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N-VA Moerbeke schenkt 1 000 euro  
aan MUG-heli
De MUG-heli is onmisbaar bij ernstige verkeersongevallen of ander onheil. 
Nadat ze ter plaatse gestabiliseerd of bevrijd zijn, kunnen slachtoffers  
door de heli het snelst naar verder gelegen ziekenhuizen gebracht worden, 
zoals het brandwondencentrum in Neder-over-Heembeek. De heli kan in 
Moerbeke op 12 minuten overal landen, op maximaal 100 meter afstand  
van de plaats van het gebeuren.

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

Marc Cossaer en Franka Verhey trekken N-VA-lijst
N-VA Moerbeke heeft Marc Cossaer en Franka Verhey naar voren geschoven  
als lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Gemeente-
raadslid Arnold Willem zal samen met Rosemarie Olckers de lijst duwen.  
De algemene ledenvergadering keurde de lijst unaniem goed.

Gespreksavond over energie met Andries Gryffroy
Het Energiepact en de kernuitstap blijven zeer actueel. Kunnen we zonder kerncentrales? Is  
elektriciteit dan nog betaalbaar? Zijn de alternatieven zo duurzaam? Wat met de timing en de  
bevoorradingszekerheid? Het energiedossier is ook voor Moerbeke belangrijk. Hoeveel zonnepanelen 
zijn er in onze gemeente geïnstalleerd? Hoe staan we ten aanzien van extra windmolens?

Op al deze vragen geeft Vlaams volksvertegenwoordiger en N-VA-energiespecialist Andries Gryffroy 
een antwoord. Tevens geeft hij enkele tips en bouwstenen om het energiebeleid in Moerbeke kritisch 
op te volgen en uit te tekenen. Iedereen welkom! Na afloop biedt N-VA Moerbeke u een drankje aan.

Na de ledenvergadering werden alle leden 
getrakteerd op Vlaamse stoverij met frietjes 
en werd er nog uitgebreid gepraat over de ver-
kiezingen. “Wij vinden het noodzakelijk dat 
er meer geluisterd wordt naar de bevolking”, 
zegt lijsttrekker Marc Cossaer. “Daarom is 
luisteren naar de grote en kleine noden voor 
ons zo belangrijk.” “Een oplossing bieden voor 

de dagdagelijkse problemen en verzuchtingen 
is dan ook een van onze belangrijkste doelstel-
lingen”, vult Franka Verhey aan. “De politiek 
is er voor de mensen en niet omgekeerd.” 

In onze volgende huis-aan-huisbladen stellen 
we uitgebreid alle andere kandidaten en ons 
programma voor.

  Wilt u ook graag de MUG-heli steunen? Stort dan een bijdrage, hoe klein ook, op het rekeningnummer van N-VA Moerbeke  
(BE68 8904 9411 8334) met vermelding ‘Steun MUG-heli’. Voor giften vanaf 40 euro kunt u een fiscaal attest ontvangen.

Voorbereiding campagne: hoe kunt u ons helpen?
Wilt u onze campagne ondersteunen door een raamaffiche op te hangen? Wilt u een 
verkiezingsbord in uw tuin laten plaatsen? Helpen met voorbereidend administratief werk? 
Contacteer dan een van onze bestuursleden of bel Marc Cossaer: 0486 95 96 36.

“Luisteren naar 
uw grote en kleine 
noden. Dat is voor 
ons belangrijk.”
Lijsttrekkers Marc Cossaer en  
Franka Verhey
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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

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

Christiaan Poppe kandidaat bij  
gemeenteraadsverkiezingen
Christiaan Poppe en zijn echtgenote Maggi baten taverne-restaurant 
Aquarella uit. Wij zetten hen hier in de kijker als lid van de N-VA.

Christiaan en Maggi willen graag helpen om Moerbeke mooier en veiliger te ma-
ken. Christiaan stelt zich daarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober. Hij zal op de zevende plaats staan. “Ik wil me inzetten om onze 
gemeente toegankelijker en veiliger te maken. Er zijn nog te veel gevaarlijke kruis-
punten en ook de wegen, verbindingen en infrastructuur kunnen beter”, zegt hij. 
“Ook kan men op mij rekenen om meer evenementen en activiteiten op het markt-
plein te organiseren. De N-VA staat voor vernieuwing, verbetering en verfraaiing en 
daar houden we van!”Christiaan Poppe en zijn echtgenote Maggi willen 

Moerbeke mooier en veiliger maken. 

N-VA pleit voor fietsbrug of -tunnel aan Pereboom
De N-VA wil dat er eindelijk werk gemaakt wordt van de realisatie van een fietsbrug of fietstunnel over 
of onder de E34 ter hoogte van de vroegere oversteek ‘Pereboom’. Provincieraadslid Kurt Moens vroeg 
daarom op de provincieraad van februari aan gedeputeerde Peter Hertog (sp.a) of de gemeente en/of 
de provincie de afgelopen periode initiatieven genomen heeft om een fietsbrug of -tunnel over de E34 
te helpen realiseren. Uit het antwoord van de gedeputeerde blijkt dat de gemeente haar Lokaal  
Functioneel Fietsroutenetwerk nog niet gefinaliseerd heeft. Pas als dat het geval is, kan de gemeente 
een subsidiedossier indienen bij de provincie.

“Een fietsbrug of -tunnel ter hoogte van de Pereboomsteen-
weg zou een kortere verbinding van Pereboom en Koewacht 
naar Moerbeke realiseren. Deze verbinding is belangrijk 
voor woon-schoolverkeer en woon-werkverplaatsingen. 
Door de grote weg worden Koewacht en Pereboom letterlijk 
afgesneden van de dorpskern van Moerbeke en moeten de 
fietsers meer dan drie kilometer omrijden. Via deze fietsbrug 
of -tunnel zouden de fietsers bovendien makkelijk kunnen 
aansluiten op de geplande en gedeeltelijk gerealiseerde fiets-
snelweg van Zelzate naar Lokeren en Stekene”, stelt provincie-
raadslid Kurt Moens.

Gemeentebestuur moet initiatief nemen
Omdat deze route momenteel niet gelegen is in het 

Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, komt de fiets-
brug of fietstunnel op dit moment niet in aanmerking voor 
een subsidie van Vlaanderen, maar eventueel wel voor een 
subsidiëring van 40 procent via het provinciaal subsidie- 
reglement voor kunstwerken. “Eerst moet het gemeente- 
bestuur het Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk finaliseren 
en goedkeuren. Daarna kan de gemeente een subsidiedossier 
indienen om 40 procent subsidie te krijgen van de  
provincie. De gemeente zal dan wel zelf een  
financiële inspanning moeten leveren”,  
verduidelijkt provincieraadslid Kurt Moens.

Kurt Moens, provincieraadslid
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Herdenking Anton van Wilderode
Priester en dichter Cyriel Coupé of Anton van Wilderode is wellicht de meest  
bekende en gelauwerde inwoner die Moerbeke ooit heeft gehad.

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat hij geboren werd en 20 jaar geleden dat hij  
gestorven is. Ter herdenking organiseert het Anton van Wilderodegenootschap 
twee evenementen.

Maandag 25 juni om 19 uur wordt in de bib de internationale fototentoonstel-
ling ‘De achterkant van de wolken’ geopend, die voor iedereen gratis toegankelijk 
is. Het betreft een reeks foto’s van de Italiaanse fotograaf Nico Cerri genomen in 
het Waasland die gekoppeld werden aan de gedichten van Anton van Wilderode. 
Tegelijk wordt de winnaar van de fotowedstrijd Anton van Wilderode 100&20 
bekendgemaakt.

Op 30 juni vanaf 14 uur vindt de apotheose van de herdenking plaats met een 
gratis culturele namiddag in de tuin van het woonhuis in Dorpvaart 70. Naast de onthulling van een infobord  
door de burgemeester is er klassieke muziek, poëzie, gelegenheidsgedichten en de uitreiking  
van de herdenkingsprijs. De dag wordt afgesloten met een eucharistieviering in de centrumkerk.

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

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

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

Rosemarie Olckers 
rosemarie.olckers@n-va.be 
0488 32 81 72 

Rita Voet
rita.voet@n-va.be
0496 18 27 36

Minder hinder dankzij duidelijke communicatie en hinderpremie 
Op de gemeenteraad van maart werd beslist dat Moerbeke 318 000 euro zal investeren in haar wegen. En dat is goed nieuws. 
Maar wegenwerken brengen ook onvermijdelijk hinder met zich mee. “De N-VA wil die hinder zoveel mogelijk beperken”, zegt 
bestuurslid Giovanni Ferrari. “Duidelijke communicatie en steun voor handelaars zijn daarbij heel belangrijk.”

Helder communiceren
Als er in Moerbeke gewerkt wordt, zijn de 
inwoners daarvan vaak pas op de hoogte 
als de schop in de grond gaat. De N-VA 
wil inzetten op heldere communicatie 
naar de inwoners. “Om de hinder van 
wegenwerken zoveel mogelijk te beperken, 
is het belangrijk dat we duidelijk en tijdig 
communiceren over wat de inwoners te 
wachten staat. Ook over eventuele omlei-
dingen moeten we de Moerbekenaar tijdig 
informeren.”

Hinderpremie
Handelaars die vanaf 1 juli 2017 te  
maken krijgen met ernstige hinder door 

werkzaamheden, krijgen automatisch een 
hinderpremie van 2 000 euro. Vlaams 
minister van Economie Philippe Muyters 
maakte hiermee komaf met de adminis-
tratieve rompslomp die er vroeger was als 
handelaars een vergoeding wilden ontvan-
gen. Worden handelaars gedwongen om 
hun zaak volledig te sluiten? Dan ontvan-
gen ze nog een vergoeding van 80 euro per 
sluitingsdag.

Handelaars die te maken krijgen met ernstige 
hinder door werkzaamheden, krijgen automa-
tisch een hinderpremie van 2 000 euro.

  Het volledige programma vindt u op 
antonvanwilderode.com/programma

Giovanni Ferrari, 
bestuurslid, vierde 
plaats gemeente-
raadsverkiezingen



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts 

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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


