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Wij gaan voor 
een warm Moerbeke

Het is een cliché, maar o zo waar... het jaar 2013 vloog voorbij! Een jaar waarin 
in Moerbeke weer heel wat is gebeurd, maar er is nog meer dan genoeg dat nog 
moet gerealiseerd en verbeterd worden in 2014!
In dit nummer willen we nog even achterom kijken naar de verschillende thema’s 
van het werkjaar 2013 waar onze ploeg met de nodige zorg, inzet, creativiteit, ... 
ten volle is voor gegaan.
We hopen dan ook de trend van 2013 verder te zetten in het nieuwe jaar  met 
onze ploeg  samen en voor de Moerbekenaren! 
Ik wens jullie allen, in naam van CD&V Moerbeke, een gezond en gelukkig 2014 toe!

Kathleen Plasschaert, Voorzitter CD&V-Moerbeke
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Ondertussen zijn we een jaar 
aan de slag in deze legislatuur, 
hierbij een indruk van het afge-
lopen jaar. 

Bestuursstijl
We deden al voor de verkiezingen de 
oproep naar een nieuwe bestuursstijl 
met bijzondere aandacht voor opbou-
wend, positief  werk. We worden res-
pectvol beluisterd en krijgen antwoor-
den op onze vele vragen en voorstellen, 
we hebben het idee dat we kunnen 
meebouwen, fijn is dat!

Financieel beleid 
Crisistijd ook in Moerbeke, belastings-
verhoging en verhoging opcentiemen 
was één van de maatregelen. Moerbeke 
had een grote spaarpot én een grote 
schuld. De combinatie van deze facto-
ren zorgt ervoor dat er enerzijds aan 
schuldherschikking kon gedaan worden. 
Anderzijds kwam er ook een belas-
tingsverhoging om het plaatje na 6 jaar 
positief  te laten  afsluiten (autofinan-
cieringsmarge wettelijk verplicht). Onze 
prioriteiten liggen vooral bij besparen én 
zoeken naar nieuwe inkomsten. We stel-
den voor en bereikten dat de OCMW-
dotatie realistischer is. Het OCMW had 
langszamerhand 1300 000 euro van 
gemeentegeld opgespaard door over-
schotten van dotaties. De bijdrage is dan 
ook dit jaar met een belangrijk bedrag 
gedaald (200 000 euro), waarbij de steun 
aan het OCMW inhoudelijk dezelfde 
gebleven is. 

We blijven de investering voor de ver-
bouwing en nieuwbouw Vlinderdreef  
steunen maar niet met 5 000 000 euro. 
Dit bedrag moet voor ons omlaag. We 
stelden reeds op de gemeenteraad van 
januari  2013 voor hiervoor samen te 
werken (en eventueel publiek-privaat) 
met andere organisaties zoals de Mid-
denschool en de Palster. We menen dat 
zowel de sportinfrastructuur als infra-

structuur voor festiviteiten voorwerp 
moet zijn van grondig onderzoek om 
de (financiële en werkings-)krachten te 
bundelen. 

Gezien reeds 80 % van het riolerings-
stelsel in Moerbeke ontdubbeld is (puike 
investering van ons als inwoners!), maar 
dat dit jaarlijks 800 000 euro kostte, 
was de gemeenteraad akkoord met het 
idee om deze werken te temporiseren 
en het begroot bedrag is substantieel 
gedaald. We vroeger anderzijds om de 
evaluatie van dit afvalwaterbeleid. Veel 
water stroomt nog niet correct naar de 
zuiveringsstations en dit is natuurlijk 
bijzonder belangrijk om het juiste mili-
euresultaat te halen.

Verder deden we nog heel wat andere, kleinere 
voorstellen tot besparingen die in het verslag van 
maart 2013 op onze website terug te vinden 
zijn. 

Anderzijds deden we volgende voorstel-
len om het slordige werk van de voor-

bije periode op te kuisen : we vroegen 
om een stipte opvolging van het vragen 
van een visum aan de financieel beheer-
der bij elke begrotingswijziging, iets wat 
in het verleden bijzonder slordig gebeur-
de, waardoor er heel wat financiële lijken 
uit de kast vielen ( facturen Mebumar !!, 
facturen openbare werken …. ) met alle 
gevolgen van dien voor de voorspelbaar-
heid van de begroting.  Ook de correcte 
informatiedoorstroming over het fi-
nancieel beleid van het OCMW naar de 
gemeente is ons aandachtspunt geweest. 
Voortaan is het OCMW- beleidsplan 
ook wettelijk voorwerp van goedkeuring 
door de gemeenteraad, wat de transpa-
rantie en voorspelbaarheid van financi-
ele stromen nog zal vergroten. 

Wat de inkomsten betreft
Wat de inkomsten betreft willen we 
graag mee stimuleren dat er extra 
tewerkstelling en KMO uitbouw moet 
komen. Het RUP site suikerfabriek maar 
ook andere stimuleringsvoorstellen zijn 
hierbij aan de orde!

CD&V aan het werk: een overzicht van 
het eerste jaar van deze legislatuur
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Nagenoeg op elke gemeen-
teraad deden we voorstellen 
of vroegen we aandacht voor 
lopende dossiers, maar we 
misten zoals hoger gezegd, de 
integratie in het mobiliteitsplan 
van de gemeente.  We zullen 
de dossiers van parkeerproble-
matiek op vele plaatsen, snel-
heidsproblemen in bepaalde 
zones, kapotte voetpaden ed. 
zeker in deze commissie verder 
nauwgezet opvolgen.  

Het gebruik van de snelheidsdisplay 
hebben we bijzonder gepromoot op 
de gemeenteraad en ook de inrichting 

van de verkeerssituatie aan de school 
Koewacht en Kerkplein is door ons 
gelanceerd. Hierbij ijverden we sterk 
voor een goede afstemming met 
school, middenstand en bewoners-

raad van Koewacht, wat ondertussen 
ook gebeurt. We stellen vast dat dit 
ondertussen zelfs met een platte-
landsproject wordt ondersteund! Op 
diverse plaatsen is er een probleem van 
onveiligheid en ijverden we om ver-
lichtingspalen te verplaatsen zoals aan 
het Kerkhof  Koewacht, de gevaarlijke 
bocht Moerwegel of  de parallelweg 
Noord kruising Pereboom. Op beide 
laatsten staat er ondertussen ver-
lichting! In volgende edities gaan we 
verder in op enkele andere belangrijke 
dossiers waar we heel sterk mee onze 
schouders onder zetten, niet in het 
minst de oversteek van fietsers over de 
E34 en de veiligheid aan de verschil-
lende scholen. 

De werking en dynamiek van 
de adviesraden vinden we erg 
belangrijk om een bruisende 
dynamiek in Moerbeke te sti-
muleren. Op de gemeenteraad 
deden we dan ook het voor-
stel om de raden eerst breed 
bekend te maken vooraleer ze 
te installeren. De opkomst op 
de informatievergadering was 
groot en het publiek was erg 
geïnteresseerd! 

Sommige van deze raden zijn al enkele 
maal samengekomen: de sportraad, 
de jeugdraad, de cultuurraad, uiter-
aard ook de politie- en OCMWraad. 
We merkten echter meer dan 1 keer op 
dat enkele raden, die qua beleidson-

dersteuning voor onze gemeente een 
grote rol kunnen spelen nog steeds niet 
samengekomen zijn. Uiteindelijk kwam 
op 23 januari 2014 toch voor het eerst 
de mobiliteitscommissie samen en we 
horen dat de eerste samenkomst van de 
GECORO (Gemeentelijke Commissie 
voor Ruimtelijke Ordening), mag ver-
wacht worden. In het licht van koorts-
achtig verder werken aan de brood-
nodige nieuwe invulling van de site 
suikerfabriek, de opmaak van RUP’s 
zonevreemde woningen, bedrijven en 
recreatie is dit belangrijk. Het bestuur 
kan wat ons betreft rekenen op steun in 
deze raden om de noodzakelijke doelen 
te realiseren. Tot op heden verwezen 
we wat mobiliteit betreft steeds naar 
deze commissie om onze prioriteiten 

vast te leggen want de keuzes die ge-
maakt worden dienen degelijk overwo-
gen te worden gezien de beperkte bud-
gettaire mogelijkheden. We geven deze 
late eerste bijeenkomsten het voordeel 
van de twijfel omwille van de opstart 
van de nieuwe bestuursploeg, maar 
verwachten nu wel een stroomversnel-
ling in acties. Voor alle raden wensen 
we te blijven benadrukken dat de leden 
ook effectief  de vrijheid krijgen om te 
helpen voorstellen doen en dat het niet 
enkel gaat om het goedkeuren wat al 
volledig uitgewerkt is, dan pas kan je 
spreken over een écht adviesorgaan en 
democratie. Voor sommige raden mis-
sen we nog de dynamiek die we er van 
mogen verwachten, zoals bij het LOK 
(Lokaal Overleg Kinderopvang).

Raden geïnstalleerd en al dan niet aan het werk

Voetganger, fietser en gemotoriseerd verkeer
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Wanneer ?    zaterdag 29 maart 2014 
Tijd ?              20u (deuren open 19,30u) 
Waar ?       Parochiezaal te Moerbeke 
Wie ?             teams van max. 5 personen 
Kostprijs ?     15 euro/ploeg 
Inschrijven kan via jongcdenv.moerbeke@gmail.com 
  

We maakten een gegronde 
visie op bij het Plan Mer voor de 
Gentse Kanaalzone en riepen 
het bestuur op om de belangen 
van ALLE betrokken landbou-
wers te behartigen. Ook dit 
dossier laten we niet los. 

De inrichting site suikerfabriek en het 
volhardend blijven ijveren voor een 
KMO zone ter hoogte van de E34 zal 
zeker onze volle steun en aandacht krij-
gen. We hadden heel wat aanvullende 
voorstellen bij het nieuwe zonerings-
plan waterlopen en ijverden dat er be-
gin 2014 een goed geïnformeerd open-
baar onderzoek wordt georganiseerd 
want waterproblemen belangen ALLE 
Moerbekenaren aan. Het bestuur be-
looft dit breed bekend te maken en te 
organiseren. Onze vraag naar vaststel-
ling van de oorzaken van de defecten 
op het wegdek van de Ledestraat deed 
heel wat stof  en nervositeit opwaaien. 
Het gaat immers om een enorm finan-
cieel bedrag ( meer dan 1 miljoen euro 
geïnvesteerd ) om dit te herstellen en 

de oorzaak wordt nu onderzocht. Ons 
programmavoorstel dan om aan te slui-
ten bij Interwaas is het bestuur gevolgd 
en we hopen de komende jaren heel 
wat efficiëntieverhoging en krachten-
bundeling te realiseren. 

Duurzaam energie- 
en milieubeleid
Duurzaam energie- en milieubeleid, 
gaven we aandacht bij de aanvulling 
van de agenda’s van Imewo en Finewo 
(meer investeren in Belgische initia-
tieven). Ook staat nog op stapel onze 
uitrol van milieubarometer met de 
mogelijke initiatieven voor EPC’s van 
onze openbare gebouwen, de nood aan 
een energiebeleid- en ondersteuning 
voor de 25 % woningen in Moerbeke 
van voor WO II, in het bijzonder de 
woningen met energiearmoede, het 
onderzoek naar mogelijkheden van 
hernieuwbare energie. 

Aanzetten tot intergemeente-
lijke krachtenbundeling
Tenslotte gaven we reeds aanzetten tot 

intergemeentelijke krachtenbundeling 
door motivering aansluiting bij Inter-
waas, dat ondertussen is gerealiseerd. 
We blijven ijveren voor aansluiting bij 
een intergemeentelijke mobiliteitscom-
missie om de snelbusverbindingen, 
de buslijnen, de aansluiting met het 
treinverkeer te kunnen optimaliseren, 
bijzonder cruciaal om in Moerbeke op 
verschillende plaatsen uit de vervoers-
armoede te kunnen stappen. 

Dit is een greep uit de thema’s waar 
we dagelijks mee bezig zijn, ze zijn 
uitgebreider op onze website (www.
moerbeke.cdenv.be) terug te vinden 
en ook in ons beleidsplan dat we 
nauwkeurig opvolgen. Er is nog 
veel uit te werken! Geef  ons tijdig 
feedback, suggesties, opbouwende 
kritiek, we zullen er echt mee aan 
de slag gaan!

Lut van de Vijver 

Fractieleider CD&V 

Ruimtelijke ordening, openbare 
werking, water- en milieubeleid


