
Beste Maarkedallers,

Met de eindejaarspe-
riode in het verschiet, 
kijken we graag eens te-
rug naar wat geweest is. 
Ook op politiek vlak is het belangrijk 
om af en toe eens achterom te kijken. 
Als enige oppositiepartij in Maarkedal 
vinden we het onze plicht om onze vi-
sie te geven op de gang van zaken. We 
werken graag constructief mee waar 
mogelijk maar durven dus ook lijn-
recht ingaan tegen het beleid wanneer 
dat niet strookt met onze visie, waar-
den en normen. 

De CD&V-raadsleden blijven onze 
standpunten met veel vuur verdedigen, 
omdat ze er van overtuigd zijn dat een 
groot deel van de Maarkedallers niet 

altijd akkoord gaat met het gevoerde 
beleid. Omdat iedereen moet gehoord 
worden!

Een analyse van het reeds gevoerde 
beleid maken is niet zo eenvoudig. Er 
liggen immers nog twee jaren legisla-
tuur in het verschiet en het gemeen-
tebestuur heeft  dus nog enige tijd om 
haar bestuursakkoord (verder) in de 
praktijk te brengen. Ze hebben dus 
nog recht op een beetje krediet. Het 
gemeentebestuur stak bij haar aantre-
den de ambitie niet onder stoelen of 
banken. Maar laat ons eerlijk zijn, een 
groot deel van het reeds uitgevoerde 
beleid werd voorbereid in de vorige 
legislatuur. We hebben er geen enkel 
probleem mee dat een deel van dat 
werk verder gezet wordt, alleen lijkt 
het er vaak op alsof men de mensen wil 

laten geloven dat al het werk in deze zes 
jaar gebeurd is of zal gebeuren. Niets 
is minder waar natuurlijk, al gaan we 
er nog altijd van uit dat de wakkere 
Maarkedaller dit ook wel beseft .

Maar wat is er nu eigenlijk al uitge-
voerd, wat zit er momenteel nog in de 
pipeline en ook, over welke beloft es 
wordt er in alle talen gezwegen? Wij 
maakten, in de herfst van deze legis-
latuur, de oefening! Enkele van onze 
bevindingen kan u lezen in deze pu-
blicatie. Aarzel zeker niet om ons aan 
te spreken. Wij zijn steeds bereid om 
met u in dialoog te gaan!

Simon Van Quickelberghe
Lokaal partijvoorzitter

www.maarkedal.cdenv.be

Herfst,
tijd om te bezinnen



Communicatie, kwantiteit versus kwaliteit
Eén van de stokpaardjes van dit ge-
meentebestuur is communicatie. 
En ja, er wordt op frequente basis 
gecommuniceerd. Maar de kwaliteit 
van deze communicatie laat soms 
de wensen over. De opmaak is vaak 
heel aantrekkelijk en leidt de aan-
dacht af van de inhoud. Voor een 
gemeentebestuur dat er prat op gaat 
haar inwoners grondig te informe-
ren wordt het dringend tijd hier iets 
aan te doen. 

Proactief communiceren dus ...
Ook op het vlak van openbare werken 
moet er sneller en duidelijker gecom-
municeerd worden. Het gebeurt nog 
te veel dat er eerst onduidelijkheid 
bestaat waarna er dan een in de haast 
georganiseerde infomoment wordt 
georganiseerd om de gemoederen te 
bedaren. Op die manier is het niet te 
verwonderen dat er argwaan is tegen-
over bepaalde beslissingen. Proactief 
communiceren dus! 

Ook in de Kolpaartstraat
Een mooi voorbeeld hiervan is de 
Kolpaartstraat in Schorisse. Het is al 
langer geweten dat de straat heraan-
gelegd zal worden, het wegdek is er 
op sommige plaatsen erbarmelijk aan 
toe en de verkeerssituatie ter hoogte 
van de school is verre van ideaal. Tot 

op heden weten de inwoners echter 
nog steeds niet wat er eff ectief gaat 
veranderen. Eerst werd er gesproken 
van éénrichtingsverkeer en dan plots 
wordt alle communicatie daarover 
stopgezet. Ook wij zijn geen voor-
stander van éénrichtingsverkeer, er 
is namelijk geen enkele garantie dat 
de parkeerproblematiek ter hoogte 
van de school ermee opgelost wordt. 

Bovendien werkt éénrichtingsverkeer 
‘te snel rijden” in de hand, wat in een 
schoolomgeving al zeker niet aan te 
raden is. Daarom pleiten wij voor 
een alternatieve oplossing (zie inzet).  
CD&V heeft  nochtans al verschillen-
de keren om duidelijkheid gevraagd, 
en er werd al meermaals beloofd open 
kaart te spelen, het is er nog altijd niet 
van gekomen!

Neutraal communiceren …
Enige tijd geleden maakte de ge-
meente Maarkedal via haar face-
bookpagina reclame voor de actie 
40 dagen zonder vlees. Herman 
Van Boven: “Dit strookt niet 
met het landbouwkarakter van 
onze gemeente. Maarkedal zou 
zich beter neutraal houden bij 
dergelijke acties.” Verschillen-

de gemeenteraadsleden vonden dit 
blijkbaar een hilarisch standpunt. 
Maar burgemeester Nachtergaele, 
benoemd voor communicatie, gaf 
Herman gelijk. Hij vond het ook 
niet de taak van een gemeentebe-
stuur om dergelijke politieke state-
ments te maken en beloofde er in 
de toekomst nauwer op toe te zien.

Een verbreding van de weg, ter hoogte van de school, is perfect mogelijk.

ONS VOORSTEL
Als alternatief voor het éénrichtingsverkeer verdedigen wij eerder een 
verbreding van de huidige weg ter hoogte van de school. Op die manier 
kunnen extra parkeerplaatsen en/of een Kiss and Ride zone gecreëerd 
worden. Tweerichtingsverkeer blijft  volgens ons best behouden omdat 
het snelheidsbeperkend werkt. Wat de gemeente nu echt van plan is, blijft  
een mysterie.
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Tot op heden weten de 
inwoners echter nog 
steeds niet wat er 
effectief gaat 
veranderen.



Het fietspadendossier, 
een processie van  
Echternach?

Het fietspad langs de N457, de 
gewestweg van Schorisse naar 
Leupegem, laat lang op zich 
wachten. In een persartikel (Het 
Laatste Nieuws, 17/09/2016) 
zeggen burgemeester Nachter-
gaele en schepen Van Nieuwen-
huyze dat het er zeker komt. En 
dat geloven we graag. 

De burgemeester en schepen leg-
gen de oorzaak van de trage gang 
van zaken aan de ‘ingrijpende 
gewijzigde’ plannen en beweren 
dat het bij de oorspronkelijke 
plannen slechts over ‘een gete-
kend fietspad op de bestaande 
weg’ ging. Dat is uiteraard niet 
waar, de plannen zijn helemaal 
niet veranderd behalve een klei-
ne aanpassing ter hoogte van de 
dorspkern van Maarke, een mi-
nimale wijziging die zeker niet 
als ingrijpend kan bestempeld 
worden. 

De ware reden voor de langdradi-
ge procedure is de koppeling van 
dit project aan de zoneringsplan-
nen (gescheiden riolering, water-
zuivering etc.). 

Dat vraagt nu éénmaal veel tijd. 
We hopen ook dat het fietspad er 
na al die jaren van voorbereidend 
werk nu eindelijk kan komen!

Op de gemeenteraad van 26 april heeft 
CD&V voorgesteld om het reglement 
voor het containerpark te herzien. 
Marc Bauwens: “Wij hebben het hui-
dige reglement mee goedgekeurd maar 
pleiten dus nu voor een aanpassing. We 
vangen voldoende reacties op van de 
mensen die dit verantwoorden.” Op dit 
moment is de basisprijs berekend op 
een kubieke meter voor alle betaalbare 
fracties. 

CD&V vindt dit te veel, gewone parti-
culieren moeten volgens de oppositie-
partij te lang hun afval thuis stockeren 
vooraleer ze aan één kubieke meter 
komen. Bauwens: “Het kan niet de be-
doeling zijn dat inwoners in hun ach-
tertuin een eigen containerpark moeten 
inrichten alvorens hun afval kwijt te 
raken. Dat leidt alleen maar tot meer 
sluikstorten en dat moet absoluut ver-
meden worden.” Het gemeentebestuur 
had wel oren naar het voorstel maar 
wil het reglement pas in een latere fase 

analyseren vooraleer een definitieve 
beslissing, lees wijziging, door te voe-
ren. CD&V vindt dat echter niet nodig 
en gelooft dat het reglement best zo 
snel mogelijk wordt aangepast.

Daarnaast wil CD&V ook een flexi-
belere regeling voor zelfstandigen, zij 
kunnen momenteel maar op één en 
hetzelfde moment naar het container-
park. Zelfstandigen zouden volgens 
de partij de keuze moeten hebben 
tussen twee data waarop ze hun afval 
op het containerpark kwijt kunnen. 
Bauwens: “In ons voorstel blijft het 
voor zelfstandigen dus gaan over één 
beurt maar ze krijgen wel de keuze 
tussen twee momenten. We geloven 
dat de gemeente op die manier beter 
tegemoetkomt aan de behoeften van 
ondernemers.” Het gemeentebestuur 
vindt de huidige regeling echter meer 
dan flexibel genoeg en heeft dus al 
laten weten niet in te gaan op deze 
vraag. 

Reglementsaanpassing 
containerpark



Dit gemeentebestuur zet ook in op ei-
gen projecten, waar wij ons niet altijd 
even goed kunnen in vinden. Een an-
dere beleidsvisie is niet het probleem, 
de manier waarop deze wordt opge-
drongen is dat vaak wel. ‘De Maalzaak’, 
het dossier waarbij de standpunten 
niet verder uit elkaar kunnen liggen, 
is daarvan ‘het’ voorbeeld!

De reden die men gaf voor het afschie-
ten van de oorspronkelijke plannen 
op de Etikhovestraat was de ‘zware’ 
fi nanciële impact. De kostprijs van 
het jeugd- en bewegingscentrum De 
Maalzaak, heeft  dat kostenplaatje nu 
al overtroff en (3.265.548 euro + meer-
kost). Het gemeentebestuur kondigde 
op 1 september aan dat de bouwver-
gunning goedgekeurd was. Waar ze 
het echter niet over heeft , is dat ze 
enkel verleend wordt onder binden-
de voorwaarden die de kostprijs nog 
meer de hoogte in duwen.  In gemeen-
te- en diverse adviesraden heeft  de 
schepen van sport & jeugd meermaals 
verklaard dat alle middelen goed zijn 
om dit project te realiseren. Gaat men 
nu ook deze voorwaarden naast zich 
neerleggen? Als voorbeeldfunctie kan 
dit tellen!

Het gebouw mag ‘niet als volwaardi-
ge sporthal’ gebruikt worden, iets wat 
CD&V al langer, tevergeefs, aanhaalt. 
Het probleem van de voetbalterreinen 
is nog altijd niet opgelost, wat in de 
oorspronkelijke plannen wel het ge-
val was. ‘De Maalzaak’ zou ook plaats 
moeten bieden aan verenigingen maar 
een blik op de plattegrond leert ons 

dat de aangeboden ruimtes wel heel 
klein zijn. KLJ Etikhove en Maar-
ke-Kerkem moeten het elk doen met 
een oppervlakte van 10 op 6 m en een 
gezamenlijke ruimte van 10 op 8 m. 
Fanfare en dansschool krijgen samen 
10 op 9 m en Businarias, die toch wat 
plaats kan gebruiken, krijgt 10 op 10 
m, en dat is kleiner dan hun huidige 
locatie. Bij plaatsgebrek is er zelfs geen 

enkele mogelijkheid om uit te breiden 
op deze site!

Het gemeentebestuur blijft  maar spre-
ken over de ideale oplossing. Ze onder-
graaft  zo haar eigen argumentatie en 
dat komt de geloofwaardigheid niet ten 
goede. In het bestuursakkoord staat er 
letterlijk dat er omzichtig moet omge-
sprongen worden met geld voor grote 
investeringsprojecten. Wat ons betreft  
staat deze beloft e dus haaks op de aan-
pak van dit dossier. Is de Maarkedalse 
belastingbetaler hier mee gediend? 
Het initiële doel van dit project is on-
deruitgehaald wat de realisatie van dit 
project, en dat in combinatie met de 
hoge kost, echt onverantwoord maakt!

‘De Maalzaak’, een symbooldossier?

Gaat deze meerderheid 
nu ook de voorwaarden 
naast zich neerleggen? 
Als voorbeeldfunctie 
naar de burger toe kan 
dit tellen!



Het kerkhof ligt er niet netjes bij, ondanks de staptegels.

Op 1 november gedenken we onze 
dierbare overledenen. Het traditio-
nele bezoekje aan de begraafplaat-
sen hoort daar ook bij. Dit jaar was 
het echter niet zo aangenaam ver-
toeven op het kerkhof in Maarke. 
De paden liggen er vuil en modderig 
bij, ondanks de staptegels. Niemand 
lijkt te weten wat er aan de hand is 
maar dat er iets staat te gebeuren is 
duidelijk. 

Een trieste Allerheiligen te  
Maarke 
Het gemeentebestuur heeft op de 
gemeenteraad van 27 september, na 
een vraag van CD&V, meegedeeld dat 
deze, zogenoemde, verfraaiingswer-
ken tot doel hebben de begraafplaat-
sen te scheiden van de ingang van het 
Marca. In een eerste voorlopige fase 
zou dat gebeuren met een haag.  Hoe 
het er uiteindelijk zal uitzien weet nog 
niemand. Ook het gemeentebestuur 
laat weten nog geen definitief plan te 
hebben.

Er wordt ook een voorlopig mobiel 
toilet geplaatst, het gemeentebestuur 
beweert echter dat er hier geen graaf-
werken voor nodig zijn. Indien dat wel 
het geval zou zijn, moet er sowieso 
ontgraven worden, met een lange en 
ingewikkelde procedure tot gevolg. Op 
de vraag hoe het dan zit met de aflopen 
van dat mobiel toilet, kon of wou het 
gemeentebestuur niet antwoorden.

Het is inderdaad niet gemakkelijk om 
een cultuurcentrum te runnen met 
een begraafplaats rond. Bij dergelij-
ke gevoelige zaken moet er extreem 
omzichtig te werk gegaan worden. 
En daar wringt nu net het schoentje! 
Niemand is op de hoogte. Alle betrok-
kenen, buurtbewoners, nabestaanden 

etc., willen weten hoe de toekomst van 
de begraafplaats in Maarke er zal uit-
zien. Wij hebben, als oppositiepartij, 
al meermaals gevraagd wat de plan-
nen zijn maar het gemeentebestuur 
blijft zich hullen in stilzwijgen en dat 
terwijl er reeds werken plaatsvinden 
aan het kerkhof. Toen CD&V dit 
nogmaals aanhaalde (gemeenteraad 
27/09) kwam al snel het antwoord dat 
er pas gecommuniceerd zal worden als 
er een definitief plan voorhanden is. 
Wij vinden dit helemaal niet kunnen, 

waarom worden betrokkenen niet op 
voorhand geraadpleegd? Bij dergelijke 
gevoelige dossiers is het aangewezen 
alle belanghebbenden zo snel mogelijk 
te betrekken. Dat zorgt voor een gro-
ter draagvlak en het bespaart iedereen 
heel wat frustraties! Ook over het tijd-
stip van de werken is er helemaal niet 
nagedacht. Kon dit echt niet wachten 
tot na de allerheiligenperiode? Het 
moet gezegd, dit getuigt van weinig 
respect!

Het Marca en het kerkhof, 
een moeilijk huwelijk!

Bij dergelijke gevoelige 
dossiers is het 
aangewezen alle 
belanghebbenden zo 
snel mogelijk te 
betrekken.



CD&V vroeg enige tijd geleden 
waarom de gemeente niet wenste te 
reageren op de vaststelling van een 
gewestelijk ambtenaar in verband met 
gevelbeplanting die aangebracht werd 
langs een gewestweg op Maarkedals 
grondgebied. Het gemeentebestuur 
liet weten dat ze hier niet op inging 
omdat ze in dit specifieke geval niet 
bevoegd is. Op de vraag waarom de 
gemeente haar adviserende rol hier 
niet opnam, kwam er ook geen enkel 
antwoord al kondigde ze wel aan een 
reglement te zullen uitwerken over 
gevelbeplanting langs gemeentelijke 
wegen.

Dat reglement werd besproken op de 
gemeenteraad van 28 juni en heeft, 
volgens het gemeentebestuur, het doel 
de onduidelijkheid die er nu zou heer-
sen weg te werken. Dan vinden wij 
eigenlijk al vreemd gezien er op onze 
lokale wegen weinig tot geen gevelbe-
planting te vinden is!

CD&V pleit er altijd voor om het lan-
delijke karakter van onze gemeente te 

behouden en te beschermen maar dit 
reglement vinden we toch een brug te 
ver. We vinden dus niet dat dergelijke 
initiatieven een meerwaarde kunnen 
betekenen en hebben dan ook tegen-
gestemd. In het reglement staat on-
der meer dat de gemeente zal instaan 
voor het verwijderen van delen van de 
stoep waarin de beplanting geplaatst 
kan worden. Wij vinden dat niet de 
taak van het gemeentepersoneel. Ze 
hebben al een vrij uitgebreid taken-
pakket zonder zich ook nog hiermee 

te moeten bezighouden. Ook op het 
gebied van verkeersveiligheid maken 
we ons bedenkingen. Wat met de 
zichtbaarheid van opritten, in welke 
mate worden voetgangers en fietsers 
gehinderd, …?

Inwoners die gevelbeplanting willen, 
moeten een vergunning aanvragen 
en melden welke soorten planten en 
dergelijke ze zullen aanbrengen. De 
gemeente beweert dit allemaal gron-
dig te zullen controleren. Dat zal van-
zelfsprekend veel tijd vragen en heel 
wat administratieve rompslomp met 
zich meebrengen. Wat ons betreft is 
het sop de kool hier niet waard! Het 
gemeentebestuur countert deze op-
merking door te stellen dat ze heel 
weinig aanvragen voor gevelbeplan-
ting verwachten en herhaalt dat het 
reglement dient om duidelijk te stellen 
wat toegelaten is en wat niet. Wij vin-
den het in dat geval eenvoudiger om 
het gewoon niet toe te laten, iets wat 
de burgemeester zelfs toegaf maar wat 
hij terzelfdertijd een andere beleids-
visie noemde! 

Gevelbeplanting langs Maarkedalse wegen

Simon  
Van Quickelberghe, 
partijvoorzitter,  
gemeenteraadslid

Marc Bauwens, 
fractievoorzitter 
gemeenteraad

Herman De Coker, 
gemeenteraadslid

Steven Lippens, 
gemeenteraadslid
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De Maeseneire, 
gemeenteraadslid

Danny Provost, 
gemeenteraadslid, 
politieraadslid

Herman Van Boven, 
gemeenteraadslid, 
politieraadslid

Gerda Martens, 
ondervoorzitter partij, 
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lid vast bureau

Evelyne Platteau, 
fractievoorzitter 
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WIE IS WIE BIJ CD&V MAARKEDAL?



Vanaf januari 2015 wordt de openba-
re verlichting op geregelde tijdstippen 
gedoofd. Deze maatregel zou tal van 
voordelen met zich meebrengen. In 
de eerste plaats zou het een bespa-
ring zijn, en dat is, in tijden van hoge 
elektriciteitsprijzen, een goede zaak. 
Daarnaast wil de gemeente Maar-
kedal ook haar ecologische voetaf-
druk verkleinen en zo haar steentje 
bijdragen aan een beter leefmilieu. 
Dat kunnen we uiteraard alleen maar 
toejuichen.
Alleen maar voordelen dus, of toch 
niet? We moeten ook kritisch durven 
zijn. Maarkedal is een echte platte-
landsgemeente met heel wat kleine 
en smalle wegen. Hoe zit het dan bij-

voorbeeld met de verkeersveiligheid? 
Wat met de hulpdiensten, kunnen 
zij tijdig ter plaatse geraken bij 

een noodgeval? Deze vragen zijn te 
belangrijk om ze zomaar te negeren!
Op vraag van CD&V zal er, eind dit 

jaar, een evaluatie gebeuren op het 
niveau van de gemeenteraad. Wij 
hebben dit inderdaad mee goed-

gekeurd maar stellen ons dus toch 
enkele vragen, zeker nu we weten dat 
de beoogde besparing eigenlijk veel 
kleiner is dan verwacht. Voor ons is 
veiligheid prioritair en daarom willen 
we de discussie graag grondig voeren 
vooraleer hier mee verder te gaan! 

En toen werd het gevaarlijk donker?

Zelfs met openbare verlichting is het soms al gevaarlijk langs kleine, smalle wegen.

ONS VOORSTEL
Wij vinden het verantwoord om de straatverlichting tijdens de winter-
maanden volledig te laten branden. Het is immers al heel vroeg donker, de 
wegen liggen er ook veel natter en dus gevaarlijker bij en er is de feestperiode 
(Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen) waarbij veel mensen, laat, de baan 
op gaan. Het risico op ongevallen is in die periode sowieso al veel groter. De 
lichten dan ook nog eens doven, lijkt ons dus echt geen goed plan! CD&V 
zal dit voorstel verdedigen tijdens de geplande evaluatie.

Elke De Clercq, 
OCMW-raadslid
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WIE IS WIE BIJ CD&V MAARKEDAL?



Dat er op onze lokale wegen te snel gere-
den wordt, is een feit. Het is dan ook de 
plicht van het gemeentebestuur om hier 
iets aan te doen. Na de zoveelste klacht 
van omwonenden zijn er op de Kaperij 
en de Koekamerstraat in Schorisse as-
verschuivingen geplaatst. Het gaat hier 
om een proefproject waarover nadien 
een grondige analyse moet komen. Wij 
zijn er echter van overtuigd dat deze as-

verschuivingen niet de ideale oplossing 
zijn voor dit probleem. Uit de praktijk 
blijkt dat deze maatregel niet snelheids-
beperkend werkt. Integendeel, doordat 
de hindernissen te ver van elkaar staan, 
kunnen ze veel te snel genomen wor-
den. Deze opstelling schiet met andere 
woorden haar doel volledig voorbij. 
Bovendien kunnen landbouwmachi-
nes heel moeilijk passeren, en voor de 
landbouwvriendelijke gemeente die 
Maarkedal poogt te zijn, is dat uiteraard 
geen goede zaak! Dus veiligheid in het 
verkeer, absoluut. Snelheidsbeperkende 
maatregelen, zeker. Op verkeersveilig-
heid staat geen prijs maar de genomen 
maatregelen moeten wel effectief zijn!

Effectieve verkeersveiligheidsmaatregelen

ONS VOORSTEL
‘Trechters’ zouden een betere manier zijn. Deze wegversmalling zorgt 
ervoor dat voertuigen hun snelheid moeten aanpassen. Wanneer twee voer-
tuigen elkaar kruisen moet er telkens één voortuig, afwisselend, wachten. 
De ‘trechter’ kan zo breed gemaakt worden dat alles soorten voertuigen aan 
een gematigde snelheid kunnen passeren. Deze optie is ook veiliger voor 
fietsers aangezien zij naast de trechter kunnen blijven fietsen terwijl een 
voertuig erdoor rijdt. De hoge palen, zoals op de foto, zijn niet nodig aan-
gezien ze een belemmering kunnen vormen voor bv. landbouwvoertuigen. 

Wij zijn er echter van 
overtuigd dat deze 
asverschuivingen niet 
de ideale oplossing zijn 
voor dit probleem.


