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Onze OCMW-raadsleden steken hun duim op 
voor het OCMW! En dat mag want… onbekend 
is onbemind. Een interview met raadsleden 
Evelyne Platteau en Elke De Clercq, hun poging 
om het OCMW meer in de kijker te zetten. Lees 
meer op pagina 5!

Een warm 
Maarkedal!

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel
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Meer dan 600 eters op eetfestijn CD&V-Maarkedal
Heerlijk eten en een opperbeste sfeer
Op zaterdag 7 en zondag 8 december vond ons traditionele eet-
festijn plaats. Het volledige CD&V-team werkte hard om er een 
topweekend van te maken. En top, dat was het zeker! We mochten 
maar liefst 650 enthousiaste mensen ontvangen.

Het eten was heerlijk en de sfeer was opperbest. Parlementsleden Jos De Meyer, 
Robrecht Bothuyne en Stefaan Vercamer waren van de partij, alsook de collega’s 
van andere CD&V-afdelingen. Zij mochten allen de warme en gezellige sfeer erva-
ren die CD&V Maarkedal uitstraalt.

Maar het allerbelangrijkste waren de talrijke sympathisanten, hun aanwezigheid 
zegt genoeg! Ook in oppositie staat onze ploeg sterk. De steun die we mochten 
ervaren geeft ons kracht en moed om verder te bouwen aan een Maarkedal voor 
iedereen!
BEDANKT!

Oja, Raf  Vlerick uit Schorisse schatte het best en won de hesp.
Geert De Geyter, eveneens uit Schorisse, won een goedgevulde biermand.

Warme wensen voor 2014!
Het is weer zover, de cadeautjes zijn uitgepakt, de nieuwjaarswensen de deur uit en 
de goede voornemens gemaakt. Traditioneel wordt er ook teruggeblikt. 2013 was, 
politiek gezien, een belangrijk jaar. Een jaar vol tegenstrijdige emoties. Gevoelens 
van blijdschap en fierheid maar ook van ontgoocheling en machteloosheid. Een 
nieuw jaar biedt altijd nieuwe kansen en uitdagingen. Wij gaan, enthousiast en met 
veel vertrouwen, die uitdagingen aan, samen met u! We wensen iedereen dan ook 
alle geluk toe in het nieuwe jaar! 

Simon Van Quickelberghe
Uw voorzitter

Namens CD&V-Maarkedal
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“Goed dat CD&V in OCMW-raad zit!”
Dubbelinterview: OCMW-raadsleden Evelyne Platteau en Elke 
De Clercq vertellen over de rol van het OCMW en de uitdagingen 
voor de toekomst.

- Wordt de rol van het OCMW onderschat?
Beiden: Ja!

Elke: Ik merk vaak dat veel mensen niet 
goed weten wat het OCMW eigenlijk is en 
doet. Dat is wel spijtig natuurlijk want het 
speelt een enorm belangrijke rol, ook in 
Maarkedal. 

Evelyne: Inderdaad, het OCMW wordt 
naar mijn mening te vaak geassocieerd met 
het aanbieden van hulp aan mensen met 
financiële problemen. Maar er is meer, de 
dienstverlening van het OCMW biedt een 
brede waaier aan mogelijkheden. Spijtig 
genoeg is het leven niet voor iedereen even 
gemakkelijk. Sommige mensen kampen 
met veel bijkomende problemen. Het is 
de taak van het OCMW om die mensen te 
begeleiden en ze zoveel mogelijk te helpen, 
zowel op preventief, curatief, sociaal, ma-
terieel, geneeskundig als op psychologisch 
vlak. Menselijke waardigheid verzekeren 
voor iedereen, dat is het doel! 

Elke: Het is natuurlijk wel zo dat OCMW-
zaken vaak persoonlijke kwesties zijn, 
de sociale context en de gevoeligheid 
van sommige problematiek dient op een 
uiterst discrete manier te gebeuren. Dat 
kan je natuurlijk niet allemaal aan de grote 
klok hangen. Ik denk dat deze factor ook 
wel een oorzaak is van de onbekendheid 
van het OCMW. Maar ja … onbekend is 
onbemind.

Evelyne: Het is positief  dat steeds meer 
mensen de stap durven zetten naar het 
OCMW. Mensen beseffen meer en meer 
dat het een openbare instelling is die de 

brug kan vormen naar een ‘menswaardiger’ 
bestaan.

- Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor 
het OCMW?
Elke: De bestaande dienstverlening moet 
zeker en vast op peil gehouden worden. 
We leven in financieel moeilijke tijden maar 
er mag absoluut niet beknibbeld worden 
op de werking van het OCMW. In deze 
tijden wordt de rol van het OCMW steeds 
belangrijker, besparen zou dus nefast zijn 
en de bestaansreden van het OCMW he-
lemaal ondermijnen. Steeds meer mensen 
moeten een beroep doen op het OCMW. 
Maar … het is helemaal niet zo evident om 
met persoonlijke problemen naar buiten 
te komen. Daarom moet het OCMW zo 
laagdrempelig mogelijk zijn, zodat iedereen 
de stap durft zetten naar hulpverlening. 

Evelyne: Ook de relatie met de gemeente-
raad wordt steeds belangrijker, veel dossiers 
overschrijden de grenzen van de OCMW-
raad en een goede verstandhouding kan 
dan helpen! Bovendien moet wij alle beslis-
singen steeds toetsen aan het sociale aspect. 
En dat is niet altijd gemakkelijk, dossiers op 
de OCMW-tafel kunnen niet altijd volledig 
rationeel benaderd worden. Er komen 
inderdaad heel wat uitdagingen op ons af, 
het betaalbaar houden van woningen is 
maar één voorbeeld. Een ander voorbeeld 
is de nieuwe naschoolse kinderopvang die, 
mits een goede aanpak, een antwoord kan  
bieden op de groeiende vraag naar opvang.

- Welke rol wil CD&V spelen in de 
OCMW-raad?
Evelyne: CD&V profileert zich als een 

warme, sociale partij die zaken als empa-
thie en zorg hoog in het vaandel draagt. 
Onze CD&V-OCMW-raadsleden werken 
elke dag keihard om deze reputatie waar 
te maken. En ja … we mogen daar terecht 
fier op zijn. Er is ook veel overleg met onze 
CD&V-collega’s uit de gemeenteraad en er 
wordt ook vaak teruggekoppeld naar het 
partijbestuur. Die samenwerking, ook dat is 
de kracht van CD&V!

Elke: Inderdaad, we zetelen nu met vier 
CD&V’ers en staan dus sterk. Daarmee 
willen we natuurlijk niet zeggen dat andere 
partijen niet sociaal zouden zijn maar … 
het is toch goed dat CD&V in het OCMW 
zit! (lacht)

- Wat is je motivatie om in de OCMW-raad 
te zetelen?
Evelyne: Ik zetel nu reeds zeven jaar in het 
OCMW, ik weet nog dat ik me daar onmid-
dellijk thuis voelde. Mijn job als verpleeg-
kundige heeft daar natuurlijk veel mee te 
maken. Ook in mijn vrije tijd ben ik veel 
met sociale zaken bezig. Ik ben dan ook fier 
dat ik via de OCMW-raad mijn steentje kan 
bijdragen aan ‘een socialere wereld’ waar 
iedere burger meetelt en belangrijk is!

Elke: Ik ben, als zorgkundige in een 
woon-en zorgcentrum, ook werkzaam in de 
sociale sector. Wanneer ik er over nadacht 
om me verkiesbaar te stellen bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen, sprak het 
OCMW me onmiddellijk aan. Het is een 
eerbare job, ik ben dankbaar deze taak te 
mogen vervullen!

Evelyne: Het is ook goed dat jonge men-
sen zich engageren! De toekomst in eigen 
handen nemen, zo moet het zijn zodat elk 
kind, elke jongere in een warme wereld kan 
opgroeien!

Elke: Met die ingesteldheid kan het alvast 
niet stuk! (Lacht)
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Uitnodiging

U kan genieten van een uitgebreid buffet met verschillende lekkernijen. Ook de 
geestelijke honger zal gestild worden. We nodigen opnieuw een topspreker uit. 
Wie er plaats neemt in onze praatstoel is nog een verrassing maar enkele maanden 
voor de moeder van alle verkiezingen, … dat belooft interessant te worden! Tra-
ditioneel reiken we opnieuw de CD&V-award uit aan een Maarkedaller of  Maar-
kedalse organisatie die zich inzet voor het goede doel. Hou dus alvast 9 maart vrij! 
We hopen u dan te mogen ontmoeten. Iedereen van harte welkom! 

Waar? Parochiezaal De Wante, Schorisse
Wanneer? 9 maart vanaf 8.30 uur

Een gemiste kans…
Scholen hebben een enorm belangrijke 
maatschappelijke functie en het onder-
wijsnet waartoe een school behoort is 
ondergeschikt aan die functie. Daarom 
wil CD&V dat elke school gelijk behan-
deld wordt door ze evenveel ruimte te 
geven in de Nieuwsbrief. CD&V pleit 
al veel langer dan deze legislatuur voor 
een gelijkwaardige behandeling van 
alle Maarkedalse scholen wat betreft 
de Nieuwsbrief. Spijtig genoeg was het 
steeds dezelfde partij die het been stijf  
hield en het voorstel afwees. De sche-
pen van onderwijs (N-VA) gaf  eerst 
de indruk het voorstel te steunen maar 
keerde al snel op haar stappen terug. 
CD&V is ontgoocheld door de gemiste 
kans. Ook deze bestuursperiode zal het 
er dus weer niet van komen …

Gemeentebestuur
maakt dure fout
Bij aanvang van deze legislatuur besliste 
de nieuwe meerderheid de pastorij van 
Etikhove te verkopen. CD&V-Maar-
kedal heeft zich steeds enkele kritische 
vragen gesteld bij deze beslissing. 

Het pand werd uiteindelijk openbaar 
verkocht op 18 september voor 340 
000 euro. Twee maanden na de ver-
koop duikt er plots nog een stuk grond 
op, achterliggend de pastorij, die ook 
eigendom is van de gemeente. Dat stuk 
grond hoort bij de pastorij , maar is dus 
niet mee verkocht! 

De meerderheid geeft toe dat ze dit 
‘gewoonweg’ vergeten is. Een dure 
fout. De grond zal uit de hand verkocht 
worden aan de eigenaar van de pastorij. 
Experten bevestigen dat dit stuk grond 
(1890 m²) nu veel lager geschat zal wor-
den dan wanneer de grond inbegrepen 
zou zijn in de verkoop van de pasto-
rij. Bovendien zou het dan veel meer 
aandacht gewekt hebben bij andere 

potentiële kopers. Een onbegrijpelijke 
fout die Maarkedal dus duur te staan 
komt. 

Hopelijk worden dergelijke uitschuivers 
in de toekomst niet meer gemaakt. Ze 
zijn zeker niet in het belang van de bur-
ger. De meerderheid reageerde reeds op onze 
opmerkingen. Ze beweren dat hun ‘vergetel-
heid’ de gemeente juist geld opgebracht heeft. 
Alles wordt blijkbaar uit de kast gehaald 
om onze redenering onderuit te halen maar de 
tegenargumentatie houdt geen steek!

Om u nog beter van dienst te 
zijn, publiceren wij vanaf nu de 
agenda’s van de gemeenteraad 
en de OCMW-raad op onze 
website.

Lees meer op www.maarkedal.
cdenv.be en volg ons op onze 
Facebookpagina. Hebt u vragen 
of opmerkingen, wij horen het 
graag!

Een nieuw jaar, dat betekent ook veel nieuwjaarsrecepties. CD&V-
Maarkedal doet het anders. Op 9 maart organiseren we voor de 
3de maal ons lenteontbijt.

In Maarkedal


