
DAAR KOMT DE ZOMER…

Elke Moerbekenaar weet: onze gemeente komt in elk seizoen tot zijn recht. Maar in de late lente, als de dagen 
verlengen en de groene kruinen de zomer toewuiven lijkt de tijd in ons dorp even stil te staan. Plots weten we 
opnieuw waarom die versnipperde feestdagen in het voorjaar zo van pas komen. 
Wat is het zalig om even te ontsnappen aan de alledaagse drukte van het werk en de avond door te brengen met 
vrienden op het terras in de tuin of met de fiets door de velden te rijden waarbij we durven hopen op wat de 
volle zomer zal brengen…
Lees verder op pagina 4.
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Ondertussen beweegt er heel wat in de fracties van de Moerbeekse gemeente- en 
OCMWraad. De CD&V fractie laat zich niet uit het lood slaan en voert in ‘rustige 
vastheid’ verder oppositie. 

In het belang van de burger willen we erover waken dat in belangrijke dossiers: de 
bouw van de nieuwe gemeenteschool, de OCMW-raad, de politiezone, het contai-
nerpark, de verkeersveiligheid, etc. de juiste keuzes worden gemaakt en de belangen 
van onze inwoners voorop blijven staan. 

Heb je vragen of wil je iets van het hart: spreek zeker onze mandatarissen aan! Samen 
met jullie willen we van Moerbeke een mooiere gemeente maken!

CD&V Moerbeke-Waas

ORGANISATIE
De PWA is een vzw die wordt bestuurd 
door enerzijds vertegenwoordigers van 
werknemers- en werkgeversorganisaties en 
anderzijds door vertegenwoordigers van het 
gemeentebestuur. 

Die moeten de voeling met de basis verze-
keren, zowel met de werklozen als met de 
gebruikers. Er is een PWA-beambte. Bij 
ons wordt die functie ingevuld door My-
riam Nys, die voor de PWA’s van Moerbeke 
en Wachtebeke werkt. Haar takenpakket 
is heel divers: ze vangt onder meer vragen 
op van geïnteresseerde gebruikers, zoekt 
binnen de lijst van Moerbeekse langdurig 
werklozen naar mensen die een bepaalde 
klus zouden kunnen uitvoeren, organi-
seert opleidingen, informeert werkgevers 
in de gemeente over nieuwe inschakelings-
maatregelen, … Ze is bereikbaar op het 
gemeentehuis iedere dinsdagvoormiddag 

tussen 9.00 en 11.45u. Om de 14 dagen 
ook op maandagvoormiddag tussen 9.00 
en 11.45u 

MOGELIJKE ACTIVITEITEN 
De wet stelt dat langdurig werklozen via de 
PWA maximum 45, 70 of 150  uren per 
maand (afhankelijk van het soort activi-
teit, maar met een maximum van 630 uren 
per jaar) activiteiten mogen uitoefenen die 
door hun aard of hun occasioneel karakter 
niet uitgevoerd worden in het gewone ar-
beidscircuit. Daarvoor bestaat een nauw-
keurig omschreven lijst.
Aanvankelijk was het poetsen een groot 
succes, maar met de invoering van het 
dienstenchequesysteem werd die mogelijk-
heid uitgesloten. Moerbeekse langdurig 
werklozen zijn vooral actief in de voor- en 
naschoolse kinderopvang en voor occasio-
neel tuinonderhoud en kleine klusjes. Een 
speciale mogelijkheid is het werken in de 

land- en tuinbouwsector, waarvoor op 
piekmomenten tot 150 uren per maand 
mag gepresteerd worden. 

De PWA-werknemer wordt door de ge-
bruikers uitbetaald in PWA-cheques a rato 
van 1 cheque per uur. De kostprijs van die 
cheques voor de gebruiker varieert van 5,95 
€ tot 7,45 € en hangt af van PWA tot PWA 
en eventueel van het soort gepresteerde ac-
tiviteit. Gebruikers kunnen die cheques be-
stellen bij  Edenred. Via de PWA-beambte 
krijgen ze hiervoor een inschrijving en toe-
latingsnummer. De langdurig werkloze kan 
zo bovenop zijn volledige werkloosheidsuit-
kering een belastingvrij bedrag van 4,10 € 
per gepresteerd uur bijverdienen. Dit geeft 
een meerinkomen van 287,00 € per maand 
indien hij of zij 70 uren per maand pres-
teert.

TOEKOMST
Met de overheveling van de beleidsbevoegd-
heid tewerkstelling naar Vlaanderen, moe-
ten ook de PWA’s opschuiven van onder de 
vleugels van de Rijksdienst voor Arbeids-
voorziening (RVA) naar de VDAB. Men is 
die overdracht aan het voorbereiden, maar 
behalve ‘dat de Vlaamse regering een actief 
activeringsbeleid wil voeren’ (citaat uit de 
verklaring van de Vlaamse regering over de 
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KEN JE ONZE KLUSJESDIENST?
De officiële naam van deze instantie is Plaatselijk Werkgelegenheids-
agenschap, afgekort PWA. Van bij de oprichting eind 1999 was het de 
bedoeling om langdurig werklozen, die moeten voldoen aan bepaalde cri-
teria qua werkloosheidsduur, de kans te geven een aantal vast omlijnde 
activiteiten uit te oefenen en zo iets bij te verdienen. De onderliggende 
doelstelling was om mensen toe te laten hun arbeidsattitude te behouden 
of eventueel aan te kweken, steeds met het oog op mogelijke tewerkstel-
ling nadien.
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UIT DE VISIENOTA PWA-BESTUREN GENT-EEKLO
In de visienota worden 5 basiselementen naar voor geschoven die meer samen-
werking binnen de regio moeten ondersteunen:
• Traject op maat van werkzoekende
• PWA-beambte wordt coach
• Lokale diensten plaatselijk organiseren
• Kwaliteit besturen bewaken en vergroten
• Dienstenchequesondernemingen en PWA: er is ruimte voor beide
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6° staatshervorming) is er nog weinig con-
creet geweten. 

Met onze PWA hebben we meegewerkt 
aan een initiatief van de PWA-kantoren 
in de regio Gent-Eeklo. Er werd een visie 
uitgewerkt voor meer samenwerking, met 
5 uitgangspunten 
(zie kader). Die visie is om de lokale wer-
king te versterken door meer samen te 
werken. In de recentste vergadering van de 
raad van bestuur van PWA Moerbeke heb-
ben we er bijvoorbeeld al mee ingestemd 
om onze tarievenstructuur af te stemmen 
op die van andere gemeenten in de regio. 

Wat zijn werking betreft moet de PWA 
geïntegreerd worden in een logisch opge-
bouwd traject. Het uitgangspunt is dat de 
PWA-fase tijdelijk is voor de individuele 
PWA-werknemer. De PWA-beambte moet 

instaan voor de begeleiding en opvolging 
van dit stuk parcours. Via de activiteiten 
die de werkzoekende uitvoert moet de be-
ambte een beeld krijgen van diens capaci-
teiten. Op basis daarvan moet de oriëntatie 
gebeuren en dient men die werkervaring te 
koppelen aan verdere stappen in het traject, 
dat uiteindelijk zou moeten uitmonden in 
een duurzame job. 

Deze visie werd overgemaakt aan de 
Vlaamse overheid. Het is nog onduidelijk 
wat die ermee zal doen. Voor ons staat al-
leszins voorop dat de PWA lokaal verbon-
den moet zijn: dichtbij de mensen, zodat 
de drempel voor de sociaal minder sterken 
zo laag mogelijk blijft.

Patrick Dieleman

Wat leeft er in je buurt? Geen betere manier om dat te weten te 
komen, dan door een toffe buurtkrant te maken. Via een speciale 
module op onze website kan je voor iedereen in je buurt een bonte 
buurtkrant maken.

• Elke buurt die een buurtkrant maakt, krijgt 100 exemplaren 
gratis gedrukt

• Meer informatie en inspiratie vind je op onze website:  
www.bontebuurt.be.

Meer informatie en  
inspiratie vind je op onze 
website www.debontebuurt.be
Nog vragen?  
Mail naar lokaal@cdenv.be

Maak je eigen buurtkrant
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COLOFON
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

 WWW.CDENV.BE

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

De vragen hieromtrent zijn er gekomen 
met de hervormingen die we kennen bin-
nen regio Gent - Zelzate, regio Beveren - 
Stekene, en ook Terneuzen – Koewacht – 
Zuiddorpe  plant een hervorming.  

Iedereen wil de kosten beheersbaar houden, 
het materiaal optimaliseren en de opleiding 
van de al dan niet vrijwillige Brandweer-
man op een hoog peil houden. 

We zijn er alvast een pak wijzer en gerus-
ter op geworden,  dit is echt goed geregeld. 
Men gaat uit van de meest efficiënte aan-
pak, rekening houdend met de aanrijtijd, 
beschikbaarheid en een eerste beoordeling 
van de feiten. Terzelfdertijd staat een twee-
de korps vertrekkensklaar mocht er extra 
hulp nodig zijn.

We kwamen ook te weten dat het korps van 
Koewacht ( Nl) verder de interventies op 
Belgisch grondgebied ten noorden van de 
Express weg blijft uitvoeren.  In het verle-
den hebben deze jongens bewezen dat ze 

meermaals het snelste aanwezig waren in 
Stekene en Moerbeke. En net zoals vroeger 
krijgen ze  steun vanuit Zelzate, Stekene of 
Sint-Gillis. Deze Internationale samenwer-
king is opgenomen in een overeenkomst 
tussen beide landen, en als we alle aanwe-
zigen aanhoren is iedereen daar blij mee, ze 
gaan zeer graag eens de buren helpen over 
de grens.

Dat ze op elkaar ingesteld zijn blijkt direct 
uit de aanwezigheid van de nodige kop-
pel  -en verloopstukken die nodig zijn om 
aansluitingen te maken op de verschillende 
waternetten. Nogmaals werd duidelijk dat 
nergens hoge druk leidingen aanwezig zijn, 
dus het gebruik van tankwagens om water 
aan te voeren blijft nodig.

Voor het Korps uit Koewacht wringt hier 
het schoentje, er is sprake van nieuwe tech-
nieken met minder watervoorraad in de 
auto, en een kleinere bezetting. Om de ei-
sen van de ploeg kracht bij te zetten schreef 
de Dorpsraad alvast een brief naar de Bur-
gemeester van Terneuzen.

Tijdens de voorbije winter werd een gas-
reuk vastgesteld op Koewacht en meteen 
konden we vaststellen dat “het systeem”  
wel degelijk werkt. Bijna ogenblikkelijk 
waren de korpsen uit de buurt aanwezig. 
De vakkundigheid van het optreden van de 
ploegen gaf de buurt vertrouwen.
De brandweer: das goed geregeld.

Marnik Cooreman

Misschien sta je er niet onmiddel-
lijk bij stil, maar welke brandweer 
komt als jij ze nodig hebt? Deze en 
andere vragen  hebben we voorge-
legd aan de vertegenwoordigers 
van de korpsen Gent Centrum, 
Zelzate, Stekene, Koewacht ( Nl) en 
Terneuzen (Nl) en dit op een verga-
dering belegd door de Dorpsraad 
Koewacht. 

GOED GEREGELD!


