
“Lut van de Vijver trekt de lijst voor 
CD&V Moerbeke  verkiezingen 2018. 
           Samen de weg vooruit ! ” 

Preventief bestrijden 
van de Coloradokever !

We agendeerden dit punt op de 
gemeenteraad van januari omdat er de 
voorbije jaren gigantische problemen waren 
langs Beukendreef en Koewachtsteenweg. 
Open VLD antwoordde dat zij begin maart 
2018 iedere eigenaar schriftelijk zullen wijzen 
op hun plicht tot bestrijding, zoniet kunnen 
buren bij  blijvende hinder een klacht  
indienen tegen de eigenaar, indien deze 
eigenaar geen preventieve bestrijding heeft 
toegepast. 

Op basis van de vele resultaten van de bevraging die we eind 2017 voorlegden 
aan alle Moerbekenaren, gingen we met de aanwezigen in dialoog.  

We zoomden dieper in op 3 thema’s. Pieter De Landtsheer, raadslid OCMW en lid van de raad 
van bestuur van het nieuwe zorgbedrijf Sakura, verduidelijkte de werking van het sociaal huis 
in Moerbeke en gaf een woordje uitleg over de nieuwe samenwerking met Lokeren via Sakura. 

Daarna kwamen de bezorgdheden voor de 
zwakke weggebruikers aan bod. Lut van de 
Vijver gaf hierover duiding bij de Moerbeekse 
plannen en vorderingen.  Nieuwe voorstellen 
werden afgetoetst. 
Ze ging ook in op de bevraging in verband met 
de nieuwe sportaccomodatie. Er werd 
geanimeerd gedebatteerd over de prioriteiten 
die volgens de aanwezigen het beleid dienen te 
bepalen.   
Het was een boeiende bijeenkomst waarbij we 
vooral de aanwezigen aan het woord lieten.  
Met de bekommernissen gaan we zeker verder 
aan de slag !

LENTEDIALOOG ZONDAG 
4 MAART 2018.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking 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:
Kathleen Plasschaert
(moerbeke.cdenv@gmail.com)
www..moerbeke.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/moerbeke.cdenv

in MOERBEKE
moerbeke.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Moerbeke jaargang 18 - april 2018

We zijn heel verheugd dat we in dit 
nummer onze lijsttrekker voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen 
oktober 2018 aan jullie mogen 
voorstellen ! 
Lees hierover meer op pagina 2.
Verder willen we in deze editie ook nog 
even stilstaan bij enkele andere 
belangrijke punten waaronder het 
thema mobiliteit !
Het spreekt voor zich dat u ons zoals 
altijd mag aanspreken om van 
gedachten te wisselen met zaken die 
voor jullie belangrijk zijn.
Alvast veel leesgenot !
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Pieter De Landtsheer verduidelijkte de werking 

van het sociaal huis. 



"We worden in een bureaucratische 
molen verwacht van …. te wachten."  
De aangestelde ambtenaar Vlaamse 
bouwmeester (herinrichting dorpskern) laat 
zich bijna een jaar niet horen wegens 
personeelsproblemen.
De mobiliteitscommissie (GBC) die het 
circulatieplan zal hertekenen naar aanleiding 
van de inrichting site suikerfabriek moest 
wachten totdat de Provincie het RUP  
goedkeurde. We hopen nu dus snel rond de 
tafel te zitten met deze commissie.  Hopelijk 
wordt dit ook geen processie van Echternach !  
De firma AACON werd recent aangesteld om 
verkeerstechnische adviezen te geven, onder 
andere over de regularisatie en aanpassing 
van alle Moerbeekse verkeersborden. 

En toch, samen met de verkeerscommissie 
vroegen we om een aantal zaken los van deze 
processen snel op te lossen. Hierbij somden 
we heel wat noden op die we ook van jullie 
vernamen oa. tijdens het mobiliteitscafé 2017 
dat we inrichtten.  

Speel je ook soms met de vraag hoe het 
nu eigenlijk zit met de uitvoering van 
alle Moerbeekse plannen op gebied 
van veilig en aangenaam verkeer voor 
onze (zwakke) weggebruikers?

 Met de regelmaat van de klok komen er 
reacties van inwoners dat het bestuur zich 
enkel bezig houdt met de opbouw van de 
nieuwe gemeenteschool, het sportcomplex 
of het lobby werk achter de schermen voor de 
inrichting site suikerfabriek. De perceptie 
leeft dat enkel deze prioriteiten tellen en dat 
de rest dus maar moet wachten.  Dat wordt 
ook echt versterkt door de vele lamentabele 
putten in de wegen, slechte voet- en onveilige 
fietspaden in vele centrumstraten. 

Het begint bij ons ook heel hard te dagen dat 
er zo weinig antwoorden komen op de vele 
mobiliteitsvragen- en plannen van de 
voorbije legislatuur. Nochtans bouwen we in 
onze commissies vol goede moed aan betere 
infrastructuur, beveiliging voor zwakke 
weggebruikers … Woorden in daden 
omzetten is hier echter een werk van heel 
lange adem. Soms dienen we te reanimeren : 
we vroegen op de gemeenteraad om  een 
dringende bijeenkomst van de 
verkeerscommissie omdat er op zovele 
vooropgestelde acties niets lijkt te volgen.

Wat drijft jou om als lijsttrekker 
naar de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen te 
trekken? 

“Je kunt het vergelijken met de locomotief 
van een trein, die een reis maakt langsheen 
vele bekende en minder bekende 
stopplaatsen.  Heel wat reizigers bedien je 
samen met een ganse ploeg, waarbij elke 
persoon zijn unieke rol vervult.   Die ploeg gaf 
me unaniem het vertrouwen  om verder de  
stuurcabine te bedienen.   Ondertussen heb 
ik heel wat ervaring opgebouwd, heel wat 
mensen beluisterd met hun 
bekommernissen en ik wil hiermee verder 
doortastend de Moerbeekse leefomgeving 
een mooie sfeer en kleur geven. “

Wat inspireert jou om deze rol 
op te nemen voor de komende 
jaren ?
 
“Samen de weg vooruit is altijd al mijn 
grondinspiratie geweest.  Ik wil niet dat we 
een partij zijn van slogans die het goed doen 
in de pers,  of een partij van oude clichés waar 
men toch zo vaak nog naar teruggrijpt.   Dit 

zijn vaak inhoudelijk lege dozen, ze getuigen 
van een vastgeroeste visie waar je niet veel 
frisse dynamische acties moet van 
verwachten.  Aan dergelijke goedkope 
politiek wil ik niet meedoen. Wat drijft me dan 
wel ?  in de eerste plaats wil ik continu alert 
blijven luisteren naar verhalen en 
bekommernissen van mensen om me heen.   
Vervolgens sta ik er op dat we ons goed blijven 
informeren en geëngageerde standpunten 
en acties voorbereiden die sociaal, 
milieubewust, degelijk én haalbaar zijn.    
Onze Moerbeekse gemeenschap heeft recht 
op een waardig en stevig beleid, en dat wil ik 
waarborgen.  Een sociaal bewogen 
programma, waarbij iedereen mee telt met 
zijn unieke persoon en problemen, en waarbij 
we stimuleren dat mensen warm met elkaar 
verbonden zijn.LUT VAN DE 

VIJVER 
Lijsttrekker 
verkiezingen 2018
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En jij? Heb jij nog een goed idee ?
Laat het ons weten en mail het door naar 
moerbeke.cdenv@gmail.com

“ WACHT EEN BEKE “ 
Wat gaat  er nu eigenlijk gebeuren ter verbetering 
van voetpaden, fietspaden, … ? 

Antwoorden van het bestuur :

Enkele kleine, constructieve 
acties die op touw gezet 
zijn via de 
verkeerscommissie 

Het bestuur begint meer en meer uit te 
besteden, Moerbeke heeft de mankracht niet 
om het allemaal zelf te doen. We rijden ons 
hierbij vast in de ellenlange uitwerk-( of 
wacht-?)tijd . 
Als inwoner vergelijk je het vaak met je eigen 
werk en maak je de bedenking dat de eigen 
organisatie al lang failliet zou zijn als het ook 
zo traag zou opschieten 

We eindigen toch met enkele kleine  
constructieve acties die op touw gezet zijn via 
de verkeerscommissie   : 
* de slogan “Op Stap ? Stap of Trap”, ( als 
winnaar ingezonden door Kathleen 
Plasschaert), zal binnenkort beschikbaar zijn 
op de website en kan gebruikt worden als 
sensibilisatie op elke briefwisseling voor alle 
verenigingen die activiteiten organiseren;
* het tonnagebeperkingsbord in de 
Damstraat werd aangepast;   
* de zone 30 zal uitgebreid worden tussen de 
Moerbei en de rotonde.   

Er staan nog vele andere plannen op stapel : 
geen woorden, maar daden. 
Het is een grote uitdaging voor Moerbeke om 
klantgerichter te werken als het over 
verkeersveiligheid voor de zwakke 
weggebruikers gaat.
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De doorgangen aan de school Kruisstraat zone 

30 verzekeren !
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