenbesparing. 

Wat de buitengewone begroting en 
lange termijn doelen betreft hebben 
we ook heel wat suggesties en opmer-
kingen:   Meer concrete info hierover 
op onze website en in onze volgende 
bijdrage.

Suggesties die kunnen bijdragen tot een 
financieel gezond evenwicht? Mail of  
bel ons!

Lut van de Vijver

Lut.vandevijver@gmail.com

0479 355 192

Een gezonde begroting realiseren
Ook op lange termijn!

CD&V heeft zich bij de stemming van de begroting voor 2013  ont-
houden: het bestuur dient het huiswerk dringend bij te werken 
en  te koppelen aan  doelstellingen.  Het totale begrotingstekort 
voor Moerbeke  dit jaar wordt geraamd op 789.314,15 euro!  


