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In de Beukendreef werd door een be-
stuurslid vastgesteld dat er diverse 
betonplaten verzonken waren. Eén 
zo’n betonplaat was zelfs meer dan 
5 cm verzonken aan de ene kant en 
uiteraard evenveel opgestuwd aan 
de andere kant. Deze wantoestand 
werd aangekaart bij de burge-
meester, die bevoegd personeel ter 
plaatste stuurde.

Een attente Moerbekenaar gaf ons 
aan dat er in de Spelonckvaart de 
opvulling tussen twee betonplaten 
verdwenen was, waardoor er een 
diepere opening ontstond.

Juist voorbij de Beverijstraat was de 
asfaltopvulling zo goed als verdwe-
nen door het erover denderende 
verkeer. Dit werd ook gemeld bij 
de burgemeester, die het nodige liet 
doen.

RESULTAAT VAN JARENLANGE  
VERWAARLOZING
Deze toestanden waren niet van 
gisteren of vandaag, maar zijn het 
resultaat van jarenlange verwaarlo-
zing. N-VA Moerbeke-Waas houdt 
de vinger aan de pols en zal iedere 
onveilige/onwettige situatie melden 
en desnoods een hogere hiërarchie 
aanspreken

Door diverse werken was er een tij-
delijke wegomlegging voorzien voor 
de fietsers doorheen de Opperstraat.  

Hiervoor werden er tijdelijke ver-
keersborden geplaatst. 

De vaste verkeersborden (parkeren) 
werden niet afgedekt of verwijderd.  
De tijdelijke borden werden zodanig 
opgesteld dat zij niet opgemerkt wer-
den. Ook dit werd aangekaart bij de 
burgemeester, die als antwoord gaf 
dat dit een verantwoordelijkheid was 
van de politie die de borden plaatste. 

Wij weten dat dergelijke borden wel 
degelijk door de gemeentelijke tech-
nische diensten worden geplaatst, zij 
het wel op aangeven van de politie. 
Het waren dus wel degelijk de tech-
nische diensten van de gemeente die 
deze borden juist moesten plaatsten. 
Hieraan werd niets gedaan.

Door beëindiging van de werken en 
de wegomlegging is deze situatie 
ondertussen opgelost.

MOERBEKE-WAAS
N-VA kaart gevaarlijke  
verkeerstoestanden aan

In 2015 is van onze afdeling weinig 
of niets meer gehoord. De zwarte 
bladzijde werd omgeslagen en met 
vernieuwde krachten zijn wij met een 
kleiner team in het bestuur tot een 
consensus gekomen en hebben be-
sloten de draad terug op te pakken.

Wij mogen onze kiezers niet in de 
kou laten staan, maar ook de andere 
Moerbekenaars niet.

Er zijn nog steeds 58 leden aange-
sloten bij onze afdeling en wij willen 
dit ook zo houden en indien mogelijk 
vergroten.

Wij zijn een open partij en staan ten 
dienste van iedere Moerbekenaar, 
ongeacht rang of stand.

Ondertussen zijn wij er toch in ge-
slaagd een paar prangende proble-
men op te lossen, daar waar er door 
andere partijen niets gedaan werd, 
niettegenstaande ook zij hiervan op 
de hoogte waren. Een paar van deze 
tussenkomsten vinden jullie terug in 
de volgende artikeltjes.

Voor alle informatie bezoek onze ver-
nieuwde website http://moerbeke.n-
va.be , je kan ook vrijblijvend 
inschrijven op onze nieuwsbrief

Samen met het bestuur N-VA Moer-
beke, wens ik jullie nu reeds een 
prettig eindejaar en een vreugdevol 
2016 toe.

Didier Steenbeke  
Voorzitter N-VA Moerbeke-Waas

WOORD VAN DE 
VOORZITTER

www.n-va.be/moerbeke-waas
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Momenteel loopt er een project rond 
de oprichting van een Waas zorgbe-
drijf. Dit is een samenwerkingsak-
koord tussen de verschillende Wase 
gemeenten in het kader van de 
zorgverlening. Alle OCMW-voorzit-
ters, OCMW-secretarissen, OCMW-
raadsleden, rusthuisdirecteurs, en 
gemeentebesturen worden betrok-
ken in deze denkoefening. 

Wat is de bedoeling van een 
dergelijk zorgbedrijf?

In de huidige situatie werkt  elke 
gemeente volledig autonoom. Er 
bestaan ondertussen wel lokale 
samenwerkingsakkoorden tussen 
verschillende gemeenten onderling, 
maar het Waas zorgbedrijf betreft 
alle Wase gemeenten. 

Zo moet nu iedere gemeente instaan 
voor een volledig personeelsaanbod, 
hulpaanbod (rusthuis, maaltijdbede-
ling, crisisopvang,…) maar ook voor 
logistieke aankopen (bureaumate-
riaal, papier, machines, voertuigen, 
IT-materiaal, enzovoort)

Via dit zorgbedrijf kunnen der-
gelijke aankopen samen gedaan 
worden, wat de prijzen sterk kan 
doen dalen. Ook wat betreft perso-
neel kan er binnen het zorgbedrijf 
een interimpool van verzorgenden 
opgericht worden, om snel in te 
spelen op personeelstekorten.

De maaltijdbedeling zou ook vanuit 
dit bedrijf kunnen geregeld wor-

den, waardoor de individuele kost 
voor de bereiding en aankoop van 
grondstoffen groter kan worden en 
dus goedkoper kan.

Houdt dit in dat de lokale  
gemeenteoverheden hier geen 
zeg meer in hebben?

Absoluut niet. Elke gemeente zal 
vrij zijn om al dan niet in te stappen 
en dit voor een basispakket of voor 
bijkomende specifieke opdrachten.

Dit zorgbedrijf kan vergeleken wor-
den met de politiezones en brand-
weerzones, waarbij ieder gemeente 
een financiële bijdrage levert aan 
deze zones en zo van meer per-
soneel, materiaal en diensten kan 
genieten.

Er zijn signalen binnen de werk-
groepen dat de sociale partners van 
Moerbeke en Lokeren niet zouden 
instappen in het concept.  Hierover 
is nog niets zeker. N-VA Moerbeke 
houdt ook hier de vinger aan de 
pols.

www.n-va.be/moerbeke-waasmoerbeke-waas@n-va.be

Begin 2015 werden de grachten, 
onder andere in de Groenstraat, 
uitgekuist en gemaaid. Door de 
kraan werd een gasbuis geraakt, 
gelukkig zonder erg. Deze gasbuis 
is een aftakking van de hoofdlei-
ding naar een woning in de Groen-
straat. Deze buis loopt op een 
50-tal centimeter boven de bodem 
van de gracht, los door deze gracht 
en is niet beschermd. Ze is gebrek-
kig gesignaleerd en overwoekerd, 
waardoor ze niet meer zichtbaar is.

Deze buis ligt daar al jaren. Deze 
onveilige toestand werd reeds 
meerdere malen gemeld, doch bleef 
steeds zonder gevolg. Uiteindelijk 

is de bewoner bij ons aan de bel 
komen trekken. 

Wij hebben het gevaar onmiddellijk 
ingezien en zowel het gemeentebe-
stuur als EANDIS aangesproken.
Dezelfde dag is er nog iemand van 
EANDIS langs geweest, die de 

gevaarlijke toestand erkende. Hij 
gaf aan de nodige stappen te zullen 
ondernemen om deze toestand zo 
vlug mogelijk te beveiligen.

Het probleem is ondertussen opge-
lost.

Gelukkig betreft het een lagedruk-
buis, maar een breuk, inzonderheid 
tijdens de koudere maanden, zou 
leiden tot het afsluiten van de gaslei-
ding en alle aangesloten bewoners 
letterlijk en figuurlijk in de kou 
zetten.

Wij werden aangespro-
ken door een bewoner uit 
de Rijsellaan, die daar 
een sociale woning huurt 

van CVBA Wonen, over 
de onhygiënische toe-
stand van haar woning.

Vocht- en schimmelpro-
blematiek in de kelder, het 
toilet, in de slaapkamers 
(waar kleine kinderen 
slapen), in de badkamer, 
slechte werking van radi-
ator in badkamer, opening 
tussen trap en muur.

Verschillende vragen van 
de bewoner aan CVBA 
Wonen werden steeds op 
de lange baan geschoven. 

N-VA Moerbeke deed 
zelf vaststellingen en 
stelde een verslag op 
van de mankementen. 
Wij vroegen in eerste 
instantie bijstand van de 
burgemeester, dit gezien 
de voorzitter van CVBA 
Wonen bestuurslid is bij 
Open Vld Moerbeke.

OPGELOST NA MELDING 
N-VA
En wat denk je, twee 
dagen na onze melding 
stonden er al werklui aan 
de deur om de zaken op 
te lossen. Binnen de twee 

dagen waren alle dringen-
de problemen, inclusief de 
schimmel opgelost.

Alle woningen in de 
Rijsellaan zijn uit dezelfde 
periode en wij vermoeden 
dat er ook in de andere 
woningen identieke pro-
blemen, inzonderheid 
schimmelvorming, zich 
voordoen.

Wij houden ook hier de 
vinger aan de pols en zul-
len niet nalaten terug op 
te treden mocht dit nodig 
zijn.

Wij zijn de grootste oppositiepartij 
in Moerbeke, en we hebben gezonde 
ambities. Deze ambities kunnen al-
leen waargemaakt worden met hulp 
van de Moerbekenaar die iets wil 
doen binnen onze gemeente

Wenst u lid te worden van onze 
afdeling, aarzel niet, vul het formu-
lier in op onze website of contacteer 
één van onze bestuursleden.  Heeft 

u meer ambitie en denkt u ons 
bestuur nuttig te kunnen verster-
ken, neem dan contact op met de 
voorzitter, hij zal u zo vlug mogelijk 
contacteren voor een afspraak.

De contactgegevens van onze be-
stuursleden vindt je terug op onze 
website http://moerbeke.n-va.be.

Wij verwachten u …

Ontsnapte Moerbeke aan een kleine Gellingen-ramp?

N-VA Moerbeke lost onhygiënische toestand 
op van woning

N-VA Moerbeke zoekt leden/bestuursleden

In 2019 zullen de OCMW-dien-
sten geïntegreerd worden in de 
gemeentewerking, dit is zo beslist 
in het regeerakkoord en zou ook 
zo moeten uitgevoerd worden. 

Dit gaat vooral om een adminis-
tratieve maatregel. Er heerst echter 
grote ongerustheid onder de hulp-
behoevenden, rusthuisbewoners 
en personeel van de OCMW’s. Men 
denkt dat het OCMW zal afgeschaft 
worden. Niets is echter minder 
waar.

Deze integratie is in de eerste plaats 
een slimme besparing, door onder 
meer het uitschakelen van dub-
bele sociale projecten vanuit zowel 
het OCMW als de gemeente. De 

hulpverlening zoals deze nu bestaat 
zal ook in de toekomst verzekerd 
blijven en er zal dus ook nog steeds 
personeel voor deze hulpverlening 
nodig blijven.

Binnen de gemeenteraad zal wel 
een commissie van professionele 
medewerkers opgericht worden om 
de vertrouwelijke dossiers verder 
op een discrete manier op te volgen 
en af te werken. N-VA Moerbeke 
stelt dat er dus geen sprake is van 
minder personeel binnen de hui-
dige OCMW werking.

De politieke zitjes binnen de 
huidige OCMW-raad zullen wel 
verdwijnen. 

N-VA Moerbeke stelt steeds de 
hulp- en dienstverlening naar de 
bevolking voorop. Het blijft echter 
opvallend stil rond dit gegeven. 
N-VA Moerbeke pleit dan ook voor 
een open communicatie met de 
bevolking, zeker met de huidige 
OCMW-cliënten.

Wij zullen dit dossier met argus-
ogen blijven volgen.

Integratie OCMW in gemeente

Waas zorgbedrijf




