
*  we maar liefst 600 personen verwelkomden 
op de voordracht van Prof. Dr. Dirk De 
Wachter.  De opbrengst schonken we aan 
Samana (Ziekenzorg) & VZW Fiola.  Deze 
laatste bouwt daarmee dagwerking Braam 
verder uit.          
*  er 2 maal een vergadering van de 
mobiliteitscommissie plaatsvond om het 
traject fietssnelweg door Moerbeke verder uit 
te werken.  Het is de Provincie Oost-
Vlaanderen die dit project voor 100 % trekt en 
financiert.
*  we steunden de oproep voor meer 
burgerparticipatie in de gemeenteraad.  
Enkel als inwoners kennis hebben van 

adviesraden en commissies kunnen ze eraan 
deelnemen of hun mening kenbaar maken. 
* er op onze vraag een beleids- 
advieswerkgroep armoedebestrijding zal 
komen.  We hopen dat er veel geëngageerde 
personen en deskundige organisaties 
hieraan willen participeren.
* we de privacy en leefomgeving van 
inwoners mee verdedigen o.a. door een 
bezwaarschrift  in te dienen voor de bouw 
van  een appartementsblok t.h.v Heidestraat 
-Opperstraat en dat het college dit steunde ?

COLOFON
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 nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Lut van de Vijver
(moerbeke.cdenv@gmail.com)
www.moerbeke.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/moerbeke.cdenv

in MOERBEKE
Moerbeke.cdenv.be
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Beste Moerbekenaren,
De verkiezingen van oktober 
liggen al een poos achter ons. We 
kregen massaal steun voor ons 
ambitieus programma, waarbij 
we ook de kaart van verruiming 
en verjonging trokken: Dank 
daarvoor! Ondertussen hebben 
onze raadsleden de eerste 
vergaderingen achter de rug en 
beloven we om ons gedreven & 
integer in te zetten.
De raadsleden doen dit niet 
alleen, politiek is voor ons 
teamwerk! Ze krijgen input van 
het bestuur, maar ook uw mening 
is voor ons heel belangrijk. Aarzel 
dus zeker niet om iemand aan te 
spreken bij vragen of 
opmerkingen. Op onze website 
en via sociale media kan u 
bovendien extra verduidelijking 
vinden.
Genegen groet,
Marnik Cooreman
Voorzitter CD&V + Moerbeke

Mobiliteit en duurzaamheid als onze 
eerste speerpunten

Beleef, proef & ontdek
DUURZAAMHEID in Moerbeke

Onze raadsleden willen constructief 
en met respect resultaten neerzetten. 

Wist je dat ....

Dagwerking Braam

WIST JE DAT ...



De provincie wil in 2020 starten 
met de verdere uitbouw in onze 
gemeente van de fietssnelweg 
F41 (Wachtebeke-Stekene).

Mobiliteit en duurzaamheid 
als onze eerste speerpunten

‘Duurzaamheid’ is niet 
saai, meer nog, het is 
brandend actueel.

Moerbeekse burgers en verenigingen 
laten jou hier graag kennis mee maken. De 
dag start om 9 u. met een ontbijt (vooraf 
inschrijven is verplicht) en een plogging 
(joggen & zwerfvuil rapen) voor de 
sportievelingen. Om 10 u. starten de 
infostands en activiteiten en de dag wordt 
afgesloten met een waterwandeling om 
14.15 u. Geniet ook van de gezellige sfeer 
dankzij het muzikaal intermezzo van Kaat 
en co en breng zeker jouw kinderen mee 
want ook voor hen is er heel wat te doen.

Trouw aan ons programma zetten we 
onze schouders  onder de thema’s 
mobiliteit en duurzaamheid. De 
realisering van het volledige 
mobiliteitsplan agendeerden we reeds op 
de gemeenteraad. Aangezien de provincie 
in 2020 wil starten met de werken voor de 
fietssnelweg, gaven we hier onderbouwde 
input. We houden nauwlettend in de 
gaten dat de gemeente eindelijk ook de 
rest van het plan doet landen.  Hierbij 
nemen we zeker bezorgdheden van 
inwoners ter harte: over onveilige 
(oversteek)situaties, de verbinding met 
Moerbeke Noord, het groeiende 
parkeerprobleem, het aanbod van 
openbaar vervoer…. Onze leidraad blijft 
uiteraard het STOP-principe (eerst 
stappers, dan trappers, openbaar vervoer 
en persoonlijk vervoer).

Het thema duurzaamheid willen we uit 
een lange winterslaap halen en 
consolideren samen met inwoners en  
bestaande lokale initiatieven. Naast de 
school en het sportcomplex zijn er immers 
nog veel andere uitdagingen. Onze 
medewerking aan het 
duurzaamheidsevenement op 28 april is 
daarvan slechts een start. In de toekomst 
wil CD&V+ steunen en faciliteren waar we 
kunnen : de realisatie van gratis brochures 
over de korte keten, overleg met 
Interwaas om duidelijker onze schouders 
te zetten onder de klimaatdoelstellingen 
van de gemeente, een bewust afvalbeleid, 
een plan tegen sluikstorten enz… De 
duurzame weg vooruit!

Martine Dieleman : “Met een kritische maar
opbouwende blik willen we onze stempel 
drukken, om Moerbeke mooier en 
aantrekkelijker te maken. Er zijn veel 
uitdagingen: veiligheid, het evenwicht 
tussen natuur & landbouw, mogelijkheden 
om te sporten, … en uiteraard ook het 
noordelijke deel van Moerbeke volwaardig 
betrekken en o.a. de toenemende 
geluidsoverlast van de E34 aanpakken.“       
Ons jongste raadslid Antje Van Hecke vult 
aan: “ We willen vrijwilligers in het 
verenigingsleven aanmoedigen en 
ondersteunen op financieel en logistiek 
vlak. Via socio-culturele activiteiten, sport- 
en jeugdevenementen, lezingen, enz. breng 
je mensen samen.  Je haalt ze uit hun 
isolement en ze leren van elkaar, bouwen 
een netwerk op...  Voor ons zijn dat 
speerpunten, vrijwilligers zijn onmisbaar.”
Karen De Block wordt in haar job dagelijks 
met de uitdagingen van sociale inclusie 
geconfronteerd en wil dit consequent op de 
kaart zetten: “Op mijn eerste gemeenteraad 
ijverden we voor sociale inclusie bij het 
opzetten van sportactiviteiten, we zullen 
steevast deze klemtoon leggen. Een 
consequent beleid betekent dat je bvb. bij 
de functievereisten van een coördinator 

speelpleinwerking ook ervaring met sociale 
inclusie meeneemt”.    
Jean-Pierre Leplae weet als huisarts 
dankzij zijn vele contacten met patiënten 
wat het is om kansarm te zijn: “Via mijn  
mandaat binnen het bijzonder comité wil ik 
kansarmen ondersteunen om sterker terug 

de draad van het leven op te pikken.  De 
OCMW raadsleden deden in februari reeds 
het voorstel om een beleidsadviesgroep 
armoedebestrijding op te starten, er zijn 
immers heel wat uitdagingen”.
Fractievoorzitter Lut van de Vijver is 
opgetogen met de nieuwe geëngageerde 
ploeg: “Deze legislatuur komt het er echt op 
aan veranderingen voelbaar te maken:  een 
daadwerkelijk mobiliteitsbeleid, een 
woonbeleid dat stukjes groen in het 
centrum beveiligt, een financieel 
rechtvaardig beleid, een kansarme die zich 
echt gesteund voelt,… 

We zullen actief aanwezig zijn,  met een hart 
voor Moerbeke!”

Sammy Mahdi  en Antje Van Hecke aan het 

woord tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Sammy Mahdi bezoekt 
Moerbeke

Op onze nieuwjaarsreceptie mochten we 
Sammy Mahdi verwelkomen, nationaal 
jongerenvoorzitter van CD&V.  Hij maakte 
graag kennis met de aanwezigen en 
benadrukte het belang van kennis en 
overleg: “Het gaat vaak over links-rechts in 
de politiek. Ik heb geleerd dat er ook een 
centrum is, met duidelijke keuzes zonder 
dat je daarom kiest voor de ene of tegen de 
andere groep”

Eén van de vele bezorgdheden van onze inwoners: onveilige (oversteek)situaties

ONZE RAADSLEDEN WILLEN 
CONSTRUCTIEF EN MET RESPECT 
RESULTATEN NEERZETTEN. 

“Verbindend en 
constructief besturen.”




