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Op kruissnelheid?
Oktober 2013, hoewel de zomer nog vers in ons geheugen ligt, ontplooit de 
herfst zich in haar kleurenpallet. Schoolgaande kinderen hebben reeds kunnen 
wennen aan het nieuwe schooljaar, voor onze studenten komt het academie-
jaar terug op gang. Ook op politiek vlak zou men in Moerbeke toch op kruis-
snelheid moeten komen om effectief beleid te voeren. In het afgelopen jaar 
werd door de meerderheid reeds een beleidsplan voorgesteld dat de basis 
moet vormen voor de meerjarenplanning. We onthouden ons nog van de eer-
ste balans van de vordering der werken (daarvoor is het nog te vroeg), maar 
willen u wel meegeven dat we behoorlijk ongerust zijn over de samenhang 
van communicatie en opvolging van verschillende beleidsdomeinen.
De uitdagingen zijn groot, reden te meer dat ook wij al onze krachten bun-
delen voor een goede opvolging van de bestuursactiviteiten in onze mooie 
gemeente!

Kathleen Plasschaert
Voorzitter CD&V Moerbeke-Waas



Kinderopvang: nood aan proactieve aanpak!

Het moet gezegd: er is al het één en 
ander gerealiseerd. Door de bevraging 
onder de bevolking bleek de nood 
groot aan buitenschoolse kinderopvang, 
uitbreiding van de baby- en peuterop-
vang. De gemeente heeft hier oor naar 
gehad en heeft deze uitgebouwd. 
Het advies van het LOK is hier in 
zekere mate opgevolgd. Toch een 
randopmerking hierbij: doordat de bui-
tenschoolse opvang werd organiseerd 
in het schoolgebouw van de Vlinder-
dreef  gaat de neutraliteit verloren, 
ouders hebben hierdoor minder vrije 
schoolkeuze. Zou de omkadering van 
het oude rusthuis geen betere lokatie 
geweest zijn met de 2 grootste Moer-
beekse scholen op wandelafstand? 
De huidige kinderopvang wordt ten-
volle benut en in vakantieperiodes zijn 
wachtlijsten het gevolg. De capaciteit 
kan niet uitgebeid worden omdat er, en 

terecht ook, reglementeringen gelden. 
Hierbij moeten we in het achterhoofd 
houden dat Moerbeekse kinderen niet 
terecht kunnen in de opvang van Wach-
tebeke, Lokeren en vanaf  volgend jaar 
ook niet meer in Stekene. 
Reeds enkele vergaderingen terug heb 
ik dit aangebracht met de vraag om een 
voorrangsregel in te voegen zodat er op 
zijn minst een optimale opvang voor de 
Moerbeekse jeugd kan voorzien wor-
den. Daar betalen we tenslotte met zijn 
allen voor. Jammer genoeg vindt deze 
vraag de weg naar de gemeenteraad niet 
via de voorzitter van het LOK. 
Ondertussen dient voor de nieuwe pe-
riode een voorzitter te worden gekozen. 
In Moerbeke zijn er heel wat uitdagin-
gen de komende jaren. Ik zou hier dan 
ook zeker een oproep willen lanceren 
aan de ouders (want jullie zijn diegene 
die de noden en behoeften het beste 

aanvoelen): durf  zorg en bedenkingen 
(verder) formuleren zodat Moerbeke 
een gemeente wordt waar het goed 
wonen is als jong gezin. 
Meld bedenkingen, vragen en bezorgd-
heden aan de LOK-verantwoordelijke 
van jouw school, opvang, … zodat zij 
mee kunnen nadenken hoe we onze 
Moerbeekse jeugd een duwtje in de rug 
kunnen geven. Gemeentebestuur en 
voorzitter van het LOK: durf  ruimer 
te denken, geloof  in de ervaringsken-
nis van onze inwoners. Vertaal kritiek 
in opportuniteiten en kansen voor de 
verdere groei van de gemeente en een 
proactief  gezinsbeleid.

Els De Kerpel

Bestuurslid CD&V-Moerbeke-Waas

Het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang), is een verplichte advies-
raad die sinds de vorige legislatuur in onze gemeente werd ge-
installeerd. De adviesraad bestaat uit een groep vrijwilligers die 
rechtstreeks of onrechtsreeks iets met kinderen te maken hebben 
(oudercomitees van scholen, gezinsbonden, zelfstandige onthaalou-
ders, … ) Op deze manier wil men dat de gemeente heel nauw be-
trokken wordt met de noden en behoeften van onze jonge gezinnen. 

4

Eén van de punten hierbij was een extra 
uitgave van € 30 000 om een recht van 
opstal te nemen op een perceel grond 
(35 x 26 m) van de Moerbei voor de 
aanleg van extra parkeerplaatsen bij de 
sporthal. Dit recht van opstal houdt dus 
in dat de Moerbei eigenaar blijft van het 
perceel en de gemeente eigenaar blijft 
van de gebouwen en de bestrating die zij 
op dit perceel plaatst, voor een duur van 
maximum 50 jaar.  Aan het kerkhof  is 
echter parking voor 40 wagens beschik-
baar. Wanneer het pad naast het kerkhof  
heraangelegd wordt, is deze parking op 
wandelafstand van de sporthal gelegen. 

Deze heraanleg kan met eigen perso-
neel worden uitgevoerd voor een veel 
beperkter budget. Bij de verkaveling van 
het Schuttershof  (aan het kerkhof) heeft 
de gemeente een deel aangekocht om de 
parking aan te leggen. Waarom is dit ook 
niet gebeurd bij de verkaveling van het 
voetbalveld in plaats van opnieuw aan de 
open ruimte rond de school te moeten 
knabbelen? Een proactief  parkeerbeleid, 
zoals door het structuurplan wordt opge-
legd, kan dit soort problemen vermijden.

Guido van Hoecke
Gemeenteraadslid CD&V fractie 

Moerbeke-Waas

Parkeerproblematiek in onze gemeente
Op de gemeenteraadszitting van 25 juni werd door de meerder-
heid een begrotingswijziging voorgesteld.
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Tussen het drukke verkeer in de Korte 
Damstraat is het overleven. In de Hos-
picestraat kan je links in tegenstroom 
of  rechts tussen het verkeer, dan toch 
maar snel terug naar de route. Aan het 
station is het even zoeken, maar via via 
bereik je dan toch de fietssnelweg naar 
de Kruisstraat. Gelukkig is het fietspad 
hier gescheiden van de weg: hier beleef  
je de snelheid van het voorbijrazende 
verkeer. Bij de rotondes moet je dub-
bel waakzaam blijven: nu weten we 

waarom de fietsersbrug er zeker moet 
komen, dit krijg je nooit veilig opgelost! 
Verderop kunnen we veilig in Neder-
land komen, alleen laat het preventieve 
onderhoud hier op zich wachten. 
Onderweg kom je een wirwar van bor-
den en wegwijzers tegen, en ook daar 
zit het grondig fout. Aan de ene kant 
van de weg een bord met een verbod 
voor beide richtingen, aan de andere 
kant staat niets, … alles toegelaten. 
Waar de omgeving veranderd is door 
bebouwing, de aanwezigheid van een 
school of  specifieke bedrijven kan de 
maximum toegelaten snelheid mis-
schien herbekeken worden?. Net als 
het dorp veranderen ook mobiliteit en 
de verkeersomstandigheden. Het hoeft 
niet altijd duur te zijn. Op vele plaatsen 

kunnen “fietssuggestiestroken” won-
deren verrichten. Voor automobilisten 
versmallen ze visueel de straat waar-
door ze trager gaan rijden en wordt de 
aandacht gevestigd op fietsers. Fietsers 
hebben geen specifieke rechten op 
een suggestiestrook, maar ze geven 
de tweewielers een plaatsje tussen het 
verkeer.

Het is dan toch wel het moment om de 
mobiliteitscommissie samen te roepen. 
Na de studierondes wordt het stilaan 
tijd om gerichte, betaalbare actie te 
ondernemen. 

Marnik Cooreman

Gemeenteraadslid CD&V-fractie 

Moerbeke-Waas

Om al de problemen met betrekking tot mobiliteit en verkeer aan te pakken, deden we een oproep om de gemeentelijke mobi-
liteitscommissie samen te roepen. Het probleem is dat we die niet hebben. In de vorige legislatuur heeft de begeleidingscom-
missie van het gemeentelijke mobiliteitsplan nuttig werk geleverd. Op enkele mandatarissen na, bestond die vooral uit deskun-
digen. De interactie met onze mandatarissen was heel vruchtbaar, maar nadat het mobiliteitsplan werd afgewerkt had die geen 
reden van bestaan meer.
Wil het mobiliteitsplan een nuttig werkinstrument blijven, dan is het nodig dat er een gemeentelijke mobiliteitscommissie 
komt. Die kan zowel aspecten van verkeersveiligheid als van mobiliteit adviseren aan het college. Daarin kunnen, zoals in 
andere gemeentelijke adviesorganen, vertegenwoordigers van bij verkeer en mobiliteit betrokken instanties en verenigingen 
zetelen: scholen, senioren, vertegenwoordigers van de buitenwijken waar geen of  een minimum aan openbaar vervoer is. We 
voelen ons in dit voorstel gesterkt door de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). Die wil dat er bij de uitvoering van 
het gemeentelijk mobiliteitsplan meer gewicht gegeven wordt aan de gemeentelijke mobiliteitscommissies. Meteen kunnen we 
er dan voor zorgen dat problemen gecoördineerd aangepakt worden zodat we kunnen vermijden dat er nieuwe problemen 
ontstaan doordat elders oude problemen opgelost worden.

Waar een wil is, is een ”weg”.
Eigenlijk is het niet zo slecht ge-
steld met het aanbod van fiets-
paden in Moerbeke. De kwaliteit 
ervan is echter afwisselend, van 
zeer goed tot de naam fietspad 
onwaardig. Ze liggen wel wat 
verspreid over Moerbeke en 
tijdens de overgang van het ene 
naar het andere moet je de on-
gelijke borduren, stoepranden 
en greppels erbij nemen. Een 
tochtje maken van het zuiden 
naar het noorden begint met de 
luxe van de spoorwegbedding 
en een afgescheiden fietspad. 
Aan het einde echter wordt je 
dwars over de weg gestuurd; de 
dubbele geblokte lijn verdwijnt 
in het niets.

De Mobiliteitscommissie, wat is dat? 
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Lieven Demolder 
(demolder.lieven@gmail.com)
www.moerbeke.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

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Gezien er echter een budgettaire crisis 
is, deden we begin juni het voorstel aan 
de gemeenteraad om het fietsnetwerk 
Moerbeke-Noord (Pereboom – Beu-
kendreef  ) op te nemen in het bovenlo-
kaal fietsroutenetwerk. Dit zou ervoor 
zorgen dat het dossier van de Moer-
beekse fietsburg meer prioriteit krijgt 

tov andere projecten. 
Helaas moesten we vaststellen dat deze 
brief, ondanks belofte, eind augustus (3 
maand later) nog niet vertrokken was. 
Robby De Caluwé beloofde deze brief  
eerstdaags te versturen. Wat CD&V be-
treft, kan er geen minuut verloren gaan 
om verder dit dossier én het bereiken 

van een verbinding met de Lijn met 
Moerbeke-Noord tot een goed einde te 
brengen. Onze inwoners in het Noor-
den zijn al te lang slachtoffer van deze 
nodeloze situatie en we herhalen het: 
deze vervoersarme situatie kan leiden 
tot échte armoede, zo blijkt ook uit 
wetenschappelijk onderzoek én studies 
in verband met plattelandsarmoede. En 
dit is iets wat toch niemand wil? 

Lut van de Vijver 

Fractieleidster CD&V 

Moerbeke-Waas

De fietsersbrug en de buslijnen 
van en naar Moerbeke-Noord
CD&V blijft bijzonder actief om én de fietsbrug én de buslijnen 
naar Moerbeke-Noord gerealiseerd te krijgen. Alle raadsleden 
ondertekenden op onze vraag unaniem een brief gericht aan de 
dienst Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen met de vraag om de 
goedgekeurde brug nu ook te realiseren. 


