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Luisteren naar de grote en kleine noden

N-VA stunt met eigen verkeersspiegel
De N-VA vraagt al lang een veiliger 
verkeer in Moerbeke. Dit voorjaar 
nog stelde de N-VA voor om te in-
vesteren in een betere zichtbaarheid 
aan gevaarlijke kruispunten. Om-
dat onze vraag geen gehoor kreeg, 
besloten we zelf een verkeersspiegel 
te plaatsen op privéterrein.

Maatregelen waren dringend nodig. Er 
was namelijk geen zicht op het aanko-
mende verkeer vanuit de Dorpvaart en 
de Moerhofstraat. Onlangs vernielde een 
auto daar nog de voorgevel van een huis. 
We mogen er niet aan denken wat de 
gevolgen geweest zouden zijn, als er daar 
toen fietsers hadden gereden. Wat men 
kan doen voor meer veiligheid, moet men 
doen, zonder uitstel. Onze slogan is dan 
ook: denken, durven, doen.

De moderne spiegels geven een zeer 
goed beeld van het aankomende verkeer, 
dampen niet aan en zijn bestand tegen 
vandalisme. Een spiegel is niet de ideale 
oplossing, dat geven we toe, maar was 
alvast een verbetering. We blijven echter 
vragen dat de gemeente werk maakt van 
een aangepaste inrichting van het kruis-
punt die zorgt voor een betere zichtbaar-
heid. Zo kan het verkeer voor alle wegge-
bruikers en vanuit alle richtingen veilig 
verlopen.

Na onze actie lijkt het gemeentebestuur 
alvast wakker geschoten. We ontvingen 
het positieve signaal dat de meerderheid 
eindelijk gaat zorgen voor een aangepaste 
weginrichting. We hebben dan ook na 
overleg beslist om de spiegel terug weg 
te halen in afwachting van een snelle en 
definitieve oplossing De verantwoorde-
lijkheid voor veilig verkeer ligt immers bij 
het gemeentebestuur.

De N-VA zal dit dossier voor u van nabij 
opvolgen, en blijft onveilige verkeerssitua-
ties in onze gemeente aankaarten. Hebt u 
zelf een idee ter verbetering van de andere  
onveilige kruispunten of slecht onderhou-
den wegen, neem dan gerust contact op 
met onze raadsleden of ons afdelingsbe-
stuur.

Beste lezers,

N-VA Moerbeke mocht dit jaar 
weer tientallen nieuwe leden 
verwelkomen en won zo opnieuw 
de ledenwervingswedstrijd. Graag 
wil ik onze leden bedanken voor 
hun steun en vertrouwen. 

Door de financiële steun die we 
hiervoor mochten ontvangen, 
konden we een uitstap naar 
Straatsburg organiseren en op 
onze volgende algemene verga-
dering trakteren we alle leden op 
Vlaamse stoverij met frietjes. 

We willen zeker op de ingeslagen 
weg verdergaan. Dit wil zeggen: 
voortdurende zorg voor elke  
medemens, ongeacht zijn politieke 
overtuiging. Streven naar een  
veilige gemeente door acties 
op het veld, gratis ophalen van 
(snoei)afval, sneeuwruimen en 
allerhande hulp voor wie ze nodig 
heeft. 

Dat kunnen we enkel dankzij 
uw hartverwarmende steun en 
vertrouwen. Daarom nogmaals 
bijzondere dank aan iedereen.

Marc Cossaer
voorzitter N-VA Moerbeke

N-VA zorgt voor nieuwe geluidsmetingen aan E34
Onder meer ter hoogte van de Zandberg is er ernstige geluidsoverlast van de E34. Om het 
dossier over die overlast nieuw leven in te blazen, vroeg en kreeg het N-VA-bestuur een 
onderhoud op het kabinet van minister Ben Weyts. Gemeenteraadslid Arnold Willem, 
voorzitter Marc Cossaer en Robby De Caluwe (Open Vld) gingen de zaak bepleiten. En met  
succes: nog dit jaar zullen nieuwe geluidsmetingen gedaan worden, gespreid over een lan-
gere periode. De resultaten verwachten we in het voorjaar. Die zijn bepalend voor de verde-
ling van de financiering. Momenteel is er 720 000 euro ten laste van de gemeente. Daarna 
zal overwogen worden waar er een geluidswand en/of gronddam aangelegd kan worden.
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Plaag van coloradokevers
Onze gemeente werd de voorbije zomer geteisterd door een 
plaag van coloradokevers. N-VA Moerbeke rekent erop dat de 
gemeente er alles aan doet om ervoor te zorgen dat een plaag 
van zulke omvang zich niet meer kan herhalen en dat er tijdig 
afdoende acties ondernomen zullen worden.

Afscheid van bekende 
middenstander
Op 14 juli waren we uitgenodigd in café-brasserie Aquarella. De 
sympathieke uitbaters Robert en Myriam ontvingen ons voor 
de laatste keer met een hapje en een drankje. Negen jaar geleden 
waren ze hier gekomen als de nieuwe uitbaters. Dorstigen laven en 
hongerigen spijzen bleken er geen holle woorden. Hartige hapjes, 
cake bij de koffie, op dinsdag oliebollen en heel ruime porties 
waren hun handelsmerk. Wij danken Robert en zijn team voor al 
de lekkere en mooie momenten en zijn warm onthaal, vaak met 
een kwinkslag of grapje erbovenop. Wij twijfelen er niet aan dat 
ook hun opvolgers hun steentje zullen bijdragen tot de bloei van 
de middenstand in Moerbeke.

Moerbekenaar in de kijker

Jan Beton
“Nee, ik ben geen kunstenaar”, zegt Jan. Hij huivert bij het idee dat 
iedereen hem een uitzonderlijke kunstenaar noemt. “Creatief ben 
ik wel, ik werk graag met allerlei soorten materialen: werken met 
steen of hout geeft me veel voldoening.” Na zijn loopbaan begon hij 
cursussen beeldhouwen en houtsnijden te volgen in het P O Waas 
en Durme, waar hij de kneepjes van het vak leerde. Hij schuwt geen 
enkele uitdaging en is zeer bedreven: zowel met de kettingzaag als 
met de fijnste beitel tovert hij unieke en bewonderingswaardige 
stukken tevoorschijn. Af en toe neemt hij ook deel aan plaatselijke 
tentoonstellingen. Stukken verkopen doet Jan niet, maar heel wat 
vrienden hebben thuis een gepersonaliseerd werk van hem staan. 
Een “vriendendienst” zegt hij dan. En zo kennen we hem al jaren.

N-VA-nieuwjaarsreceptie
13 januari

Nekkerhal Mechelen
Voor al onze leden die samen met ons de nieuwjaars-
drink willen beleven, legt onze afdeling opnieuw een 
autobus in. Geef u tijdig op bij een van onze bestuurs-
leden. Deelname in de kosten: 10 euro.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie?          Mail of bel onze bestuursleden

Marc Cossaer
marc.cossaer@n-va.be 
0486 95 96 36

Arnold Willem
arnold.willem@n-va.be  
0497  40 31 08

Tom Scheepmans
tom.scheepmans@n-va.be  
0468 13 51 69
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N-VA Moerbeke bezoekt  
Europees Parlement
Met 39 deelnemers brachten we op 3 en 4 oktober een leerrijk tweedaags bezoek 
aan het Europees Parlement in Straatsburg. Het bezoek gaf een dieper en duidelijker 
inzicht in de soms toch moeilijke Europese materie en was voor alle deelnemers een 
aangename ervaring. Het lekkere eten maakte de tweedaagse compleet. 

Ga in het voorjaar mee naar het Vlaams Parlement 
Wegens het succes en de interesse plannen we volgend jaar, in het voorjaar, een 
bezoek aan het Vlaams Parlement. Dat bezoek zal maximaal 20 euro kosten, 
vervoer en een maaltijd inbegrepen. Wie interesse heeft mag zich nu al, volledig 
vrijblijvend, melden bij een van onze bestuursleden.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie?          Mail of bel onze bestuursleden

Tom Scheepmans
tom.scheepmans@n-va.be  
0468 13 51 69

Tom Hillaert
tom.hillaert@n-va.be   
0468 14 85 84

Giovanni Ferrari
giovanni.ferrari@n-va.be 
0470 76 41 14

Katleen Cardon
katleen.cardon@n-va.be 
0477 66 09 20

Geslaagde N-VA-familiedag
In september zakten zo’n vijfduizend N-VA-leden af naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke voor de jaarlijkse familiedag. Ook de 
leden van N-VA Moerbeke genoten samen met hun vrienden en familie van de vele attracties, de fijne optredens en natuurlijk van de 
speech van N-VA-voorzitter Bart De Wever.

N-VA Moerbeke organiseert een aperitiefdebat over Europa. Hoe moeten we de Europese 
vluchtelingencrisis aanpakken? Wat zal er gebeuren na de brexit? Hoe kunnen we een nieu-
we financiële en economische crisis vermijden? Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt 
komt dit graag toelichten in het gemeentelijk buurthuis in Moerbeke (Weststraat).  
De toegang is gratis, inschrijven is niet nodig.  
 
Vanaf 18 uur kan u genieten van een heerlijke portie mosselen à volonté met frietjes of een 
koude schotel. Oefen alvast uw lachspieren, want nadien is er een ludiek optreden van de 
The Fancy Sisters. Mosselen à volonté of koude schotel: 20 euro; kinderen tot 14 jaar: 10 
euro.

Blijft u graag eten? Schrijf dan zo vlug mogelijk in door storting op BE68 8904 9411 8334, 
bel een van onze bestuursleden of mail naar marc.cossaer@n-va.be

Zaterdag 4 november
Aperitiefdebat: 16.30 uur

Mosselfestijn: 18 uur

Aperitiefdebat over Europa en mosselfestijn



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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