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Woordje van de 
voorzitter

Beste Moerbekenaren,

2017 was een druk en boeiend jaar 
en loopt nu stilaan op zijn einde. Dat 
we voor het tweede jaar op rij de 
ledenwervingswedstrijd gewonnen 
hebben (nationaal en provinciaal), 
bevestigt jullie vertrouwen in onze 
partij. 

Om 2018 op een spetterende en 
veilige wijze in te zetten, nodigen 
we alle leden uit om samen met ons 
mee te reizen naar het nationaal 
nieuwjaarsfeest op zaterdag 13 
januari in de Nekkerhal te Me-
chelen en dit voor slechts 10 euro 
per persoon. De autobus vertrekt 
om 19.00 u aan het marktplein 
te Moerbeke. Meld voor zondag 7 
januari uw deelname via een van 
onze bestuursleden.

Wij wensen alvast iedereen een 
goede start in 2018 en dat het 
volgende jaar, tevens een verkie-
zingsjaar, een jaar mag zijn zonder 
zorgen, met veel geluk en voor-
spoed voor iedereen. Gezondheid!  

Marc Cossaer
Voorzitter

Minder beperking met de European 
Disability Card
N-VA Moerbeke werkte actief mee aan de invoering van de 
European Disability Card. Deze Europese gehandicaptenkaart 
maakt erkenning voor personen met een handicap gemakkelijker.

In het verleden was het voor sommige 
personen met een handicap soms een 
pijnlijke en moeilijke opgave om aan te to-
nen dat zij in aanmerking konden komen 
voor sociale maatregelen zoals kortingen 
of bepaalde faciliteiten. Dit was vooral 
het geval wanneer de handicap niet direct 
zichtbaar waarneembaar is:  slechtzien-
den, doven of personen met autisme val-
len nu eenmaal minder op dan personen 
met beperkingen in de motoriek. 

Om deze problematiek een halt toe te roe-
pen, sloot de beleidscel Elke Sleurs in 2016 
de nodige protocollen met de deelstaten 
af. In oktober 2017  kon staatssecretaris 
Zuhal Demir vervolgens het eindresultaat 
presenteren: de Europese gehandicapten-
kaart zag het levenslicht.

N-VA Moerbeke geeft raad
Vanuit onze lokale afdeling N-VA-Moer-
beke had ik de eer en het genoegen om als 
raadgever onder beide staatssecretarissen 

dit project te mogen uitwerken. Boven-
dien steunde Helga Stevens dit project 
volop vanuit de Europese Commissie en 
konden we genieten van een Europese 
subsidie.

Via het internet kan een Vlaming met 
een erkende handicap een Europese 
gehandicaptenkaart aanvragen bij de 
FOD Sociale Zekerheid – Directie-gene-
raal Personen met een handicap of bij het  
Vlaams Agentschap personen met een 
handicap (VAPH). Wanneer personen 
die nog niet erkend zijn door een instan-
tie een kaart willen aanvragen, zullen 
zij worden doorverwezen naar de juiste 
dienst. In de nabije toekomst zal de fractie 
N-VA-Moerbeke deze kaart ook voor-
stellen aan het gemeentebestuur met het 
oog op een erkenning en een praktisch 
gebruik in onze mooie gemeente.

Wij houden u op de hoogte van de verdere 
evoluties…

  Giovanni Ferrari met Helga Stevens: samen op de bres voor mensen met een beperking.
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Bel N-VA voor IJzelbestrijding en 
sneeuwruimen
Net zoals vorig jaar kan iedereen op ons team beroep doen om je 
voetpad sneeuw- en ijsvrij te houden. Elkeen die in de onmogelijkheid 
verkeerd om dit zelf te doen, ongeacht de reden, mag zich nu al 
melden. We voorzien twee ploegen die dagelijks kunnen bijspringen. 

Wij beschikken 
tevens over het 
nodige materiaal 
zodat u zelf voor 
niets hoeft te 
zorgen. Gewoon 
even één van onze 
bestuursleden 
bellen.

Mosselfestijn met 
Anneleen Van 
Bossuyt
Op 4 november ontving onze 
afdeling Europarlementslid 
Anneleen Van Bossuyt 
voor een aperitiefdebat over 
Europa. Aansluitend volgde 
het mosselfestijn, waar we vele 
leden mochten verwelkomen. 
De Fancy Sisters sloten het 
festijn in stijl af.

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

OCMW en gemeente één bestuur in 2019
Vanaf 1 januari 2019 smelten de besturen van gemeente en OCMW samen tot 
één geheel. N-VA is overtuigd van de meerwaarde voor de Moerbekenaar van 
deze integratie en zal haar volledige medewerking eraan verlenen.

De politieke en ambtelijke integratie van OCMW- en gemeente-
bestuur verzekert een integrale aanpak en zorgt voor sociale ac-
centen in de lokale beleidsvelden. Ondervoorzitter Tom Hillaert, 
zelf jarenlang werkzaam in de sociale dienst van OCMW Moer-
beke, legt uit : “Vanaf 2019 zullen het OCMW en de gemeente 
één bestuurlijk geheel vormen, ook in Moerbeke. Het OCMW 
houdt niet op te bestaan, maar de verregaande samenwerking van 
OCMW en gemeente zal voor de Moerbekenaar enkel maar voor-
delen bieden.”  Het sociale beleid integreren binnen één lokaal 
bestuur vermindert bovendien het soms stigmatiserende karakter 
van de OCMW-diensten.

Wat zijn de opvallendste wijzigingen:
  De gemeenteraad zal tegelijkertijd ook de OCMW-raad wor-

den.
  Wie in 2018 verkozen wordt als gemeenteraadslid, kan dus 

ook OCMW-raadslid zijn
  De voorzitter van de gemeenteraad zal tevens de voorzitter 

van de OCMW-raad zijn.
  Het college van burgemeester en schepenen zal tegelijk be-

slissingen nemen als vast bureau van het OCMW., in voorko-
mend geval.

  Een bijzonder comité 
voor sociale dienstver-
lening zal beslissen over 
individuele dossiers. 
Daar kunnen dan ook 
niet-gemeenteraadsleden 
en externe experts deel 
van uit maken.

  Er zal maar één secre-
taris en één financieel 
beheerder meer zijn voor 
OCMW en gemeente.

  Er zal maar één meerjarenplanning meer moeten opgemaakt 
worden voor OCMW en gemeente.

De integratie is een concreet gevolg van het nieuwe decreet 
Lokaal Beleid van de Vlaamse Regering. Onze N-VA afdeling 
plaatste dit dossier op de agenda van de gemeenteraad in novem-
ber 2017. We onderstreepten hierbij dat we onze volledige me-
dewerking zullen verlenen aan het proces dat er voor zal zorgen 
dat  vanaf 1 januari 2019  het O.C.M.W en gemeente één sterker 
geheel vormen, ten voordele van elke Moerbekenaar.

Megalomaan project met een prijskaartje van meer dan 
100 miljoen
Het provinciebestuur (CD&V, Open Vld en sp.a) wil al haar diensten centraliseren in de Leopoldskazerne. 
Dit megalomane project hee�  een prijskaartje van meer dan 100 miljoen euro. Om dit project te � nancieren 
wil de deputatie alle provinciale gebouwen verkopen. 

De Vlaamse Regering besliste in het begin van deze legislatuur 
om de provincies verder af te slanken. Concreet wordt het aantal 
provincieraadsleden gehalveerd en wordt het aantal gedeputeer-
den verminderd van 6 naar 4. De persoonsgebonden en cultuur-
gebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, cultuur en welzijn 
worden vanaf 1 januari 2018 overgedragen naar Vlaanderen 
of naar de gemeenten. “Het is onverantwoord om net op het 
moment dat de provincies ingrijpend hervormd worden een me-
galomaan infrastructuurproject op te starten. De deputatie gaat 
volledig voorbij aan het verscherpte profiel en het aangepaste 
takenpakket van de provincie”, aldus de N-VA-fractie. 

Huidig provinciehuis is groot genoeg
De deputatie heeft begin 2015 drie mogelijke locaties voor de 
centralisatie tegen elkaar afgewogen: het PAC Zuid, het huidige 
provinciehuis en de Leopoldskazerne. Er is echter geen grondige 
en objectieve studie uitgevoerd waarbij de verschillende scena-
rio’s onderzocht zijn. Een verhuis naar de Leopoldskazerne zou 
volgens de deputatie goedkoper zijn dan een verhuis naar het 
PAC Zuid of het huidige provinciehuis omdat de verkoop van 
het PAC Zuid 68,6 miljoen zou euro opleveren. Dit werd later 
bijgesteld naar 50 miljoen euro en een recente schatting brengt 
de waarde van het PAC Zuid op slechts 36 miljoen euro. “Het is 
veel goedkoper om te centraliseren in het huidige provinciehuis. 
Deze locatie is net groot genoeg om alle diensten te huisvesten”, 
stelt de N-VA-fractie. 

Leopoldkazerne veel te groot voor een afgeslankt 
provinciebestuur
“De Leopoldskazerne is veel te groot voor een afgeslankt provin-
ciebestuur. De provincie heeft slechts 60% van de ruimte van de 
Leopoldskazerne nodig. Er zijn bovendien veel goedkopere en 
geschiktere opties. We storen ons vooral aan het amateurisme 
waarmee dit dossier wordt aangepakt. De expertise van de dien-
sten trekken we niet in twijfel, wel de gebrekkige aansturing. De 
gedeputeerde draagt de volledige verantwoordelijkheid voor dit 
kramikkelig dossier, niet haar diensten. De Oost-Vlaming heeft 
er nochtans recht op dat er zorgvuldig met het belastinggeld 
wordt omgesprongen”, besluit de N-VA-fractie .

  Nieuwjaarsreceptie te Mechelen op 13 januari

  Chocolaatjes Valentijn op 13 en 14 februari

  Algemene ledenvergadering in gemeentelijk buurthuis 
op 11 maart

  Bezoek Vlaams parlement woensdag in april of mei

  Moederdagviering met bloemen (op 8 en 13 mei)

  Dag van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkie-
zing (zaterdag-juni)

  Gemeenteraadsverkiezing op 14 oktober

  Mosselfestijn op zondag 28 oktober

AGENDA 2018

  N-VA breekt het ijs voor u

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

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

Katleen Cardon
katleen.cardon@n-va.be
0477 66 09 20

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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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