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Goed Gezind 
Moerbeke

Ondanks het lange wachten op de lente, 
hield onze CD&V-ploeg geen winterslaap.
Onze afgevaardigden in de bestuursorga-
nen kozen vastberaden om te bouwen aan 
een constructieve weg voor de komende 
jaren.  
We weten allen dat het geen gemakkelijke 
weg zal zijn, harde noten moeten gekraakt 

worden, zeker op financieel gebied en 
daar willen we als oppositie niet enkel 
kritiek uiten of  afbrekende commentaar 
geven, maar samen naar realistische op-
lossingen zoeken.
We mochten al ervaren dat open discus-
sies aan de gesprekstafels mogelijk zijn en 
onze voorstellen niet in de wind worden 

geslagen, bv. ivm. het openbaar maken 
van de samenstelling van de adviesraden.
Wij hopen deze constructieve werking 
voort te zetten samen met de Moerbe-
kenaren!

Kathleen Plasschaert
Voorzitter CD&V Moerbeke



Goed GEZINd

Positief actie ondernemen, 
het loont meer dan de moeite!

Met de lente in het land zien we de jon-
ge, trotse ouders met buggies, fietsen, 
…. en hun fiere kroost onze gemeente 
kleuren. Want zeg nu zelf, wat is er 
mooier dan die kleine spruit die zijn/
haar eerste stapjes zet in de Moerbeekse 
bossen, of  die stoere kapoen die de 
show steelt op de wijkkermis, … en zo 

kunnen we uren verder gaan. Vandaar 
deze fotocollage waarbij niet veel woor-
den nodig zijn, waar de beelden voor 
zich spreken. Moerbeke is echt nog wel 
een gemeente waar het leuk vertoeven 
is voor onze jonge gezinnen!

Via deze weg nodigen wij, CD&V 

Moerbeke, jullie dan ook heel graag 
uit op onze Goedgezinddag die zal 
doorgaan op Pinkstermaandag 20 
mei 2013. Met het ganse gezin een 
dagje gaan genieten in Planckendael 
aan democratische prijzen (kinderen < 
12 j. gratis). Kijk vlug in jullie agenda 
en schrijf  in via www.cdenv.be/goed-
gezinddag en ga ook eens een kijkje ne-
men op www.moerbeke.cdenv.be want 
we hebben nog enkele leuke extraatjes 
om jullie dag nog meer kleur te geven! 

Op eenzelfde manier proberen wij te 
werken aan de begroting van onze ge-
meente. Dat er problemen aan kwamen, 
daar hebben onze mandatarissen door 

goed de begroting te volgen, de voor-
bije legislaturen voor gealarmeerd. Dat 
sommige oppositieleden de financiële 
malaise pas de laatste jaren hebben 

ontdekt en luidop roepen dat we met 
grote problemen zitten is voor ons eer-
lijk gezegd een beetje vijgen na Pasen. 
Waarom keurden deze gemeenteraads-

In ons verkiezingsprogramma 2012 beloofden we om in de toe-
komst aandacht te besteden aan onze jonge gezinnen. Deze be-
lofte zijn we zeker niet vergeten!

De daadkracht om hartverwarmende steun te geven, bijvoorbeeld aan een gezin waarvan het huis in 
de vlammen op ging, verovert spontaan onze harten. Als CD&V geven we de vastpakkers een heel 
dikke proficiat. Dit betekent zoveel meer dan enkele woorden van sympathie. En dit geldt voor de vele 
vrijwillige engagementen in ons dorp (en daarbuiten). Wie constructief onderneemt via vrijwilliger-
sinitiatieven of verenigingen die klaagt niet langs de zijlijn, maar werkt mee aan oplossingen voor de 
problemen in onze samenleving. Het is het gist in het deeg om samen mooie resultaten te halen.
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leden de begroting in het verleden dan 
wel goed? 

Enkel de alarmbel luiden is dus een 
verspilling van aandacht en energie 
en verlegt bovendien de aandacht van 
de echte noodzaak. Er zijn dringend 
oplossingen nodig om de toestand van 
de gemeentelijke financiën te herop-
bouwen. 

Hier met nadruk onze voorstellen, die 
we op de recentste gemeenteraden 
lanceerden. We stellen voor om de 
begrotingsuitgaven dit jaar met 300 000 
euro te verminderen zodat we voor wat 
betreft de gewone begroting naar een 
evenwicht en geen verlies gaan. Net 
als bij andere onderhandelingen, is het 
zaak om deze doelstelling scherp te 
stellen zodat ze met garantie gehaald 
kan worden. 

Hoe we dat moeten realiseren ? 
• De ambtenaren samen met de 
schepenen laten brainstormen hoe elke 
schepen voor haar of  zijn domein de 
begroting in evenwicht kan houden.
• We blijven herhalen dat we onze 
bescheiden persoonlijke bijdrage willen 
leveren door de dotatie voor gemeen-
teraadsleden te bevriezen op het niveau 
van vorige legislatuur. 
• De administratiekosten kritisch onder 
de loep nemen teneinde te besparen.

• De portefeuille van alle verzekerin-
gen opnieuw in offerte plaatsen.
• De hoog oplopende telefoniekosten 
van heel wat werkposten kritisch evalu-
eren en zo nodig bijsturen én ook hier-
voor een nieuwe offerte uitschrijven. 
• De energiekosten voor de exploitatie 
zijn volgens de Belfiusstudie 2012 voor 
Moerbeke 10 maal hoger dan de gemid-
delde energiekost in Oost-Vlaanderen 
en 5 maal hoger dan de gemiddelde 
kost in het Gewest. Het is een uitdaging 
om deze kosten gevoelig te verlagen! 
• Kan een zorgvuldig representatief  
uitgebouwde Werkgroep Kerkfabrieken 
voorgesteld worden, om na te denken 
en advies uit te brengen over de toe-
komst op lange termijn en een gemeen-
schappelijk gedragen kerkenbeleid ?

Stel dat deze besparingen onvoldoende 
zijn, dan kunnen we nog overgaan tot 
extra belastingen, maar we zijn het 
onze inwoners toch verplicht om, net 
als in ons gezin, te besturen als goede 
huismoeder of  huisvader? We mogen 
toch geen financiën weggooien? 

Zijn er mogelijkheden om extra inkom-
sten te genereren NAAST de belastin-
gen? 
• Kunnen we het tewerkstellingsbeleid 
en de middenstand ondersteunen ? 
Wordt er een middenstandsraad opge-
richt die helpt initiatieven nemen  ?

• Initiatieven door intergemeente-
lijke samenwerking met Interwaas en 
andere? 
• Wordt er snel werk gemaakt van de 
inrichting van de site Suikerfabriek 
zodat er zich daar ook een nieuwe 
dynamiek kan ontwikkelen  

Tot slot nog een oproep voor 
alle leden van de gemeente-
raad
Beste raadsleden van meerderheid en 
oppositie, we zouden graag met deze 
voorstellen en uw voorstellen inhou-
delijk aan de slag gaan. Willen jullie aub 
ook met voorstellen en daadkracht ko-
men? We boden aan om deel te nemen 
aan een denkgroep die SP A/Groen en 
NVA vroegen. We zijn bereid om van 
alle voorstellen het voor- en tegen te 
bespreken op de gemeenteraad, maar 
breng AUB zelf  wat nieuwe voorstellen 
aan. 
Beste VLD-bestuur, we hebben de 
belofte gedaan om constructief  te 
helpen besturen, we willen samen EEN 
BELEID schrijven. Jullie gingen reeds 
in op enkele van onze voorstellen, dat 
is een stap vooruit. Kunnen we de 
krachten nog sterker bundelen door 
grondiger samen inhoudelijk te overleg-
gen op de gemeenteraad? 

Lut van de Vijver
Lut.vandevijver@gmail.com
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Gratis inkom voor kinderen 
(t.e.m. 12 jaar)

20 Mei 2013
Planckendael

Pinkstermaandag

Mechelen

Ga in dialoog met onze ministers 
en geniet van gratis frietjes!

Meer info & inschrijven?
www.cdenv.be/goedgezinddag

GRATIS INKOM 
VOOR KINDEREN (t.e.m. 12 jaar)

v.u.: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 -1040 Brussel

CD&V Moerbeke pleit voor even-
wicht tussen natuur en landbouw

CD&V Moerbeke heeft recent ook in 
samenwerking met boerenbond en de 
bedrijfsgilde Moerbeke-Wachtebeke een 
gefundeerd advies verstuurd naar de 
Vlaamse overheid in het kader van het 
ontwerp-MER “natuurkerngebieden 
Moervaart”. In dit plan-MER wordt in de 
Moervaart-vallei op zoek gegaan naar 189  
ha natuurcompensatiegebied voor wa-
tervogels, ten gevolge van de uitbreiding 
van de haven van Gent. Bij de infoverga-
deringen van 19 en 21 maart 2013 bleek 
immers dat een groot deel van Moerbeke-
Zuid (regio Moerbeekse turfmeersen-
Etbos) als zoekgebied is opgenomen in 
het voorliggende plan-MER.
In onze schriftelijke reactie heb-
ben we heel wat (wetenschappelijke 
onderbouwde) tegenargumenten 
aangebracht omtrent de inhoudelijke 
inrichting van dit natuurgebied (vol-
ledig rapport zie website CD&V).  
Zo wordt oa. verder onderzoek gevraagd  
of  de bruine kiekendief  ook in normaal 
uitgebaat landbouwgebied kan foerageren 
(wat in Nederland bewezen is).  Verder 
dient onderzocht te worden wat de “ver-
natting” zal betekenen voor de waterstand 
van aanliggend woongebied ( watertoets ) 
en wat de mogelijke effecten zijn van het 
afgraven van de waardevolle veenlaag in 
de turfmeersen. Ook vragen we  naar een 
onafhankelijke kostenstudie omdat het 
omzetten van 189 ha een enorm kosten-
plaatje met zich zal meebrengen (afgraven 
gronden..). Tot slot pleiten we voor een 
eerlijke compensatie omdat de beloofde 
grondenruil al lang niet meer toereikend 
is.  Voor de getroffen landbouwers moet 

er een gefaseerd plan komen waarbij 
expliciet rekening wordt gehouden met 
het LER ( landbouw-effectenrapport ). 

Het toewijzen van compensatiegebied in 
Moerbeke kan volgens CD&V enkel in 
de voormalige bezinkingsbekkens van de 
suikerfabriek. De 20 ha bos die daar re-
cent werd aangeplant mag niet betekenen 
dat elders opnieuw 20 ha extra landbouw-
grond dient afgenomen te worden.
Gedetailleerde info over de PRUP “Joanne van 
Parijs” en de plan-MER “natuurkerngebieden 
Moervaart” vindt u op onze website. Contacteer 
gerust onze gemeenteraadsleden indien u meer 
uitleg wenst.

CD&V Moerbeke is zeer verheugd dat de PRUP “Joanne van Pa-
rijs” definitief werd goedgekeurd door de provincieraad. Concreet 
betekent dit dat de open ruimte in het gebied van de Achterdreef, 
Jeanne Van Parys, Moerhofdreef en  Bosdreef gevrijwaard blijft van 
bebouwing door weekendhuisjes; en het oorspronkelijke land-
schap wordt behouden als gemengd landbouw- en bosgebied. 
CD&V had hier na een grondige studie van het dossier in het verle-
den reeds voor gepleit bij de provincie.


