
moerbeke.cdenv.be

Alle  
Moerbekenaren 
inbegrepen

Voorwoordpag.
2

Kennismaking met de CD&V 
kandidaten

pag.
3-6

Een nieuwe stijlpag.
7-17

Waar staan we voor?pag.
18

 Een sterke ploeg voor Moerbekepag.
20



2 3

Beste Moerbekenaar,

Met enige trots stel ik u onze CD&V ploeg voor. 
Het zijn stuk voor stuk geëngageerde kandidaten die 
willen meebouwen aan een Moerbeke waar iedereen 
inbegrepen is.

Onze kandidaten komen zowel uit Koewacht, Pereboom, 
Kruisstraat als uit Moerbeke-centrum; hebben diverse 
opleidingsachtergronden, beroepservaringen, hobby’s 
en interesses. Bovendien zijn velen actief in het 
Moerbeekse verenigingsleven. Wat de CD&V kandidaten 
bindt, is dat we constructief en dynamisch willen zijn en 
elke verzuring wensen te weren.

We hebben de voorbije periode veel geluisterd, onder 
andere tijdens de informatievergaderingen in de 
verschillende buurten. Op basis van deze gesprekken 
en ervaringen van onze mandatarissen, hebben we 
ons verkiezingsprogramma opgesteld. Het programma 
houdt rekening met wat leeft in de gemeente maar 
is ook realistisch, betaalbaar en haalbaar op korte én 
lange termijn.

We menen dat Moerbeke nood heeft aan vernieuwing. 
Aan een frisse, positieve en opbouwende wind. We 
weten dat niets zomaar uit de lucht valt en dat we 
hard zullen moeten werken. We beseffen ook dat onze 
ambitie voor Moerbeke niet realiseerbaar is zonder de 
blijvende inzet van vrijwilligers en inwoners.  We willen 
ook na 14 oktober 2012 met jullie kennis en engagement 
blijven verder bouwen aan onze prachtige gemeente!
  
Tijd om de handen uit de mouwen te steken. Wij hebben 
er alvast zin in! 

Lut van de Vijver
Lijsttrekker CD&V Moerbeke-Waas
 

“Ik wens me op een gedreven, 
realistische, degelijke en dynamische 
manier in te zetten voor hetgeen 
belangrijk is voor de Moerbekenaren. 
Veiligheid, betaalbaarheid, bruisend 
verenigingsleven en bijzondere 
aandacht voor de meest kwetsbaren. ”

Wie is Lut? 

•	 49 jaar 
•	 gehuwd met Patrick Dieleman 
•	 moeder van Isaak, Ine, Sara, 

Eline en Lucas 
•	 cluster- en zorgmanager AZ 

Nikolaas  
•	 master med. soc. wetenschap-

pen en ziekenhuisbeleid 
•	 lid van RVB Fed. Palliatieve 

Zorg Vlaanderen en lid com-
missie medische ethiek 
Zorgnet Vlaanderen 

•	 gemeenteraadslid sinds 2006.

Marnik Cooreman
•	 49 jaar 
•	 Koewachtsteenweg 16
•	 gehuwd met Veerle Cerpertier (kleuterleidster Zonnebloem)  
•	 3 kinderen: Anneloes, Roeland en Nicolas 
•	 hobby’s: windsurfen, fietsen, wandelen, meewerken bij activi-

teiten op de school 
•	 actief in Kerkraad Koewacht.

“ Als projectverantwoordelijke verpakkingssystemen voert Marnik 
opdrachten uit over heel Europa. Toch ligt er dicht bij huis een 
mooie uitdaging: onze buurt, ons dorp, onze gemeente. Overleg 
en goede samenwerking in eigen gemeente en met buurgemeen-
ten is noodzakelijk. Daar wil ik me voor inzetten!”

Guido Van Hoecke
•	 Drongendreef 39
•	 gehuwd met Maria De Bruycker
•	 verenigingsleven: van Scouts via jeugdhuis De Kring naar  

KWB-voorzitter 
•	 actief lid bestuur VZW Parochiecentrum (sinds 1999 secretaris) 
•	 bediende binnen de onderhoudsafdeling van Kronos Europe NV, 

een chemisch bedrijf in de Gentse Kanaalzone. 

“Guido ijvert voor het behoud van open ruimtes binnen de  
dorpskern.”

Denise Wuytack 
•	 61 jaar 
•	 Dennenlaan 2 
•	 30 jaar tewerkgesteld in de breigoedsector, momenteel zonder 

beroep 
•	 vrijwilligerswerk: in  WZC Ter Moere in de cafetaria en bij het 

begeleiden van de ouderen tijdens het wandelen, bezoek aan 
de markt en andere activiteiten; op weekend met de Huntington 
Liga; thuiswachten voor de oppasdienst; actief bij ziekenzorg; het 
kerkkoor, ...

“Denise streeft naar een gezellige gemeente, waar werk en 
ontspanning hand in hand gaan.”

Lieven Demolder 
•	 26 jaar
•	 Dorpvaart 16 
•	 opleiding: bio-ingenieur en master algemene economie 
•	 werkzaam bij het hernieuwbaar energie observatorium van de 

Vlaamse overheid 
•	 reeds langer actief als bestuurslid CD&V Moerbeke, CDS Gent 

(christendemocratische studenten) en JONGCD&V.

“ Lieven wil natuur, open ruimte en biodiversiteit in Moerbeke hel-
pen in stand houden. Dit ook met een economische meerwaarde 
(landbouw, toerisme, ondernemerschap) in het achterhoofd.”

ONZE PLOEG
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Els De Kerpel 
•	 Damstraat 54
•	 vroeger actief als verzorgende in de thuiszorg 
•	 na studies maatschappelijk werk nu aan de slag binnen het CLB 

(centrum leerlingen begeleiding). Door o.a. deze ervaring heb ik 
de noden gehoord van jongeren, ouderen en mantelzorgers, al 
dan niet hulpbehoevend. 

“Els gaat voor de uitbouw van het ruime lokaal sociaal beleid, van 
kinderopvang over OCMW-beleid, vrijwilligerswerk, tot glashel-
dere aanvraagformulieren en intergemeentelijke samenwerking.”

Davy De Smet 
•	 33 jaar - Heirweg 31 
•	 gehuwd met An Anné 
•	 2 kinderen: Amélie en Alissa 
•	 hoofdinstructeur bij de NMBS 
•	 vrije tijd: in de tuin bezig zijn en tijd doorbrengen met mijn gezin 
•	 actief in de ouderraad op school.

“Davy wil zich inzetten voor een degelijk openbaar vervoer in 
Moerbeke.”  

Marleen De Buck  
•	 Pereboomsteenweg 16 
•	 Ik combineer ons gezin met 4 kinderen, een deeltijdse job als 

maatschappelijk werker en het mee uitbouwen van het familiaal 
landbouwbedrijf van mijn echtgenoot.

“Marleen zet zich in voor de belangen van de wijk Kruisstraat, 
Pereboom en Koewacht met extra aandacht voor jeugd, land- en 
tuinbouw, een evenwicht tussen economische vooruitgang en 
aangenaam wonen.”

David Van Eynde 
•	 33 jaar 
•	 Pereboomsteenweg 45 
•	 gehuwd met Mieke Van Puyvelde 
•	 2 kinderen: Flore en Manou 
•	 afgestudeerd in graduaat landbouw 
•	 nu actief als technieker en verkoper van melkinstallaties en toebe-

horen bij de Firma Delaval 
•	 hobby’s: mountainbiken, tuinieren, klussen en me inzetten voor 

de verenigingen Landelijke Gilde, Oud KLJ (Stekene) en V.C. 
Pereboom Sportief. 

“David zet zich in voor verkeersveiligheid en wil dat de jeugd zich 
kan ontplooien in ons dorp. Hij wil ook een luisterend oor bieden 
aan elke Moerbekenaar.”

Els De Wilde 
•	 32 jaar 
•	 Kruisstraat 46 
•	 samenwonend met Jan Laenen 
•	 mama van Menno 
•	 geschoold in kunstonderwijs en architectuur 
•	 werkzaam als kleuterleidster in Temse 
•	 Ik heb een hart voor jeugd, de boerderij, het rustige plattelands-

leven en goede burenrelaties. 

“Met een nieuwe, neutrale kijk hoopt Els voor Moerbeke een kei 
te zijn die meebouwt aan de rots die we worden!  Ze wil cre-
atief meedenken aan oplossingen voor verkeersveiligheid, jeugd-
werking, milieuvraagstukken en vooral het aangename leven in 
Moerbeke.”

René Goossens 
•	 Moerwegel 9 
•	 gehuwd met Francine Rogiers 
•	 gewezen zaakvoerder/Meester Chocolatier van Chocolaterie 

Goossens in Antwerpen.
•	 gewezen docent in Syntra te Antwerpen en nationaal Voorzitter 

van Fenaco (beroepsvereniging van chocolatiers) 

“Rene wil vanuit zijn ideologie aanvullen wat beter kan of ideeën 
naar voor brengen welke rechtstreeks of onrechtstreeks positief 
kunnen gerealiseerd worden met de weg CD&V,  een vriend voor 
iedereen.”

Monica De Saegher-Van Wiele
•	 75 jaar 
•	 Hospicestraat 17 
•	 gehuwd met Raphael De Saegher 
•	 meer dan 50 jaar actief bij CD&V: als lid, bestuurslid, gemeente-

raadslid, kandidaat provincieraadslid, lijsttrekster gemeenteraads-
verkiezingen en voorzitter. 

“Monica ijvert voor gelijke kansen voor alle Moerbekenaren in alle 
fases van het leven.”

Daniël De Smet
•	 57 jaar - Vossel 3 
•	 gehuwd met Myriam Rijsbrack 
•	 2 kinderen: David en Davinia 
•	 tewerkgesteld als technisch agent splijtstofmanipulaties in de 

kerncentrale van Doel (Electrabel) 
•	 lokaal en nationaal actief binnen ACV 
•	 vrije tijd: fokken van paarden, wandelen en actief in het vereni-

gingsleven.

“Daniel brengt vanuit de CD&V waarden alle Moerbekenaren 
op een positieve manier samen en zet zich in voor een betere 
samenwerking in Moerbeke.”

ONZE PLOEG
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Kathleen Plasschaert 
•	 Damstraat 25 
•	 studies: industriële scheikunde werkzaam als development assis-

tent bij Recticel in Wetteren 
•	 vrije tijd: sporten (fietsen, wandelen, zwemmen, spinning), muziek 

(saxofoon), tuinieren en genieten van het Moerbeekse landschap 
– fan van rugzaktoerisme: kennis maken met de lokale bevolking 
en natuur van diverse landen (laatst nog Oceanië, Z-Amerika). 

“Kathleen wil een actieve deelname/betrokkenheid van de inwo-
ners bij het dagelijks bestuur voor een boeiend Moerbeke met 
positieve uitstraling.”

Isaak Dieleman
•	 23 jaar 
•	 Groenstraat 27A 
•	 pas afgestudeerd als bachelor in de agro- en biotechnologie, 

optie Landbouw 
•	 bestuurslid KLJ Moerbeke 
•	 actief binnen KLJ Oost-Vlaanderen: als instructeur, lid van de 

werkgroep die rond de “K” van KLJ werkt en als vrijwilliger voor 
diverse initiatieven.

“Isaak ijvert voor  jongeren en  hun verenigingen, zodat ze de  
ruimte krijgen om een sociale en dynamische werking op te bou-
wen die alle Moerbekenaren ten goede komt.”

Anneloes Cooreman
•	 24 jaar 
•	 Koewachtsteenweg 16 
•	 studente verpleegkunde aan de Artevelde Hogeschool in Gent
•	 weekendwerk in een woon- en zorgcentrum 
•	 een echte dierenvriend 
•	 hobby’s:  wandelen in de  natuur, lopen, skiën, steden ontdekken 

en cultuur opsnuiven.

“Anneloes is jong & dynamisch en gaat graag de uitdaging aan. 
Ze zal aandacht hebben voor zorg, sport en cultuur. Dit is belang-
rijk voor jong en oud, want iedereen telt!  

Pieter De Landtsheer 
•	 31 jaar  
•	 Markt 4 
•	 samenwonend en verloofd met Eva D’Hondt 
•	 opleiding: Graduaat Personeelswerk, Postgraduaat Human 

Resources Management 
•	 werkzaam als HR Officer bij Acerta Consult 
•	 vrije tijd: vroeger actief in de jeugdbeweging, fietsen, lezen en een 

concert meepikken.

“Pieter wil er over waken dat ook de zwakkeren in onze gemeente 
niet worden vergeten in het beleid. Daarnaast ijvert hij ervoor om 
maximaal zuurstof te geven aan cultuur-, sport- en jeugdbewe-
gingen. Zij zijn de peper en het zout van Moerbeke.”

NIEUWE STIJL

1. Dynamisch, gedreven & daadkrachtig: 
Moerbeke is één groot project. Geen tijd 
te verliezen. Vanaf dag 1 aan de slag! 

2. Ten voordele van het algemeen belang: 
een luisterend oor voor ALLE inwoners 
en beleid voor IEDEREEN zonder onder-
scheid. Geen cliëntelisme of favoritisme. 

3. Positief & constructief: geen kritiek om 
de kritiek en tegen elke verzuring. Eerlijk 
durven benoemen wat minder goed is 
in het beleid en positieve actie onderne-
men. Meewerken aan een oplossing. 

4. Duurzaam & consequent: voorstellen wor-
den geformuleerd op basis van dossierken-
nis. Wat voorgesteld wordt, zal uitgewerkt 
worden in beleid. Ook in moeilijke beslis-
singen die misschien niet iedereen tevreden 
zullen stellen. Het algemeen belang primeert!  

5. Als een goede huisvader: Moerbeke 
heeft recht op een realistisch en finan-
cieel haalbaar beleid. Beperkte middelen 
moeten goed en consequent beheerd wor-
den. Efficiënte intergemeentelijke samenwer-
kingsvormen moeten niet geschuwd worden. 

6. Bereikbaar: de afstand tussen de gemeen-
te en de inwoners moet verkleinen. Met 
enkele kleine ingrepen willen we de inwoners 
vlotter informatie en dienstverlening aan-
bieden (e-loket, gemeentelijk infoblad, etc.).  

7. Beleid voor en door inwoners: We wil-
len naar jullie luisteren (oa. via e-loket) en 
SAMEN met de inwoners beleid voeren, 
onder andere via raden, infovergaderingen 
en verenigingen. We rekenen er op dat het 
initiatief ook van jullie uitgaat! 

Een nieuwe bestuursaanpak zowel op korte als lange termijn!
Onze bestuursstijl zal een herkenbare identiteit hebben die zich baseert op 7 elementen: 
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Een toegankelijk Moerbeke voor alle weggebruikers
CD&V gemeenteraadslid Lut van de Vijver was de motor in de strijd om voor het eerst in de 
geschiedenis van Moerbeke een mobiliteitsplan te realiseren. Als het aan CD&V ligt, is de ver-
dere uitrol van dit plan een topprioriteit van bij de start van de nieuwe legislatuur. 

Wachtebeke 

N49 

Lokeren 

Stekene 

Als alternatief voor de zuidelijke tangent, stelt CD&V voor om het verkeer dat via de in- en uitvalswegen 
(rood) Moerbeke doorstroomt, te spreiden over Opperstraat en Dorpvaart (groen). Snelheidsbelemmerende 
maatregelen moeten snelheidsduivels afremmen. <wegenkaart – Bron:AGIV>

Het dossier van de fietsbrug (-tunnel) is mede dankzij onze steun goedgekeurd. CD&V zal dit dossier 
nauwkeurig opvolgen opdat er geen vertraging optreedt bij de realisatie van dit project.

Snelheidsvertragende maatregelen en snel-
heidsdisplays zijn aan de orde. Dat bewijzen 
de metingen in de Ledestraat, Terweststraat 
en Dorpvaart. Voor andere niet gemeten 
wegen zoals de Pereboomsteenweg en de 
parallelwegen is dit hoogstwaarschijnlijk ook 
het geval. Veiligheid van zwakke weggebrui-
kers is voor CD&V een absolute prioriteit.  

Met de installatie van een bushalte op de Kruisstraat, slaan we twee 
vliegen in één klap: een buslijn tot Moerbeke-Noord en een aange-
name stopplaats voor buschauffeurs.
In de mobiliteitscommissie pleitte CD&V voor betere en efficiëntere 
lijnverbindingen met Kruisstraat, Pereboom en Koewacht. Ook de 
logische aansluiting met de NMBS uren werd bepleit. 
Aangezien De Lijn overdekte bushokjes subsidieert, vraagt CD&V zich 
af wat de gemeente nog tegen houdt om op strategische plaatsen een 
schuilplaats te voorzien tegen regen en kou. Voor CD&V een absolute 
prioriteit. 

Schoolingangen beveiligen 
tegen gemotoriseerd ver-
keer is een absolute must. 
Ook in Moerbeke! Beslist in 
de mobiliteitscommissie =  
uitvoeren maar! 

CD&V verzette zich tegen de verkoop van 400 m² parkeerterrein (Markt). 
CD&V wil de huidige parkeermogelijkheden veilig stellen en drong aan 
op een ondergrondse parking voor het nieuwe appartementsgebouw. 
Het structuurplan stelt dat elke eigenaar bij een nieuwbouw moet 
voorzien in voldoende parkeerplaatsen op het eigen terrein.

Gescheiden infrastructuur voor fietsers 
en voetgangers moet goed onderhouden  
worden.  
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De verkeerssituatie wordt op sommige plaatsen minder verwarrend, mochten de ontbrekende verkeers-
borden worden geplaatst. Inwoners van Pereboom en Koewacht bijvoorbeeld melden dat hun woonzone 
zo goed als niet wordt aangeduid met wegwijzers.

Een welvarende groene gemeente
CD&V Moerbeke wil de vele natuur en open ruimte in Moerbeke koesteren en ziet een afge-
bakend gedeelte als opportuniteit voor de ontwikkeling van economische activiteit en recreatie 
(bv. voor ontwikkeling van horeca, ecotoerisme en lokale economische activiteit). Verder willen 
we een duurzame, authentieke en kwalitatieve leefomgeving creëren. Om dit te verwezenlijken 
willen we het landelijke karakter van de Moerbeekse dorpskern en het achtergebied verfraaien 
en versterken. 

CD&V wenst een strategische langetermijnsvisie op de ontwikkeling van Moerbeke als een 
vooruitstrevende groene en duurzame gemeente, waarbij een grote waarde wordt toegekend 
aan landschapselementen die mee de geschiedenis van het dorp hebben bepaald.

AFVAL 
Een duurzaam milieubeheer en afvalbeleid i.s.m. de 
buurgemeenten binnen intercommunale IDM
CD&V wil werk maken van:

•	 de heroprichting van de milieuadviesraad.
•	 een selectievere ophaling en recyclage (bv. lui-

ers), afvalbeperking en duurzame verwerking 
met energierecuperatie.

•	 een betere toegankelijkheid van het contain-
erpark voor ouderen en 1x per week langere 
openingsuren.  

•	 het toelaten van meer soorten afval op het con-
tainerpark, bv. gyproc, luiers, folies.

•	 het DIFTAR-tarief afhankelijker maken van de 
afvalproductie (cfr. de vervuiler betaalt) mits 
sociale correctie.

•	 de strijd tegen sluikstorten.

Een coherent afvalbeheer zorgt voor een nette 
gemeente. Regels voor opruiming bij evenementen 
moeten voor iedereen gelijk zijn.

CD&V wil sluikstorten hard aanpakken.

ENERGIE
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het vlak 
van energieverbruik en -beleid. CD&V gaat voor: 

•	 gebruik van hernieuwbare energie in publieke 
infrastructuur en het wagenpark van de (inter)
gemeentelijke diensten (politiezone, IDM, etc).

•	 het stimuleren van hernieuwbare energie via 
sensibilisatie en informatieverstrekking.

•	 het verlagen van sociale drempels voor ener-
giescans en bovenlokale premies.

•	 een CO2 neutraal Moerbeke in 2050. 
•	 Investeringen in energiebesparing en hernieuw-

bare energie moeten sociaal, participatief en 
efficiënt gebeuren.

WATER
Moerbeke moet een voorbeeldgemeente wor-
den inzake waterbeheer. CD&V kiest voor:  

•	 betere informatie rond IBA’s (individuele water-
zuiveringsinstallatie) voor inwoners in het 
buitengebied.

•	 aandacht voor overstromingsrisico’s bij de 
ontwikkeling van nieuwe of bestaande woon-
zones.

•	 sensibilisatie rond duurzaam watergebruik.

CD&V ijvert voor invulling van de zone van de be-
zinkingsbekkens van de voormalige suikerfabriek 
als natuur en bosgebied (dit als alternatief voor het 
opofferen van landbouwgrond ter compensatie van 
de havenuitbreiding in Gent). De bomen die reeds 
aangeplant werden, zijn een goede start.

CD&V wil de afstemming tussen natuur, landbouw 
en sierteelt versterken. Via beheersovereenkom-
sten willen we kleine landschapselementen (bv. 
vlinderbermen, houtkanten) creëren en zo biodiver-
siteit in Moerbeke stimuleren.
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LANDBOUW, TUINBOUW EN SIERTEELT IN ONS HART!
 
Volgende aandachtspunten zijn voor CD&V prioritair wat betreft land- en tuinbouw. Sierteelt is -samen met 
de landbouw- immers onze grootste werkgever. Zij zorgen voor heel wat ondernemerschap in Moerbeke. 
 
•	 We wensen de rechtszekerheid voor landbouw-, tuinbouw- en sierteeltbedrijven maximaal te onder-

steunen. Het gemeentebestuur moet in de bres springen voor onze bedrijven wanneer ze onder druk 
komen te staan van bovenlokale planningsprojecten. Rechtszekerheid is belangrijk met het oog op 
investeringen.

•	 Een jaarlijkse inzamelactie voor landbouwfolie.
•	 We promoten beheersovereenkomsten die gestimuleerd worden door hogere overheden, ten bate 

van de landbouw en natuur.

Verder ziet CD&V duurzame innovatie in land- en tuinbouw, sierteelt en KMO’s als een sleutel tot het sti-
muleren van een duurzame groene economie. Een belangrijk element hierin is de ruimtelijke inrichting en 
het betrekken van vakorganisaties en socio-culturele organisaties bij de uitvoering van het plattelands-
beleid. 

GEZELLIG BEZOEKEN
Onze gemeente moet ook voor bezoek-
ers aantrekkelijk zijn. Nu lopen fietsroutes 
langs de Moervaart, terwijl ook onze dorps-
kern zelf veel te bieden heeft. De rol als 
fietsknooppunt en het aangename zicht 
van de drie bruggen over de Moervaart 
die Moerbeke telt, kunnen mogelijkheden 
bieden voor horeca of middenstand.  

Laat ons alvast beginnen met enkele 
kleine investeringen: een picknicktafel, 
een boom voor wat schaduw, een 
vuilbakje, … 

CD&V Moerbeke wil meer uitpakken met het culturele verleden van het dorp: een herwaardering van het 
literair wandelpad “Anton van Wilderode”, de rol van Moerbeke in het verhaal van Reinaert,  de geschie-
denis van het dorp, enz.

AANGENAAM WONEN
Moerbeke is en blijft een landelijk gebied met ruimte voor woonzones, landbouw, sierteelt, 
natuurgebieden en bos. Lange termijnplanningen met aandacht voor de woonkernen moet onze 
gemeente vrijwaren voor de Vlaamse lintbebouwing. Elke vierkante meter binnen de woonker-
nen volbouwen, komt de leefbaarheid niet ten goede. Een park of sportterrein op loopafstand 
van de dorpskern is een rijkdom, geen verliespost. 

In afstemming met de provincie en het ruimtelijk structuurplan moeten de woonkernen -waar nodig- kun-
nen uitbreiden. CD&V pleit ervoor sociale kavels te integreren in elke uitbreiding.
 
We zoeken ook naar een duurzame, sociale en economisch verantwoorde inrichting van de suikerfa-
brieksite. De inrichting van de site vraagt om een visie op langere termijn, maar een gezonde mix van 
wonen, werken en recreatie lijkt de meest logische invulling van het terrein. Geef toe, wonen met zicht op 
de vaart en het achtergelegen land- en natuurgebied, heeft iets en kan ook een financiële meerwaarde 
bieden voor dit dorp. Een juiste regulering voor de bedrijven in de KMO zone maakt het verenigen van 
wonen, werken en re-creatie mogelijk.

     CD&V focust ook op sociale kavels. Volgens het structuurplan  
     is dit realiseerbaar op de Koewacht. CD&V pleit voor de uitbrei- 
     ding van de dorpskern in Koewacht volgens het structuurplan.

Een gezellige gemeente om te vertoeven en te 
wonen
GEZELLIG VERTOEVEN
CD&V ziet een verfraaiing van de dorpskern en een groep imago als een kans voor horeca en 
toerisme. Een centralere rol voor de Lindenplaats als ‘dorpsplaats’ lijkt ons interessant (meer 
activiteiten op het plein, stop op fietsknooppuntennetwerk, etc.).

We gaan voor een warme gemeente. Daarom zal CD&V aandacht besteden aan:

•	 de aanleg en onderhoud van aanplantingen en voorzieningen (pleintjes, wandelpaden, banken, kerk-
hoven, enz.). 

•	 gemeentelijke verlichting zodat de mensen elkaar ook ’s avonds op een veilige en aangename manier 
kunnen ontmoeten.

•	 sensibilisatie van doelgroepen (bv. kinderen) over de natuurlijke rijkdom en historisch/agrarisch  
karakter van onze gemeente. 

•	 de aanleg van speelpleintjes en het voorzien van speelstraten in nieuwe wijken en zo het straatbeeld 
herstellen als ontmoetingsplaats voor jonge gezinnen.
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Een dynamisch & stimulerend beleid voor jeugd & 
verenigingen {iedereen inbegrepen}
CD&V roept op om onmiddellijk na de verkiezingen ALLE verenigingen uit te nodigen. Met het 
potentieel aan kracht, dynamiek en energie die van deze organisaties uitgaat, kan er met weinig 
middelen, goed overleg en bundeling van krachten en ideeën, heel wat extra gebeuren. 

We  betreuren enkele belangrijke gemiste kansen van het huidige bestuur om het cultuur- en  verenigings-
leven effectief te steunen: geen folklorefestival meer ondanks de grote traditie;  geen KLJ-sportfeest meer 
op de sportvelden; beknotting van steun voor kampvervoer tot 80 km (Vlaanderen is net iets groter); geen 
week van de cultuur;…  

Door te beperkte middelen en ondersteuning van de gemeente worden onze verenigingen geremd. Voor 
de verenigingen maakt het een wereld van verschil als ze -mentaal, logistiek, financieel- gesteund  wor-
den door het gemeentebestuur.
 
Hoe CD&V het wil aanpakken?  
•	 Subsidiëring van een gemeentelijke evenementenzaal.
•	 Advies en technische ondersteuning vanuit een centraal aanspreekpunt.
•	 Intergemeentelijke samenwerking om de logistieke ondersteuning maximaal en betaalbaar samen  

aan te bieden ( bv. nadarhekkens, geluidsinstallaties, enz.)
•	 Betere douche-infrastructuur en verfraaiing van de kantine voor de sporthal.
•	 Initiatieven van ALLE verenigingen maximaal promoten en stimuleren. 
•	 Organisatie “week van de cultuur”. 
•	 Een filiaal voor muzische vorming organiseren in samenwerking met omliggende gemeenten.
•	 Sport- en hobby-aanbod openstellen voor alle Moerbekenaren (dus ook mindervaliden, kansarmen, 

ouderen).
•	 Ledenwerving verenigingen stimuleren. 

CD&V Moerbeke kiest met 6 jongeren onder de kandidaten voor een jeugdige en dynamische lijst. Hun 
eerste doel: van Moerbeke een actievere en bruisende gemeente maken.

Als een goede huisvader … een efficiënt beheerde 
gemeente
De crisis en de grote schuldenlast van de gemeente, gekoppeld aan een te weinig uitgebouwd 
investeringsklimaat in Moerbeke, maken dat de financiën er op dit ogenblik niet goed voorstaan.  
En hoogstwaarschijnlijk zullen de lasten verder stijgen en de inkomsten verder dalen. 

CD&V raadslid wees meermaals op de onthutsende stijging van de leninglast, gekoppeld aan de min-
derinkomsten  en de dalende kaskredieten.  Gezien deze situatie vindt CD&V het een absolute prioriteit 
om Moerbeke de nodige zuurstof te geven en wenst hiermee te beginnen vanaf de eerste dag van de 
volgende legislatuur. 

Onze speerpunten voor een financieel gezond beleid:
•	 een realistische en eerlijke begrotingsopmaak- en opvolging volgens de prioriteiten vastgelegd 

in een haalbaar meerjarenplan.
•	 geen vriendjespolitiek bij het vastleggen van prioriteiten.
•	 samenwerkingsverbanden met andere gemeenten en organisaties moeten de kost van kwalitatieve 

dienstverlening beter helpen spreiden.
•	 subsidiedossiers optimaal opvolgen.
•	 werken aan extra inkomsten door bedrijven aan te trekken en beperken van onnodige uitgaven.
•	 keuze voor haalbare en betaalbare projecten die essentieel zijn voor de welvaart van onze gemeente.
•	 bestaande infrastructuur en initiatieven onderhouden zodat ze geen extra kosten met zich meebreng-

en wegens slecht beheer.

Economie & tewerkstelling bevorderen
CD&V vindt dat wonen, ontspannen én werken in de eigen gemeente mogelijk moet zijn. Onze 
prioriteiten:
•	 het oprichten van een middenstandsraad om de groei van de lokale middenstand te bevorderen. De 

lokale middenstand moet door de nabijheid, een perfecte service, persoonlijk contact en kennis van 
zaken de concurrentie aankunnen met de grote winkelketens. 

•	 een investering voor digitale promotie kan door een middenstandsraad in goede banen geleid wor-
den.

•	 duurzame en sociale inrichting van een KMO-zone ter hoog-
te van de suikerfabrieksite en verkeerscomplex N49. 
Op korte termijn én tegen een haalbare kostprijs 
moeten we de KMO-zone op de site van de sui-
kerfabriek uit de grond kunnen stampen. De 
optie voor een KMO-zone ter hoogte van 
het verkeerscomplex N49 blijven we 
verdedigen bij de bevoegde instan-
ties.  

•	 een goed uitgeruste KMO-zone 
is een belangrijke stap voor het 
aantrekken van werkgelegen-
heid en ondernemers naar 
Moerbeke. 

•	 bereikbaarheid van KMO-
zones is van vitaal belang, 
zonder storend te zijn 
voor de omwonenden.  
Aansluitingen voor open-
baar vervoer mogen niet 
vergeten worden. 
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Sociaal beleid en ouderenzorg  
{kansarmen inbegrepen}
CD&V streeft naar een samenleving waar de waarden verbinden, versterken, verzorgen en 
vooruitzien centraal staan. Een samenleving waarin iedereen een plaats heeft. Ook diegenen 
die het moeilijker hebben.

We geloven in begeleiding op maat voor ouderen, volgens een getrapt systeem van zorg. De basis is 
een goede organisatie van de thuiszorg (poetshulp, bedeling warme maaltijden aan huis, mantelzorg). De 
tweede stap is opvang in voorzieningen.
 
In de OCMW-raad pleitten onze mandatarissen Guido Schelfaut en Pieter De Landtsheer voor eerlijke 
criteria bij het toekennen van serviceflats. De serviceflats in Moerbeke worden aan een zeer lage prijs 
aangeboden, waardoor wachtlijsten ontstaan en zorgbehoevenden uit de boot vallen. CD&V vraagt om 
een eerlijk systeem van toewijzing op basis van de zorgbehoefte.

In het RVT Herfstvrede verblijven veel bewoners en werkt een groep gemotiveerde medewerkers.  CD&V 
ijvert voor een duurzaam, transparant en eerlijk OCMW- en RVT-beleid. Onze instellingen moeten gezien 
worden als een aantrekkelijke werkgever voor kwalitatief verzorgenden en verpleegkundigen. Verder wil-
len we een onafhankelijke bewonersraad die met een neutrale bril ervaringen en suggesties deelt. 

{Zorg voor gezondheid : ook in Moerbeke!
LOGO Waasland (Lokaal Gezondheidsoverleg Waasland) overkoepelt heel wat initiatieven rond gezond-
heid en preventie. Jammer genoeg mist LOGO de actieve deelname van Moerbeke. Zo blijven de aange-
boden programma’s (bv. borstkankerscreening, vroegtijdig opsporen van suikerziekte  of rookstoppro-
gramma’s) ons vaak onbekend. 

Het systematisch inlichten van de Moerbekenaren omtrent dergelijke  GRATIS initiatieven is voor ons een 
speerpunt. Wij pleiten er voor in Moerbeke een netwerk te activeren met verdeelpunten van zorgmateri-
alen zoals rolstoelen en krukken.  Al te vaak moeten we ons verplaatsen naar buurgemeenten om deze 
materialen af te halen. Niet eenvoudig voor mindermobiele mensen. Waarom niet diverse afhaalpunten 
afspreken, gecoördineerd door het OCMW? 

{Kinderen inbegrepen}
Alle kinderen in alle Moerbeekse scholen dienen dezelfde aandacht en belangstelling te  
genieten.  Favoritisme kan niet aan de orde zijn als het gaat om bekendmaking of samenwer-
king met de scholen. 

Enkele suggesties: 
•	 een neutrale, overzichtelijke brochure waarin de organisatie van alle onderwijsnetten aan nieuwe 

inwoners wordt toegelicht.
•	 gemeenschappelijke initiatieven van scholen verder ondersteunen en stimuleren.
•	 Periodiek overleg met alle schoolverantwoordelijken om hun noden te inventariseren en waar mogelijk 

te ondersteunen (bv. veiligheid aan de schoolpoort, busvervoer, enz.) 

CD&V Moerbeke wil veiligheid voor schoolgaande kinderen garanderen. 

We houden de vinger aan de pols voor wat betreft de noden in zowel voor- en naschoolse kinderopvang 
als dagopvang. CD&V stelt voor om met de overkoepelende adviesraad (LOK) duurzamer te overleggen 
zowel voor het centrum als voor buitenliggende woonkernen (Koewacht, Kruisstraat).   Periodiek een 
enquête organiseren bij ouders over hun wensen en ervaringen met de organisatie van de huidige kin-
deropvang in Moerbeke kan een interessante bron van info voor het beleid zijn! 

Met een hart voor de wereld … 
CD&V Moerbeke wil in kaart brengen welke initiatieven Moerbekenaren organiseren in het 
kader van ontwikkelingshulp. De acties moeten extra onder de aandacht gebracht worden 
en vrijwilligers verdienen bemoediging. We willen deze projecten ook financieel ondersteunen 
zodat onze gemeente niet langer aan de zijlijn blijft staan.

We wensen ook het gebruik van fairtrade producten te stimuleren en stellen voor dat de gemeente 
een voorbeeld is in deze materie. Het moet haalbaar zijn op minstens enkele activiteiten op jaarbasis 
gebruik te maken van fairtrade producten … ook op het gemeentehuis.

Ons volledige programma vindt u op 
www.moerbeke.cdenv.be
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Op 14 oktober zijn er niet enkel gemeenteraadsverkiezingen, maar verkiezen we ook 
een nieuwe provincieraad. CD&V Moerbeke had een gesprek met Sander (Alexander) 
Vercamer, eerste gedeputeerde en lijsttrekker voor CD&V in het district Deinze. We 
vroegen hem naar de impact van het provinciaal beleid op het lokale beleid en wat de 
uitdagingen zijn voor de toekomst.

CD&V Moerbeke
en de provincie

Wat is volgens u de opdracht van het pro-
vinciaal beleid?
Sander: “Het provinciaal beleid moet het even-
wicht behouden tussen individuele behoeften en 
het algemeen belang. En dit met veel aandacht 
voor het middenveld, het vrije verenigingsleven 
en de gemeentes (toch onze natuurlijke partners). 

De provincie wil zoveel mogelijk inwoners betrek-
ken bij het beleid. Duurzaamheid is daarbij het 
fundament van verantwoord handelen. Evenwicht 
tussen landbouw en natuur, ecologie en econo-
mie. Vergrijzing, ontgroening en verkleuring zijn 
een realiteit in onze maatschappij. “

Kan u enkele voorbeelden geven van pro-
vinciale initiatieven in onze gemeente?
Sander: “Ook in Moerbeke is de provincie geen 
onbekende. Ze werkte mee aan de realisatie van 
het recreatief fietsnetwerk Waasland, er is de 
bewegwijzering van wandelroutes, er is het Huis 
Anton Van Wilderode, de subsidiëring fietspad 
Heirweg en rotonde Damstraat, er zijn meer-
dere plattelandsprojecten doorgegaan maar er is 
vooral ons Provinciaal Domein Puyenbroeck.”

En wat brengt de toekomst?
Sander: “We willen blijvend de klemtoon leggen 
op samenwerking met het verenigingsleven en de 
gemeenten, en specifiek de kleine gemeenten. 
Onze kennis en ervaring is nuttig en nodig bij de 
advisering inzake ruimtelijke planning, milieudos-
siers, agrarische architectuur en landschapsbed-
rijfsplannen.”

Bedankt voor dit gesprek! Veel succes met 
de campagne … 

Gunther Landuyt (Lochristi) en Sander Vercamer, onze regionale kandidaten voor het district Deinze.
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VERCAMER Sander 
DE SUTTER Hilde 

HEYERICK Henk 

DE GUSSEM Annemie 
VAN PETEGHEM Vincent 

BLEYENBERG Lieselot 
LANDUYT Gunther 

STANDAERT-VAN DE VEIRE Claudine  

DE REU Rutger 
VAN DE STEENE Isabelle

DE CREM Pieter 
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U kan op meerdere kandidaten stemmen.  
Elke stem telt volwaardig.

 

Meer info: 
moerbeke.cdenv@gmail.com

Een sterke ploeg  
voor Moerbeke
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VAN DE VIJVER Lut
COOREMAN Marnik

VAN HOECKE Guido

WUYTACK Denise
DEMOLDER Lieven 

DE KERPEL Els 
DE SMET Davy 

DE BUCK Marleen 

VAN EYNDE David
DE WILDE Els

GOOSSENS René 
DE SAEGHER-VAN WIELE Monica
SMET Daniël

PLASSCHAERT Kathleen

DIELEMAN Isaak
COOREMAN Anneloes
De LANDTSHEER pieter
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moerbeke.cdenv.be

www.facebook.com/cdenvmoerbeke @cdenvmoerbeke
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