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Een rondvraag bij de handelaars in onze dorpskern om meer parkeer-
plaatsen en fietsstallingen te creëren, werd door ruim 400 klanten van de 
betrokken handelaars positief onthaald.
Velen vinden ook dat bepaalde bloem-
bakken erg ongelukkig geplaatst zijn en 
daardoor bijzonder hinderlijk zijn.  
Het verwijderen van enkele bloembakken 
en het herverdelen van de bestaande  
parkeerplaatsen in de Bevrijdersstraat- 
Opperstraat bieden volgens de N-VA  
alvast een oplossing voor de bestaande 
problemen. Ook het gebrek aan fietsstal-
lingen moet dringend aangepakt worden. 
Als men minder auto’s in de dorpskern 

wilt, moeten er meer voorzieningen komen 
voor de fietsers. De voorgestelde ingrepen 
hoeven niet veel te kosten en kunnen snel 
uitgevoerd worden in eigen beheer.  Op 
22 juni stelde gemeenteraadslid Arnold 
Willem voor om een advies te vragen aan 
politie (reeds gebeurd) en het voorstel ter 
bespreking voor de te leggen aan de ver-
keerscommissie. De mogelijkheden zijn er, 
de plaats is er, nu de wil nog. Wordt zeker 
vervolgd!

N-VA zorgt voor  
uw afval!

Om het aanleveren van grotere 
hoeveelheden puin, snoeihout e.d. 
voor onze leden te vergemakkelijken, 
stellen we gratis een aanhangwagen 
(max. 400 kg laadvermogen) ter be-
schikking van onze leden. Deze kan 
tijdens weekdagen (niet op maandag) 
per halve dag gereserveerd worden. 
Op zaterdag kan de aanhangwa-
gen per 2 uren geleend worden. In 
uitzonderlijke gevallen nemen we ook 
het vervoer naar het containerpark 
voor onze rekening (bv. voor oudere 
inwoners). 

Wilt u hierover meer weten? 
 0486 95 96 36 of  
 marc.cossaer@n-va.be

Op 22 maart 2016 legde Arnold Willem de eed af als gemeenteraadslid voor N-VA Moerbeke. Samen 
met het vernieuwde bestuur zal hij zich inzetten om de verwachte verandering in het politieke land-
schap ook in Moerbeke tastbaar te maken.

De vele menselijke contacten 
tijdens zijn carrière wakkerden 
zijn politieke interesse aan. “Ook 
in onze relatief kleine gemeente 
kan het samenleven nog verbeterd 
worden. Daarom luistert de N-VA 
graag naar de verwachtingen van 
onze inwoners en stellen we -met de 
beschikbare middelen- realistische 
aanpassingen voor”, zegt Arnold 
Willem.

Dankzij het vernieuwde N-VA-
bestuur waar zowel jonge talenten 
als mensen met levenservaring 
aan deelnemen, hoopt hij mee te 
werken om de lokale N-VA-afdeling 
uit te bouwen tot een groep die 
respect verdient en die, waar 
mogelijk, positief meewerkt aan het 
beleid in de gemeente. 

Nieuw gemeenteraadslid in de kijker: Arnold Willem

Meer 
parkeer- 

mogelijkheden 
en fietsstallingen

Met N-VA naar Plopsaland! p. 2 Herdenking Anton Van Wilderode p. 3

  Geboren in Blankenberge

  Woont al 40 jaar in Moerbeke

  Afgestudeerd aan de Gentse univer-

siteit als burgerlijk ingenieur fysica

  Assistent van Hoogleraar

  Later kaderfunctie in een groot 

Vlaams bedrijf

   Woonde in Antwerpen en Los 

Angeles

  Heeft een passie voor koken
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Op 10 november brengt onze afdeling een bezoek aan het Europees Parlement. Leden en niet leden kunnen 
zich hiervoor inschrijven. Samenkomst en vertrek aan het treinstation van Lokeren. We vertrekken tussen 
8 - 8.30 uur. Meer informatie hierover volgt nog.

Programma
 8.15 uur: samenkomst aan treinstation Lokeren 
 8.30 uur: vertrek
 10.15 uur: uitleg door Europarlementslid Anneleen 

Van Bossuyt over het Europees Parlement en haar 
werkzaamheden. Bezoek aan de gebouwen, commissiezalen 
en de plenaire zaal.

 12 - 13.30 uur: lunch
 13.45 - 15 uur: bezoek Parlementarium met een 

dynamische, interactieve en multimediale rondleiding over 
de geschiedenis van de Europese integratie en de impact 
ervan op ons dagelijks leven. Of: vrije wandeling in Brussel.

Deelnemen kost 16 euro voor leden, 20 euro voor niet-leden, 
all in, treinreis heen/terug, bezoek Europarlement en lunch. 
Inschrijven kan via storting op rekening N-VA Moerbeke 
BE89 04 9411 8334 met vermelding ‘Bezoek Europarlement 
Brussel’.

Let op: Kopij van paspoort van elke deelnemer verplicht in 
te dienen voor 23 oktober (veiligheidscontrole en aanmaken 
van badge). U kan deze kopij e-mailen naar moerbeke@n-
va.be of in de bus komen steken in de Moerhofstraat 28 of 
bij één van onze bestuursleden (adressen: zie www.n-va.be/
moerbeke).

Met N-VA naar Plopsaland!

Bezoek Europees 
parlement in 

Brussel
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Op 28 juni herdachten we in Moerbeke Anton van Wilderode met een plechtigheid aan zijn graf en in de 
parochiekerk en werd in het gemeentehuis de jaarlijkse herdenkingsprijs uitgereikt. Het zal overkomen als 
een huizenhoog cliché, maar heel dikwijls is een bekende (culturele) figuur geen sant in eigen gemeente. 

De naam Anton van Wilderode (de 
schuilnaam van Cyriel Coupé) zal bij vele 
nieuwe en jongere dorpsgenoten zeker 
vreemd in de oren klinken. Nochtans was 
deze rasechte Moerbekenaar (die leefde 
van 1918 tot 1998) heel bekend. 

Hij was priester, dichter, leraar, scenarist, 
bloemlezer, vertaler, Vlaming … en 
kreeg daarvoor veel prijzen en een hoop 
waardering. Zo werd hij gelauwerd tot 
doctor honoris causa aan de KUL en 
won hij tot tweemaal toe de staatsprijs 
voor literatuur. Zijn oud-leerlingen 
Snoek, Lanoye, Van Bastelaere en De 
Stoop, door hem ingewijd in de wereld 
van de literatuur, spreken nog vol lof 
over hun inspirerende leraar. Hij kreeg 
van de toenmalige culturele elite echter 

ook veel tegenwind. Op zijn eigen wijze 
streed hij met zijn pen voor de Vlaamse 
ontvoogding, maar hij stond tegelijk open 
voor de mening van andersdenkenden. 

Hij was verknocht aan Vlaanderen, 
aan het Waasland en aan het groene 
Moerbeke en bezong zijn geliefde streek 
in tientallen gedichten.

Het woonhuis van de dichter bevindt zich 
aan de Dorpvaart en is een halte langs het 
literair Anton van Wilderode-wandelpad. 
De inboedel is na zijn overlijden intact 
bewaard gebleven en herbergt een schat 
aan boeken, beelden, schilderijen en 
herinneringen. 

Geïnteresseerden kunnen er na afspraak 
een gratis rondleiding krijgen. 

Herdenking Anton van Wilderode

Mosselen met frietjes à volonté op 22 oktober

Het jaarlijks mosselfestijn vindt dit jaar plaats in de 
Kring (Crevestraat). N-VA Moerbeke verwelkomt u 
graag vanaf 18 uur. Voor de mensen die niet graag 
mosselen eten, voorzien we ook een koude schotel. 

U kan mee aan tafel schuiven door 20 euro per persoon over te 
schrijven naar BE89 0494 1183 34 op naam van N-VA Moerbeke of het 
bedrag betalen aan één van onze bestuursleden met vermelding van 
aantal personen en uw keuze (mosselen of koude schotel). Hopelijk tot 
dan!

Alle info over deze bekende  
Moerbekenaar kan men vinden op  
www.antonvanwilderode.com
Het boek ‘Leven en werk van Anton 
van Wilderode’ van Moerbekenaar 
Roger Tempels kan u bestellen via 
09 346 92 13 (30 euro)
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


