
MOERBEKE-WAAS
V.U.: MARC COSSAER, MOERHOFSTRAAT 28, 9180 MOERBEKE-WAAS

 moerbeke@n-va.be  I   www.n-va.be/moerbeke  I  jaargang 2016 • nr. 3 • december 

ANPR-camera’s waken mee over  
onze veiligheid
Sinds half september zijn vier  
ANPR-camera’s in gebruik genomen 
in onze gemeente. Deze camera’s 
registreren de nummerplaat van  
elk voertuig dat er voorbij rijdt.  
De camera’s maken deel uit van een  
cameraschild van 22 stuks in onze  
politiezone Puyenbroeck.

De resultaten hiervan ogen bijzonder 
positief. Niet verzekerde, geseinde en ver-
dachte voertuigen kunnen zo dagelijks uit 
het verkeer gehaald worden. Ook achteraf 
kunnen verdachte voertuigen opgespoord 
worden die zich bijvoorbeeld tijdens een 
inbraak in onze gemeente bevonden. 

Ze helpen dus in grote mate mee in de 
strijd tegen rondtrekkende bendes.

Het systeem, dat op sommige dagen tot 
10 000 registraties verwerkt, is ook een 
hulpmiddel in het opsporen van  
vermiste personen en verkeersongevallen 
met vluchtmisdrijf.

Hoog bezoek op mosselfestijn
Siegfried Bracke (Kamervoorzitter), Elke Sleurs (staatssecretaris voor o.m. armoede- 
bestrijding) en Matthias Diependaele (fractieleider Vlaams parlement) vereerden 
onze afdeling met hun aanwezigheid op ons mosselfestijn in het parochiecentrum. 

Na een inleidend woordje van voorzitter 
Cossaer Marc konden de aanwezigen  
naar hartelust smullen van de  
overheerlijke mosselen van Hugo ‘de 
mosselman’ (Meuleman) of van een 

uitgebreide koude schotel. Na de maaltijd 
lichtte Elke Sleurs kort haar beleid toe en 
was het de beurt aan zanger Djeegoo om 
de talrijke gasten te verwennen met heel 
wat bekende Vlaamse schlagers.

N-VA-nieuw-
jaarsfeest
Op zaterdag 14 januari organi-
seert de N-VA haar traditionele 
nieuwjaarsfeest voor alle leden. 
We spreken opnieuw af in de 
Nekkerhal in Mechelen. Blokkeer 
deze datum alvast in uw agenda, 
want dit feest wilt u zeker niet 
missen! 

N-VA Moerbeke-Waas zorgt met 
veel plezier voor vervoer voor al 
onze leden die willen deelnemen 
aan dit spetterende nieuwjaars-
feest. Veilig uit? Veilig thuis! Wil 
je er graag bij zijn? Contacteer 
dan één van onze bestuursleden. 
Al hun contactgegevens vindt u 
op www.n-va.be/moerbeke. Wij 
nemen dan contact op met u voor 
verdere afspraken.

N-VA Moerbeke-Waas wenst alle 
Moerbekenaren het allerbeste 
voor 2017!
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Winkelen in Moerbeke
“Middenstanders ondersteunen”
We hebben in Moerbeke een ruim aanbod aan warenhuizen waar men al het nodige in één keer in de kar 
kan laden. Toch zijn er in Moerbeke ook veel kleinere winkels die gespecialiseerd zijn in producten die nog 
een echt vakmanschap vereisen. 

Die zijn voornamelijk gelokaliseerd in het centrum van de 
gemeente: bakkers, beenhouwers, delicatessen, kledij, souvenirs, 
uurwerken,  apothekers, brandstoffen, horecazaken,… Daar 
vindt men nog goederen en diensten die met vakkennis en liefde 
aangeboden worden. Gedurende de laatste 40 jaar zijn er al veel 
verdwenen. 

Vroeger had je hier kledingwinkels, een kleermaker, 
meubelmakers, keukeninrichtingen, een schoenwinkel en meer 
cafés. Het zijn allemaal plaatsen die vlakbij zijn, bereikbaar 
zonder files, zonder lang in de kou staan om het openbaar 
vervoer te nemen. Waar mensen mekaar ontmoeten, hun 
ervaringen kunnen uitwisselen en een gezellig babbeltje doen 
met iemand die je anders zelden tegen komt.

De langzame afkalving van het winkelbestand wordt door 
de bewoners ook negatief beoordeeld. Dat blijkt uit een 
studie van het kennisnetwerk detailhandel in Vlaanderen 
(bron: feitenfiches detailhandel, Vlaamse provincies, www.
detailhandelvlaanderen.be). Enkele cijfers: bij de beoordeling 
van het winkelaanbod in Moerbeke in vergelijking met dat van 
de provincie (criteria: 1 is zeer slecht, 5 is zeer goed). 

Zo is de tevredenheid over het aantal winkels in Moerbeke 2,5 
tegenover 3,4 in de provincie; diversiteit van de winkels: 2,5 in 
Moerbeke en 3,3 in de provincie; horeca: 2,6 in Moerbeke en 3,2 
in de provincie. Het is dus duidelijk dat de Moerbeekse inwoner 
slechter bedeeld is dan in de meeste andere gemeenten en dat zij 
dat ook aan den lijve ondervinden.

Het gemeentelijk beleid kan hier zeker iets aan doen. Voor 
de achteruitgang van het ambachtelijke winkelbestand had 
men blijkbaar geen aandacht in het verleden. De N-VA heeft 
onlangs geprobeerd een stapje in de goeie richting te zetten. 
Na een bevraging van inwoners en winkeliers bleek dat er een 

tekort is aan parkeergelegenheid in het centrum, zowel voor 
auto’s als fietsen. Meer dan 400 handtekeningen hebben dat 
bevestigd. Men kan wel beweren dat men de mensen andere 
manieren zal leren, maar in onze jachtige maatschappij is het zo 
dat tweeverdieners weinig tijd hebben, dat ouderen en minder 
mobielen geen lange afstanden van en naar de parking kunnen 
afleggen met als resultaat dat vlakbij parkeren veel meer klanten 
mogelijk maakt. 

Ons landje is wereldbekend voor zijn chocolade, pralines, bier, 
verfijnde keuken en voor alle ambachtelijke producten waar 
kwaliteit zeer belangrijk is. Onze middenstanders werken hard 
om hun klanten te kunnen bedienen met goederen die enkel 
met veel vakkennis en ervaring tot stand komen. De N-VA heeft 
aandacht voor de nodige omkadering en infrastructuur om de 
lokale kleinhandel hierin te ondersteunen. 

Gemeenteraadslid  
Arnold Willem

Op 10 november hebben we op uitnodiging van Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt het Europees parlement bezocht. Na 
ontvangst in de vergaderzaal legde Anneleen bondig en zeer duidelijk het belang en de werking uit van het parlement. Daarna 
volgde een rondleiding doorheen de gebouwen, o.a. de plenaire en commissiezalen, burelen enz. ’s Middags konden we genieten 
van een voortreffelijke lunch in het bezoekersrestaurant. In de namiddag volgde nog een bezoek aan het Parlementarium. Na dit 
toch wel heel leerrijk bezoek werd er afgesproken om volgend jaar eveneens een tweedaags bezoek te brengen aan het Europees 
Parlement in Straatsburg. Iedereen die interesse heeft om deel te nemen, is van harte welkom en kan zich nu al vrijblijvend opgeven 
bij één van onze bestuursleden. De vermoedelijke deelname prijs bedraagt max. 100 euro. Niet te missen dus!

N-VA bezocht 
het Europees 
Parlement

‘Promille-polies’ en flitsers 
op kerstmarkt
Niet ongerust zijn. Boetes delen we niet uit. Op 
17 december, tijdens de kerstmarkt, zal iedereen 
die dat wenst zelf eens gratis kunnen blazen om 
zijn promillegehalte te meten na het, al dan niet, 
nuttigen van enkele glazen. 

Verder kan je ook een foto krijgen als aandenken aan de 
kerstmarkt. Voor wie het soberder wilt houden, is er ook 
een lekkere soep klaargemaakt op grootmoeders wijze. 
Voor de allerkleinsten is er ook een eendjeskraam. 
Iedereen welkom!

Bestuurslid in de kijker:
Tom Scheepmans

Arnold Willem voorziet Eksaardedam 
van klinkers
Op vraag van gemeenteraadslid Arnold Willem werden klinkers aangelegd tussen het 
fietspad en de rijweg halverwege de Eksaardedam ter hoogte van de oversteek van de 
fietsroute 19. Hierdoor zullen fietsers niet meer over het soms glibberige, natte gras 
moeten en veiliger kunnen oversteken.

Tom is geboren op 8 mei 1983 in Leuven.  
Hij groeide op in het Vlaams Brabantse Keerbergen, 
waar hij bij heel wat sport- en jeugdclubs in de  
omgeving aangesloten was. 

Via omzwervingen door Sas 
van Gent (Nederland) en Zel-
zate kwam hij in 2012 samen 
met zijn vrouw Franka en 
dochters Noëmi en Elize op de 
Koewacht in Moerbeke terecht. 
Hen viel meteen de openheid 
en gastvrijheid van de buurt 
op. 

Toen in 2014 in hun straat een 
woning uitbrandde, aarzelden 
ze geen seconde om samen met 
de hele buurt, een heus benefiet 
op te zetten, ten voordele van 
de slachtoffers. Het was een 
mooie ervaring om zoveel 
hulpvaardigheid, solidariteit 
en medeleven te zien in deze 
kleine gemeenschap. 

Tom werkt als operator in de 
afdeling ‘Grondstoffen’ van 
Arcelor Mittal, waar hij instaat 
voor de behandeling, verwer-
king, stockage en transport van 
de verschillende grondstof-
fensoorten die nodig zijn in de 
omliggende afdelingen.

Hij voetbalt bij de nieuwe 
Moerbeekse voetbalclub FC 
Moerbeke Boys, is een fervent 
vliegvisser op rivier en houdt 
van lekker eten en streekbieren. 
Tom volgt al van jonge leeftijd 
de politieke actualiteit en 
besliste enkele maanden na zijn 
verhuis naar Moerbeke om zich 
bij de lokale N-VA afdeling aan 
te sluiten. Eerst als bestuurslid, 
later werd hij er secretaris. 

N-VA maakt uw stoep 
sneeuwvrij!
De winter komt er binnenkort weer aan en de N-VA wijst ieder-
een er graag nog eens op dat het ijs- en sneeuwvrij maken van 
uw voetpad een verplichting is. De N-VA steekt ook graag een 
handje toe voor wie dit een onmogelijke taak is. 

Als u onze hulp kunt gebruiken, neem dan contact op met 
moerbeke@n-va.be en geef je naam en adres door. Wij nemen dan 
contact op met u voor de praktische afspraken. Wie zich geroepen 
voelt om in zijn omgeving/straat mee te helpen als behulpzame 
buur kan zich natuurlijk eveneens opgeven bij ons. 

Voor bijkomende inlichtingen bel 0486/95 96 36.



Ben Weyts

Jan Jambon

Philippe Muyters

Elke Sleurs

Johan Van Overtveldt

Steven Vandeput

Geert Bourgeois

Liesbeth Homans

Theo Francken

Ben Weyts

Jan Jambon

Philippe Muyters

Elke Sleurs

Johan Van Overtveldt

Steven Vandeput

Geert Bourgeois

Liesbeth Homans

Theo Francken

Johan 

Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /
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