
... Sakura de welzijnsvereniging is van de stad 
Lokeren en de gemeente Moerbeke-Waas en 
dat die de 3 woonzorgcentra (ook WZC Ter 
Moere voor Moerbeke) en de groep 
assistentiewoningen (GAW’s) samen 
besturen?

... door de samenwerking met Lokeren er 
voor alle sites een leerrijke uitwisseling 
ontstaat en nieuwe zorgconcepten om de 
best mogelijke zorg te kunnen aanbieden, 
met respect voor de eigen accenten van elke 
site ? 

. ..WZC Ter Moere in september een eerste 

nieuwe maaltijdkar in gebruik nam met als 
doel een nieuw maaltijdconcept aan te 
bieden? Deze kar heeft een warm en een koud 
gedeelte en is elektrisch aangedreven, 
waardoor de medewerkers niet moeten 
sleuren met de kar. Dit betekent een stap van 
portioneren naar bulk met keuze. Dit is een 
grote stap, zowel voor de medewerkers als 
voor de bewoners die nu meer keuze hebben.  

...we pleiten dat in het beleidsplan een 
actieve bekendmaking en versteviging van 
alles wat het sociaal huis kan bieden aan onze 
inwoners een prioriteit moet zijn? 

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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Moerbeke, een 
dorp van en voor 
iedereen!
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Herfst, een seizoen om onze 
zintuigen te verwennen!
De herfst is open gebroken in een 
prachtig kleurenpallet.  
Indrukwekkend mooi, onze 
natuur in Moerbeke! Kleuren 
ontplooien zich ook op het 
politieke toneel.  De Vlaamse 
regering is gevormd.  CD&V 
mandatarissen Muylle en Dierick 
dienen een wetvoorstel opnieuw 
in om sloop en herbouw van 
woningen mogelijk te maken 
tegen verlaagd btw-tarief, één 
kleurschakering op de 
woonbonus.  In Moerbeke is er 
een mijlpaal gebroken: we 
krijgen het aanbod  voor 
participatie via vele adviesraden, 
participatie als wettelijke 
verplichting, maar ook als een 
zeer grote kans.  We hopen op 
veel samenwerking en inbreng 
van onze inwoners én vooral dat 
de adviezen ook in projecten 
kunnen omgezet worden! 

Burgerparticipatie bij 
mobiliteitsbeslissingen.

CD&V+ zet maximaal in op 
een constructieve samenwerking.

Bea De Schepper op werkbezoek bij 
EU parlementslid Cindy Franssen.

Wist je dat ....

Werking Sakura

WIST JE DAT ...



 De snelheidsbepalingen in alle 
zones van Moerbeke vastleggen 
doe je in overleg met de 
inwoners. 

Burgerparticipatie bij 
mobiliteitsbeslissingen.

Bea De Schepper op 
werkbezoek bij EU 
parlementslid Cindy 
Franssen.

Aandacht voor chronische en 
neurologische aandoeningen in ALLE 
lidstaten was de focus van deze meeting 
op 25 september.  Er werd nagedacht over 
betere toegang tot de beste kwaliteit van 
zorg, de juiste behandeling voor iedere 
patiënt, het tegengaan van medische 
wanpraktijken en het belang van 
betaalbare doeltreffende medicatie. Een 
zeer interessante bijeenkomst in 
tegenstelling tot wat er zo vaak over het  
EU parlement gedacht wordt!

CD&V+  hecht veel belang aan dialoog. We 
zijn ervan overtuigd dat het 
gemeentebeleid beter wordt door de 
inwoners erbij te betrekken.
Afgelopen maanden startte de adviesraad 
mobiliteit. Samen met andere 
geëngageerde inwoners, experten spelen 
we in deze raad een belangrijke rol bij het 
voorbereiden van het mobiliteitsbeleid, 
maar volgen we ook  de uitvoering van 
nabij op en sturen we bij waar 
noodzakelijk.  Het alom besproken 
mobiliteitsplan is daar slechts een 
onderdeel van.
Het belang van deze adviesraad mobiliteit 
werd tijdens de gemeenteraad op 10 
september pijnlijk duidelijk. Het 
agendapunt met betrekking tot het nieuw 
in te voeren snelheidsplan werd  
afgevoerd omdat de nodige 

achtergrondinfo niet met de raadsleden 
van de oppositie werd gedeeld en omdat 
de adviesgroep mobiliteit hierin niet werd 
gehoord.   De snelheidsbepalingen in alle 
zones van Moerbeke vastleggen doe je in 
overleg met de inwoners bij belangrijke 
veranderingen.  We waren uiteraard ook 
tevreden dat het snelheidsplan dan ook 
geagendeerd werd op de volgende 
verkeersadviesgroep. Wij menen dat deze 
ingrepen eerst het advies nodig hebben 
van deze raad alvorens dit op de 
gemeenteraad ter stemming te brengen. 
In de toekomst zal er een infomoment 
vanuit deze werkgroep georganiseerd 
worden, want niemand beter dan de 
Moerbekenaren zelf weten wat hun buurt , 
straat of vereniging nodig heeft. 

Dit jaar startten heel wat adviesgroepen op 
in Moerbeke.  Iedereen kon zich aanmelden 
om hieraan deel te nemen. We steunden 
overtuigd deze nieuwe werkvorm en nemen 
er zeer actief aan deel.  Per adviesgroep zijn 
er zeer gemotiveerde burgers die hun 
steentje willen bijdragen. We gaan ervan uit 
dat vele praktisch, uitgewerkte adviezen 
met een meerwaarde zullen opgepikt 
worden door ons huidig bestuur. Het 
engagement van de deelnemers – 
vrijwilligerswerk – is immers zeer groot.  
Kathleen Plasschaert, Martine Dieleman, 
Antje Van Hecke, Karen De Block, Jean-
Pierre Leplae, Marleen De Buck, Bea De 
Schepper, Tom Aerens, Johan Aper, Guido 
Van Hoecke en Lut van de Vijver nemen allen 
zeer actief deel aan de vele adviesgroepen 
van  mobiliteit, ruimtelijke ordening, 
senioren,  armoedebestrijding, sport, jeugd, 
LOKO, Moerbeke feest, duurzaamheid, 
ondernemerschap en cultuur.  Hiermee 
willen we een warme maar ook sterk 
geëngageerde bijdrage leveren aan de 
verdere opbouw van ons dorp.  
Indien u bepaalde ideeën, suggesties of 
correcties wil besproken zien via een van 
deze raden, aarzel niet om contact op te 
nemen. We zijn jullie graag constructief van 
dienst! We zijn er ons ook van bewust dat 

dergelijke adviesraden best a-politiek 
werken, zodat er geen zelfverheerlijking 
ontstaat of opbod van bepaalde adviezen 
die het per se zouden moeten halen. De 
meeste raden zijn al een 2-tal keer samen 
gekomen en werkten een eerste visietekst 
uit en gaven mooie ideeën mee voor het 
beleidsplan van Moerbeke.  De adviezen zijn 
uiteraard zeer breed en al dan niet sterk 

ingrijpend voor ons dorp.  Denk 
bijvoorbeeld aan het opmaken van een 
bouwverordening die de contouren vastlegt 
waarbinnen meergezinswoningen kunnen 
opgetrokken worden met zorg voor de 
omgeving.  Ook het advies op het in te 
voeren snelheidsplan voor Moerbeke is 
reeds uitvoerig besproken. Vele andere 
adviezen zoals over ons 
duurzaamheidsbeleid en de zorg voor 
jeugd, senioren, ondernemerschap en 
armoede zijn in opbouw.   
We willen mee de tevredenheid van de 
deelnemers aan deze adviesgroepen 
helpen waarborgen, u kunt op ons rekenen! 

Heraanleg pleintje? 
Neem het standpunt van onze jongeren en 
senioren mee! Met CD&V+ ijveren we 
ervoor dat er bij de aanvraag van een 
omgevingsvergunning spontaan een 
advies van zowel de jeugdraad, de 
seniorenraad en de mobiliteitswerkgroep 
wordt gevraagd. Vanuit deze 
perspectieven kan er meer aandacht 
besteed worden aan de ontwikkeling van 
meerdere, veilige speelpleintjes, 
toegankelijke voet- en fietspaden,… Zo 
komen we tot een breder gedragen beleid.

Ontwerp snelheidsplan Moerbeke

CD&V+ ZET MAXIMAAL IN OP EEN 
CONSTRUCTIEVE SAMENWERKING.

“Verbindend en 
constructief besturen.”




