
Beste Moerbekenaren
Heel wat inwoners uiten regelmatig hun ongenoegen over de verkeers(on)veiligheid in onze gemeente. Met dit huis-aan-huisblad willen 
we graag uw mening over de voorgestelde aanpassingen op hoeken, straten en kruispunten. Het is de bedoeling om die standpunten 
voor te leggen aan de gemeentelijke werkgroep verkeer en mobiliteit en later aan de gemeenteraad.

Daarnaast helpt N-VA Moerbeke-Waas u graag met vervoer naar het vaccinatiecentrum. Is het voor u moeilijk om u naar het 
Daknamstadion te begeven? Neem dan een aantal dagen van tevoren contact met ons op via 0486 95 96 36. Wij zorgen er met 
aangepast vervoer voor dat u tijdig ter plaatse bent.

Bergstraat

 Het fi etspad aan de school 'De Zonnebloem' 

doortrekken tot juist voorbij de Koewachtsesteenweg. 

Op die manier kan er geen verwarring zijn bij fi etsers.
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Het fi etspad laten aansluiten tot aan het fi etspad 
dat net voorbij de Vennestraat ligt.
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Reageren op onze N-VA-voorstellen, vragen stellen of andere suggesties doen om de 
veiligheid in uw eigen straat te verbeteren, kan via marc.cossaer@n-va.be. Of bus 
gerust een briefje in Moerhofstraat 28. We behandelen alle antwoorden vertrouwelijk.

Marc Cossaer
Gemeenteraadslid
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 31 maart.
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Halverwege de Dorpvaart een wegversmalling 

plaatsen als snelheidsverlagende maatregel.

 Deze foto’s zijn mogelijke verkeersscenario’s voor de toekomst. Ze stroken dus niet met de werkelijkheid.
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Een duidelijk afgescheiden fi etspad naast de rijbaan.
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 Een wegversmalling, zowel in de richting van 

Moerbeke als in de richting van Koewacht.
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 De bolle verkeersspiegels in de bocht van de 
Beukendreef-Schoolstraat vervangen.
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De fi etsoversteek in de Dorpvaart aanpassen tot een volwaardige, verlichte oversteekplaats voor fi etsers en voetgangers.
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Beukendreef

Dorpvaart

Verlichting en duidelijke wegmarkeringen plaatsen 
aan de fietsoversteek.

moerbeke-waas@n-va.be



Een rotonde aanleggen.

De oversteek verlichten en een duidelijk zebrapad 
aanbrengen. Verkeerslichten met een drukknop 
kunnen ervoor zorgen dat automobilisten moeten 
stoppen en voetgangers veilig kunnen oversteken.
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In afwachting van de aanleg van een rotonde een 

verkeersspiegel plaatsen voor verkeer dat uit de 

Dorpvaart komt.

Een rotonde aanleggen.

10
Moerhofstraat

Terwestvaart Dorpvaart -Stationstraat

Dorpvaart-Drongendreef

Verlichting en duidelijke wegmarkeringen plaatsen 
aan de fietsoversteek.
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www.n-va.be/moerbeke-waas



Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Kathleen Depoorter, Kamerlid

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
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