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Verbinden,
Vertrouwen,
Besturen,
Met een hart voor Moerbeke
Verkiezingsprogramma 2018
»

MOERBEKE



Deze ploeg is 
klaar om te 
besturen.
»
Beste Moerbekenaar,

Op 14 oktober kiest u een nieuw 
gemeentebestuur. Gedragen door 
een team van competente kandidaten 
hebben we een ambitieus programma 
geschreven. Het loont absoluut de 
moeite om het door te nemen. 
Contacteer ons zeker bij vragen. In 
naam van de ganse groep bedank ik u 
alvast voor uw stem, we nemen ze ter 
harte!

Lut van de Vijver
Lijsttrekker Moerbeke CD&V+



Een onderhouds- en 
investeringsbonus 
voor 
(jeugd)verenigingen.
»
Onze verenigingen zijn het peper en zout van 
de gemeente.  Hun werking zorgt ervoor dat 
vele inwoners een zinvolle vrijetijdsbesteding 
hebben.  Inwoners die elkaar ontmoeten om 
iets bij te leren, een spel te spelen, of gewoon 
om samen te zijn en voetbal te kijken…  Die 
volledig vrijwillige inzet verdient ons grootste 
respect en als bestuur willen we dat maximaal 
ondersteunen door voor jeugdbewegingen 
een investeringsbonus te voorzien: Voor elke 
euro die een jeugdvereniging zelf investeert in 
infrastructuur of duurzaam materiaal, betalen 
we een halve euro terug (gereglementeerd, 
met een maximum van € 10.000/jaar of € 
25.000/5 jaar).  Daarnaast installeren we voor 
alle verenigingen een onderhoudsbonus.  Een 
duidelijke stimulans om het vrijwilligerswerk 
zuurstof te geven!

www.moerbeke.cdenv.be



Degelijke voet-en fietspaden: 
een speerpunt! 
»

Een veilige fietsverbinding 
tussen Moerbeke-Noord 
en centrum verlaagt de 
kans op sociaal isolement, 
stimuleert fietsgebruik én 
biedt toeristische 
mogelijkheden!

We doen een 
“stratentoets” en 
openen een meldpunt 
waar inwoners 
gevaarlijke situaties 
kunnen signaleren.

Het STOP principe 
toepassen in de 
praktijk : we maken 
een prioriteit van 
degelijke voet- en 
fietspaden en veilige 
oversteekpunten!

Vele verplaatsingen binnen ons dorp zijn slechts over korte afstand en 
kunnen door gezonde mensen in theorie perfect te voet of met de fiets 
worden afgelegd.  Daar word je fit van en het spaart het milieu.  Helaas 

ontbreekt het vaak aan fietspaden en veilige oversteekplaatsen.  De 
voetpaden die we hebben zijn, op enkele uitzonderingen na in slechte 

staat.  Daar willen we verandering in brengen.



Eenzaamheid bij Senioren? We 
beginnen met goede mobiliteit!

Slechts weinig voet- en fietspaden liggen er verzorgd bij.  De 
meeste liggen al véle jaren te wachten op grondig herstel.  Al 
eens een rolstoel/buggytest gedaan vanuit de 
assistentiewoningen of het woonzorgcentrum naar de 
Markt? Sommige delen zijn bijna niet toegankelijk voor 
rollators.  Tegels liggen los en water spat op.  Sommige 
ouderen verplaatsen zich soms midden op straat of … blijven 
thuis! Ons eerste actiepunt tegen eenzaamheid: we beginnen 
met goede voetpaden!  

De huidige meerderheid 
beloofde overigens 6 jaar 
geleden al om de Markt te 
vernieuwen en het centrum 
aan te pakken.  De opmaak 
van het gemeentelijk 
mobiliteitsplan is reeds 
enkele jaren oud.  In het 
laatste jaar voor de 
verkiezing heeft het bestuur 
nu de hulp van de Vlaamse 
bouwmeester ingeroepen.  
Het is tijd om te beslissen en 
plannen effectief uit te 
voeren!

- Fietssnelwegen moeten 
dringend veilig verbonden 
worden. De oversteek 
Melkerijstraat/Statiestraat 
blijft levensgevaarlijk.
- De oversteekplaatsen van 

belangrijke fietsassen 
moeten prioritair veiliger 
worden (denk aan de kruising 
fietsroute-Moerhofstraat).
- We doen een stratentoets 
en kijken waar fietspaden/
fietssuggestiestroken nodig 
zijn (denk opnieuw aan de 
Moerhofstraat)
- We onderzoeken de 
plaatsing van overdekte 
fietsparkings in het centrum 
om fietsgebruik aan te 
moedigen
- De veiligheid in het centrum 
moet verhoogd worden door 
installatie van zone 30 vanaf 
Smatch tot rondpunt 
Suikersite.  Op dit traject 
liggen 3 schooltoegangen, 
een crèche, dagopvang voor 
o u d e r e n ,  

a s s i s t e n t i e w o n i n g e n ,  
banken, winkels, café’s enz… 
Hiervoor moet de 
infrastructuur uiteraard 
worden aangepast.
- We willen bijkomende 
vaste en mobiele 
snelheidsdisplays om 
inwoners en passanten te 
sensibiliseren en zo de 
snelheid te handhaven.
- Een actieve dialoog met 
inwoners over speel- of 
schoolstraten, woonerven, 
parkeerdruk, …



Sport : Nood aan een nieuw maar betaalbaar aanbod 
voor iedereen

Een nieuw sportcomplex is noodzakelijk want de huidige 
infrastructuur is totaal verouderd. We gaan voluit voor een 
nieuwe sporthal met bijhorende voetbal- en tennisvelden. 
De rekening moet echter kloppen: wat de huidige 
meerderheid op tafel legt, kost meer dan 5 miljoen euro. 
Zelfs met 900.000 euro subsidies kost dat nog snel 630 euro/
inwoner.

Het probleem is duidelijk, maar wat met de oplossing?

Er is op vandaag geen duidelijkheid voor de sportclubs: wie 
zal de cafetaria exploiteren, welke inkomsten hebben clubs 
nog en welke kosten zullen doorgerekend worden? Een te 
hoge factuur voor onze clubs bedreigt hun bestaan of zorgt 
voor hogere lidgelden. Voor CD&V+ moet sport voor 
iedereen laagdrempelig en financieel toegankelijk zijn. Een 
sluitend financieel plan én voorafgaandelijk overleg en 
afspraken met de sportclubs zijn nodig alvorens verder te 
gaan met de nieuwe sportsite.

Naast sport ook recreatie

Het is belangrijk dat we groene zones in het centrum 
vrijwaren en niet alles volbouwen. We dromen van meer 
speelzones en rustpunten. In dialoog met de eigenaars van 
de suikersite willen we een aantrekkelijk aanbod van 
waterrecreatie realiseren.

De suikersite kan een 
prachtige recreatieve 
trekpleister worden.

»



De suikersite kan een 
prachtige recreatieve 
trekpleister worden.

»
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Toerisme?  In Moerbeke?

Op het vlak van toerisme lijkt het wel of de tijd in ons 
dorp heeft stilgestaan. Nochtans heeft Moerbeke 
met zijn onwaarschijnlijk mooie natuurpracht een 
heleboel troeven! Ons team wil zich engageren om 
Moerbeke op de toeristische kaart te zetten.

Toerisme? Goed voor de middenstand!
We hebben uiteraard al een Anton Van 
Wilderodehuis dat ons geschonken werd door de 
Provincie.  Dit kan een culturele trekpleister worden, 
samen met het literair wandelpad. Voor ons moet de 
lat echter hoger! Waarom geen blotevoetenpad in 
Moerbeke? Of een bewegwijzerde (kinder)wandel- 
en fietsroute met leuke doe- en zoekopdrachten via 
een slimme app? We hebben al enkele supermooie 
picknickplekken, laat ons dit uitbreiden en gaan voor 
een heuse “picknickfietsroute”.  Lokale handelaars 
en B&B’s kunnen picknickmanden aanbieden, fietsen 
verhuren, een drankje op hun terras verkopen, een 
lekkere maaltijd aanbieden na het fietsen enz…  Hoe 
meer aanbod, hoe meer keuze ook de inwoners van 
Moerbeke zullen hebben!

Moerbeke? Dat moet je 
zeker gezien hebben!
»



GEWOON DOEN dat 
ruimtelijk ordenen!
»
Ontwerpbureaus en commissies hebben de voorbije jaren 
al veel plannen mogen voorstellen om ons grondgebied goed 
ruimtelijk in te richten.  We beschikken over kilometers tekst 
aan gegevens, het is tijd om te beslissen en uit te voeren!

Prioriteiten bij onze 
ruimtelijke ordening! 
» 

De dorpskern aanpakken is 
een absolute prioriteit.  Het 
is echt tijd dat we de Markt 
als centrale ruimte 
opwaarderen en dat de 
Opperstraat de uitstraling en 
inrichting krijgt die ze 
verdient.  Op de Kruisstraat 
kunnen we met verstandige 
ingrepen een heel stuk aan 
gezelligheid winnen.
Landbouw- en 
natuurgronden vormen mee 
de identiteit van onze 
gemeente en deze willen we 
als “ruimtelijk erfgoed” 
vrijwaren.  Via 
beheersovereenkomsten 
gaan we voor 
bloemenbermen langs 
percelen, we voorzien 
verbindingscorridors tussen 
de diverse natuurgebieden 
en willen 
gemeenschappelijke grond 
voor ‘samen tuinieren’ 
financieel waarderen … We 
gaan ervoor! 



De aanslagvoet opcentiemen 
onroerende voorheffing is in Moerbeke 
véél te hoog. Hierdoor is het moeilijk om 
een eigen woning te verwerven en te 
behouden:  Wij gaan deze belasting 
verlagen.

U hebt het ongetwijfeld gevoeld in uw 
gezinsbudget: Open VLD liet de voorbije 6 jaar de 
opcentiemen stijgen van 1.100 naar 1.860, een 
stijging van maar liefst 69%! Deze opcentiemen 
bepalen de onroerende voorheffing die u jaarlijks 
betaalt (zogenoemde grondbelasting). Bovendien 
verhoogde ze ook de aanslagvoet aanvullende 
personenbelasting van 6% naar 7%.

Het Vlaams gemiddelde van de opcentiemen is 
1.391, een pak lager dan Moerbeke. Ook in onze 
buurgemeenten zijn deze opcentiemen allemaal 
lager. Wij gaan voor een onmiddellijke daling naar 
het Vlaams gemiddelde en werken dan gefaseerd 
naar 1.250, hetzelfde niveau van Lokeren.

Mits goed beheer, laten de gemeentefinanciën 
deze verlaging toe:

- De schuld is gestabiliseerd (vroeger was ze véél 
te hoog).
- De autofinancieringsmarge 2017 laat voldoende 
ruimte.
- Er zijn opportuniteiten aan inkomstenzijde zoals 
o.a. de ontwikkeling suikersite.  Een verlaging kan 
zorgen voor meer inwoners die bijdragen.

Een betaalbare woning is een basisbehoefte. Deze 
verlaging is een democratische maatregel die veel 
inwoners meer financiële ademruimte geeft en ze 
verhoogt de aantrekkelijkheid van Moerbeke.

» 6
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Het is als handelaar niet makkelijk om in 
Moerbeke een kleine onderneming op te starten 
én te behouden. Belangenbehartiging van 
zelfstandig ondernemen gebeurt nu vanuit privé-
initiatief.  We willen dit als bestuur meer 
ondersteunen (onderneming in de kijker, e-loket, 
bijeenkomsten, brochures…). Bovendien willen 
we projectsubsidies aanbieden voor initiatieven 
die het Moerbeekse ondernemersklimaat 
verbeteren.

“Koken kost natuurlijk geld”: Onze schepen van 
middenstand zal er niet alleen voor zorgen dat 
ondernemers zich beter kunnen organiseren. 
Waar mogelijk zorgen we dat handelaars voor 
hun initiatieven richting provinciale of Vlaamse 
subsidies worden geleid. Als goede bestuurders 
zetten we ook voor de eigen hulp maximaal in 
op beschikbare financiële steun.

We stimuleren winkelen in eigen dorp.  Gezien 
de relatief kleine afstanden zien we dat het liefst 
te voet of per fiets.  Dat maakt de 
winkelomgeving veiliger en gezelliger.  
Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat niet 
iedereen die mogelijkheid heeft.  Ter 
ondersteuning van de zelfstandige kleinhandel 
willen we (in overleg) gericht voorzien in enkele 
parkeerplaatsen met beperkte duurtijd tijdens 
openingsuren.

Ondernemers: Onze 
steun hebben jullie!
»
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Multidisciplinair zorgcentrum

Gezondheidszorg dichtbij is belangrijk. Wie 
zorgbehoevend is, kan zich vaak niet ver 
verplaatsen. In overleg met de bestaande 
zorgverstrekkers willen we inzetten op een 
versterkt zorgaanbod, met een multidisciplinair 
zorg- en gezondheidscentrum op 1 campus waar 
(nieuwe en reeds aanwezige) huisartsen, 
psychologen, kinesisten, verpleegkundigen .. 
kunnen worden bezocht. 

Betere informatie over het sociaal 
aanbod 

Moerbekenaars weten vaak niet welke 
ondersteuning het sociaal huis allemaal biedt. Zo 
zijn er bijvoorbeeld mantelzorgers die al 
jarenlang de beste zorgen geven, maar geen 
premie aanvragen die de gemeente hiervoor 
geeft.  We willen met kleine maar gerichte 
inspanningen zorgen dat het sociaal aanbod 
beter gekend is. Om dit te realiseren voorzien 
we een communicatiebudget voor de 
maatschappelijk werkers: Vanuit hun expertise 
kunnen ze per doelgroep kiezen voor periodieke 
brochures, digitaal aanbod, persoonlijke 
toelichtingen op individueel of groepsniveau…

We willen zorg dragen 
voor de Moerbekenaar. 
»
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Sociale inclusie is een absolute waarborg 
voor een warme samenleving.

We stipten reeds het belang aan van goede wegen en 
voetpaden: Wie schrik heeft om zich te verplaatsen, 
blijft vaak thuis. Daarom zijn “rolvriendelijke” wegen, 
veilige fietspaden en een fietsbrug of –tunnel voor ons 
zo belangrijk.
Het is als bestuur onze plicht om iedereen toegang te 
geven tot het publieke leven. Maar we zijn ambitieuzer: 
We willen jaarlijks samenzitten met afvaardigingen van 
alle verenigingen om te kijken hoe hun werking kan 
worden ondersteund, of ze zich kunnen openstellen 
voor mindermobielen, kansarmen, mensen met een 
beperking, enz… 
Hieruit moeten actieplannen volgen: Onze 
maatschappelijk werkers kunnen vanuit hun kennis 
ondersteunen of doorverwijzen naar experten. Waar 
nodig maken we gericht budget vrij voor waardevolle 
initiatieven. 

Huis van het Kind!
We riepen Open VLD eerder dit jaar op om als 
gemeente aan te sluiten bij het netwerk “Huis van Het 
Kind Lokeren”. “Huis van het Kind” is een 
samenwerkingsverband waarbinnen verschillende 
organisaties samen zorgen voor ondersteuning van 
(toekomstige) gezinnen. Onze aansluiting bij dit 
netwerk kan het aanbod voor onze kinderen en 
gezinnen verrijken en versterken!

Sociale inclusie, een 
specifieke opdracht!
»



Een gezonde 
leefomgeving is voor 
ons een must!
» 

Samentuinen vinden we een 
prachtig initiatief: Leren van 
elkaar om op een gezonde 
wijze producten te telen

Landbouwgronden zijn 
voedingsbronnen! We willen 
hardwerkende landbouwers in 
goede en slechte tijden 
omkaderen

Zorgzaam omgaan met de 
natuur = Zorgzaam omgaan 
met elkaar.  Samen sterk! 

Bedankt propere pioniers! We 
willen sluikstorten vermijden 
door tarieven containerpark 
zeker niet te verhogen

Ondersteuning van 
producenten: op diverse 
verdeelpunten gratis brochures 
met initiatieven van de korte 
keten 

Klimaatdoelstellingen halen 
= een must! In Moerbeke 
samen met Interwaas onze 
schouders er onder zetten



Zonder land- en tuinbouw geen voedsel 
en prachtig groen.

Deze sectoren zorgen bovendien voor 
tewerkstelling en werken hard! Duurzame 
landbouw willen we versterken door bestuurlijke 
participatie bij beheersovereenkomsten en 
ondersteuning aan korte keten initiatieven. Het 
waterbeleid willen we in samenwerking met de 
Polder verstandig ontwikkelen. Om alle 
landbouwers maximaal te ondersteunen willen we 
een neutraal ambtelijk aanspreekpunt dat bij 
problemen zoals extreme droogte of regen 
faciliterend werkt.

Moerbeke = groene long

Met onze ligging tussen het Gentse en Antwerpse 
havengebied is Moerbeke een echte groene long. 
We willen het unieke karakter van onze 
natuurgebieden ondersteunen.  Uiteraard zijn 
natuurlijke overstromingsgebieden met respect 
voor landbouw hierbij belangrijk.
Als bestuur is het onze taak om samen met de 
milieuraad duurzame energievormen te 
stimuleren en te zorgen dat ons dorp een bewust 
afvalbeleid voert.  Zwerfvuil moet maximaal 
bestreden worden.  Hiertoe beloven we om de 
tarieven van het containerpark niet op te trekken 
de komende legislatuur.

Creatief groen

Waar mogelijk steunen we initiatieven rond samen 
tuinieren, een kinderboerderij, een petanque-
baan, boerenmarkten, ….
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DE WEG VOORUIT
MOERBEKE

Beste Moerbekenaar,

We zijn een team van 17 ongelofelijk 
gemotiveerde kandidaten.  Jonge mensen, 
maar ook mensen met meer jaren op de 
teller. Mensen uit een vereniging. Mensen 
met een partijkaart, maar ook 
onafhankelijken. Welke “stempel” iemand 
heeft is voor ons niet belangrijk. Wel of 
iemand gedreven is om Moerbeke beter te 
maken, of iemand dossierkennis heeft en of 
iemand in dialoog wil gaan. We willen er zijn 
voor elke inwoner en het dorp verbinden! 
We willen graag dat u ons vertrouwt. Alleen 
zo kunnen we dit programma uitvoeren. Wij 
vertrouwen in elk geval op u en uw stem, 
want ons team is klaar om te besturen.

We zullen uw stem met zorg 
beantwoorden. 

Lut van de Vijver

Lijsttrekker CD&V+ Moerbeke-Waas

facebook.com/cdenvmoerbeke

Verbinden, 
vertrouwen, besturen 
met een hart voor 
Moerbeke!
» 




