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Politiek voor de mensen

Senator Jan Becaus in
gesprek met voorzitter
Marc Cossaer
Politieke idealisten. Ze zijn schaars, maar ze bestaan. Mensen
die in de eerste plaats streven naar het welzijn van hun gemeente
en pas in laatste instantie een politiek ambt voor zichzelf op het
oog hebben. Afdelingsvoorzitter Marc Cossaer is zo iemand.
Geboren in Mortsel, maar sinds 30 jaar Moerbekenaar. Een
mens met een groot hart voor wie op de dool is. “Of hoe noem je
anders iemand die asielzoekers tijdelijk in huis neemt, die zich
bekommert om kleinere buitenlandse wielerploegen, (oud)studenten, vrijwilliger ziekenvervoer en zich daarnaast nog het lot
van de onfortuinlijke Moerbekenaar aantrekt?” zegt Jan Becaus.
Een gesprek.
JB: Hoe wilt u de Moerbekenaren ervan overtuigen om in 2018
voor de N-VA te stemmen?
“Ik denk dat we daar al lang mee bezig zijn. Mijn standpunt is:
de politiek is er voor de mensen, en niet omgekeerd. Dat wordt
vaak vergeten. De N-VA is vorig jaar begonnen met het ophalen
van allerlei (snoei)afval. Bijna wekelijks komen we mensen ter
hulp. Een telefoontje, afspreken en klaar.”
JB: En dat weten de Moerbekenaren te waarderen?
“Zeker! En we doen nog veel meer. Ook sneeuwruimen voor wie
dat onmogelijk zelf nog kan en allerhande hulp aan mensen met
diverse noden ongeacht hun politieke voorkeur. Dat wordt erg
op prijs gesteld.”
JB: De liberalen zijn ononderbroken aan de macht in Moerbeke
sinds 1847. Waarom zou het een goede zaak zijn als daar verandering in komt?
“Er is dringend behoefte aan een nieuwe modernere toekomstvisie, een open beleid dat luistert naar de grote en kleine noden
van alle inwoners en nieuw bloed.”
JB: En N-VA kan dat nieuwe bloed leveren?
“Ja. We hebben naast ervaring ook een jonge, dynamische ploeg
met zeer bekwame mensen.”
JB: Wat wilt u concreet veranderen in Moerbeke?
“Het gebruik van de fiets wordt door ons sterk aangemoedigd,
maar het ontbreekt aan fietsaccommodatie. Er is daarvoor

22 500 euro voorzien, maar de uitvoering blijft achterwege.
Het onderhoud van de wegen beperkt zich meestal tot de putjes
opvullen, waarschijnlijk met uitzondering in het komende
verkiezingsjaar. Een vernieuwd degelijk mobiliteitsplan, zeker
voor de dorpskern, is noodzakelijk. Niet alleen om het verkeer
vlotter te laten verlopen maar vooral veiliger. Ook willen we per
wijk kinderspeeltuintjes aanleggen, uitbreiding van de sportmogelijkheden en eindelijk de fietsbrug over de E34 realiseren. Er is
nog zoveel te doen.
JB: Hebben de Moerbekenaren oren naar de boodschap van de
N-VA?
“Absoluut. Het migratiebeleid van Theo Francken bijvoorbeeld
geniet veel bijval. Natuurlijk zijn ze meer begaan met wat er in
de gemeente gebeurt of meer nog, wat er niet gebeurt.”
JB: De suikerfabriek, vroeger de grootste werkgever, is nu toch
al enkele jaren dicht. Is er vervangende werkgelegenheid in de
plaats gekomen?
“Dat is een probleem. Moerbeke heeft gronden voor KMO’s
maar die worden onvoldoende benut. Er moet meer werk komen
in de eigen gemeente. Ondernemers stimuleren en vooral mogelijkheden bieden. En dan heb ik het niet over een vervuilende
fabriek, maar over kleine tot middelgrote ondernemingen. Werk
in eigen streek komt de mobiliteit ten goede. Niet vergeten dat
ook de gemeentefinanciën daardoor zullen verbeteren wat dan
op zijn beurt weer extra mogelijkheden schept.”
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gesubsidieerd en kost de gemeente uiteindelijk slechts 4500
euro) werd er na sterk aandringen van gemeenteraadslid Arnold
Willem beloofd om er werk van te maken. Als men het gebruik
van de fiets wil aanmoedigen, is het deftig kunnen stallen en
vastmaken van je fiets noodzakelijk. In het bijzonder aan de
bushaltes en het carpoolpunt op het einde van de Ledestraat
verwachten we zo spoedig mogelijk (extra) fietsrekken. Ook aan
de parking kerk Koewacht zijn er onvoldoende fietsstallingen.
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Mug-helikopter
De N-VA vroeg om ook 25 eurocent per inwoner bij te dragen
aan de mug-helikopter, maar de meerderheid reageerde
afwijzend. We spreken slechts over een jaarbedrag van amper
1600 euro. Deze helikopter redt mensen in nood in onze
gemeente en zal dat gelukkig ook blijven doen. Zelfs zonder
Moerbeekse bijdrage.

Veiligere schoolomgeving realiseren

In de schoolomgeving van de school De Zonnebloem
(Koewacht) werden de nodige wegenwerken uitgevoerd door
de gemeente Stekene. Maar de nodige verdere verbeteringen en
aanpassingen op Moerbeeks grondgebied bleven uit. Volgens
het schepencollege was dat door het ontbreken van de nodige
en niet-voorziene financiële middelen. Dit jaar niet en ook niet
voor de volgende jaren.

Onvoldoende fietsstallingen

Nadat er bij de begrotingsopmaak een bedrag van 22 500 euro
werd voorzien voor fietsstallingen (wordt voor 80 procent

Na beraadslaging werd dan toch beslist om te overleggen
met politie en het ontbreken van de nodige wegmarkering/
signalisatie opnieuw in de verkeerscommissie te brengen. Het
betreft hier de onveilige oversteek voor de jonge fietsertjes en
het aanbrengen van een fietssuggestiestrook. Hopelijk laat de
uitvoering van deze aanpassingen niet te lang op zich wachten
en worden ook in de schoolomgeving Kruisstraat de nodige
maatregelen getroffen voor veiliger verkeer. Een probleem dat
ook de bewoners aldaar reeds lang bezig houdt.

Moerbekenaar in de kijker:

Kenneth met zijn boek
Vorige maand is de debuutthriller van Moerbekenaar en Kenneth Van Daele
verschenen. Kenneth woont al geruime tijd met zijn vrouw Lies en zijn zoontje
Thor in het Schuttershof. De thriller (slechts 18 euro) gaat over een jongeman,
die na een zakenreis, wordt gechanteerd.
Indien je interesse hebt om dit uiterst spannend boek te lezen.
Neem dan contact op via kenneth.van.daele@skynet.be of bel
gewoon even 0486 95 96 36 en het boek wordt bij u thuis geleverd.

moerbeke@n-va.be
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Samen met N-VA naar Straatsburg
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Zet uw schouders onder N-VA
Moerbeke!
N-VA Moerbeke zoekt nog enkele mensen die begaan zijn met
onze gemeente en met haar inwoners; teamspelers die zich
willen engageren in onze afdeling en ook lid willen worden van
de grootste volkspartij van Vlaanderen.
Interesse?
Neem contact op met moerbeke@n-va.be of 0486 95 96 36.

Op 3 en 4 oktober brengt onze afdeling een tweedaags bezoek
aan het Europees Parlement in Straatsburg. De eerste dag bezoeken we tijdens de heenreis een museum en installeren ons
in een mooi hotel dicht bij Straatsburg.
De tweede dag staat dan een volledig begeleid bezoek aan het
parlement op het programma met Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt. Die dag is er ook een plenaire zitting en kan
je kennis maken met andere Europarlementariërs.
Leden kunnen telefonisch inschrijven via voorzitter Marc
Cossaer (0486 95 96 36). De deelnameprijs voor leden is 75
euro (alles inbegrepen). Niet-leden kunnen eveneens meereizen
mits betaling van 150 euro. Iedereen welkom!

N-VA-familiedag in Wachtebeke
Op 17 september is
het weer de N-VA-familiedag. Deze keer
vindt die plaats in het
provinciaal domein
Puyenbroeck.
Alle info vindt u op
www.n-va.be.

Luisteren naar grote en kleine noden:
verkeersspiegels
Het gemeentebestuur gaat nog niet
in op onze vraag om op de meest
gevaarlijke plaatsen verkeersspiegels
te plaatsen. (Hoek MoerhofstraatDorpvaart, Eikenstraat, Dorpvaart-Ledestraat). Hun bezwaren
om ze niet te moeten plaatsen zijn al
lang achterhaald. De moderne spiegels zijn anti-damp, anti-vries en bestand tegen vandalisme. Bovendien
geven ze een juist beeld weer van
het aankomende verkeer. Er zijn al
170 spiegels geleverd aan tal van gemeenten. Alleen in Moerbeke houdt
men, voorlopig nog, de boot af.

Postkantoor opnieuw open op
dinsdagvoormiddag
Na een mailtje van gemeenteraadslid Arnold Willem aan
Bpost werden de openingsuren gewijzigd zodat niemand
nog op dinsdagvoormiddag
(marktdag) voor een gesloten
deur staat en dus ook geen
extra verplaatsing meer hoeft
te doen. Zo eenvoudig is het.

Bloemen op Moederdag
Naar jaarlijkse gewoonte deelden we aan al onze leden bloemen uit ter gelegenheid van Moederdag. Ook op de wekelijkse markt en
op Vaardekenskermis maakten we vele moeders blij met deze mooie attentie.

www.n-va.be/moerbeke

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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