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10 jaar lang was Luc De Bock voorzitter van onze afde -
ling. Zijn inzet en vooral zijn volle overgave zijn nu al
legendarisch. Recent besloot Luc, om persoonlijke rede-
nen, een stap opzij te zetten. Ook langs deze weg,
willen we, samen met vele sympathisanten, Luc

bedanken voor de bijzon-
dere bijdrage die hij aan
onze partij heeft geleverd.
We weten dat we verder
kunnen rekenen op zijn
ruime ervaring en deskundi-
ge inbreng.

Mijn dank gaat ook uit naar de leden en bestuursleden
van onze partij, voor het vertrouwen dat ze me
schenken, als opvolger van Luc.

Samen met onze bestuursploeg en mandarissen wil ik
de uitdaging aangaan om het CD&V beleidsplan verder
te realiseren. We zullen onze gemotiveerde raadsleden
maximaal steunen bij de verdere uitbouw van onze
gemeente. 

Zo willen we onze ambitie waarmaken: in nauwe
samenwerking met het bestuur en onze fractie te zor-
gen voor een nieuwe overwinning bij de volgende
gemeenteraadsverkiezingen. 

Dan kunnen we blijven aandacht hebben voor wat er
bij de mensen in de gemeente echt leeft en de waarden
van onze partij verder uitdragen: Christelijk,
Democratisch & Vlaams

Patrick Vanbellinghen, voorzitter
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Burgemeester Andre De Roubaix,
de schepenen Peter Van Cutsem, Marc Paridaens en Luc Decrick,
de OCMW-voorzitter en schepen Mich Pompen,
de gemeenteraadsleden Paul Baert, Marleen Pierreux, Leen Pollé en Erik Sulmon
de OCMW-raadsleden Paula Barbé en Jos Van Der Leenen
de voorzitter en het bestuur van CD&V en JongCD&V, afdeling Pepingen

nodigen u graag uit op hun

in de parochiezaal, Ninoofsesteenweg 70 te Pepingen

Zaterdag 9 april 2011 van 17.30 tot 22 uur
Zondag 10 april 2011 van 11.30 tot 15 uur en 17.30 uur tot 20 uur
Maandag 11 april 2011 van 17.30 tot 20 uur

LENTE EETFESTIJN
Soep met ballekes, Noorse visschotel, biefstuk, 

kip, vol-au-vent en heerlijke desserten

Deze oproep is misschien
wel voor u!

Voelt u zich betrokken bij het sociale en het 
vereni gingsleven in Pepingen ? 
Of bent u geïnteresseerd in gemeentepolitiek ? 
Of wenst u zelf politieke initiatieven te nemen ?
Of wilt u zich gewoon in onze groep engageren ? 
Dat kan ...
U bent welkom in onze CD&V groep. 
Misschien kunt u meegroeien om één van de vertegen-
woordigers te worden van onze politieke partij voor de
volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2012.
Hebt u interesse om hetzij actief, hetzij achter de scher-
men mee te helpen, contacteer gerust onze voorzitter
Patrick. 
GSM 0498/73 30 95, patrick.vanbellinghen@telenet.be

De opbrengst van de tombola is voor een goed doel: M.S. Liga Pajottenland

Woordje van de nieuwe voorzitter



Steeds tot uw dienst !

Op 31 oktober trokken wij met 18 vrijwilligers, twee van
elke deelorganisatie van het ACW, samen met begeleiders
van Wereldsolidariteit, naar Indonesië.

De contrasten daar waren onvoorstelbaar: van luxe-
torengebouwen tot enkele kilometers verder, weggesto-
ken, de krotten waar de armoede meer dan zichtbaar was.

Van luxueuze burelen van managers tot de fabrieken met
‘Daens-toestanden’, arbeidsters en arbeiders op blote
voeten tussen de zware machines aan een hels ritme….

De eclatante modewinkels en de naaiateliers waar zonder
opkijken werd gewerkt. Veel werd voor ons verborgen
gehouden, want juist op die dag, op dat moment, om
gelijk welke drogreden, was de toegang tot de fabriek niet
mogelijk.

Formeel is er vrijheid van vereniging en dus vakbond, maar
toch werden 6 van onze medereizigers een ganse dag vast-
gehouden en enkel, na tussenkomsten van o.a. het cosu-
laat, vrijgelaten, wel op voorwaarde dat ze zo snel mogelijk
uit die provincie zouden vertrekken.

Een land waar slechts 13 % een arbeidscontract heeft, wat
betekent dat 87 % in de informele economie werkt zonder
enige bescherming. 

Beklijvende gesprekken met mensen, die maanden en
soms jaren, in de gevangenis hebben gezeten, maar nog
steeds met dezelfde doortastendheid zich blijven
engageren. 

Bij hen en de vele andere vakbondsmensen, die we moch -
ten ontmoeten, hebben wij hoop gezien. Mensen die,
ondanks intimidatie en pesterijen, een sterke vak-
bondswerking in beweging brengen. Personen die afzien
van carrièreplanning en resoluut kiezen voor de strijd om
voor hun collega’s betere werkomstandigheden en loon
(en zo betere levensomstandigheden) te verwerven.

Met passie en veel geduld bouwen zij aan een sociaal ze -
kerheidssysteem. Wij konden er vaststellen dat het geld
van Wereld solidariteit goed wordt besteed.

Bijzonder was ons bezoek aan de KAJ, waar Kardinaal
Cardijn door foto’s en boodschappen, zeer sterk aanwezig
was. Waar christenen de kar trokken, maar waar op hun
bijeenkomsten alle godsdiensten aanwezig waren en in de
geest van Cardijn ijverden voor hetzelfde ideaal.

Wij hadden het gevoel dat de spirit van Cardijn daar meer
aanwezig was dan hier rondom ons.

Toch waren er hier en daar ook lichtpuntjes: o.a. ons
bezoek bij de pas verkozen burgemeester van Samarinda.

Hij legde ons zijn programma uit voor de volgende jaren
rond o.a. ouderenbeleid en gezondheidszorg. Dit is in
ieder geval hoopgevend.

Opmerkelijk was ook een school die we bezocht hebben,
waar gevormde leerkrachten op vrijwillige basis gratis les
gaven aan de kinderen in een plattelandsdorp. 

Ziedaar wat indrukken uit het mooie maar sociaal zwakke
Indonesie. 

Paul Baert

Op ervaringsreis naar Indonesie

Volleybal Bellingen
wint V.I.P.-prijs 2010!

Proficiat !

Pelagie Vansnick had eerder dit jaar te kennen
gegeven dat ze zou stoppen met "haar" zaal
Limbourg. Ook Pelagie, eerste V.I.P.-ster, werd tijdens
de V.I.P.-prijsuitreiking in de bloemetjes gezet voor
haar inzet van vele jaren voor het verenigingsleven en
de jeugd van Pepingen.
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Werken Nieuwe Baan

De gemeente Pepingen plant ingrijpende wegenis- en
rioleringswerken langsheen de Nieuwe Baan in
Bellingen. 

Van de werken wordt gebruik gemaakt om een geschei-
den rioleringsstelsel voor afvalwater en hemelwater aan
te leggen. De bewoners moeten volgens de Vlaamse
milieuwetgeving, op hun privé-eigendom, het afvalwa-
ter scheiden van het regenwater en gescheiden
aansluiten op de nieuwe riolering. De gemaakte kosten
bij deze werken kunnen deels gerecupereerd worden
via een gemeentelijk subsidiereglement.

Een nieuwe weg met snelheidsremmende ingrepen en
fietssuggestiestroken moeten deze weg verkeersveilig
maken.

De gemeente, het studiebureau en Riobra hebben het
geplande project en de impact ervan toegelicht tijdens
een infovergadering.

Indien het voorbereidende dossier naar wens vordert
kunnen de werken aanvatten in oktober 2011.

Andre De Roubaix

Nieuwjaarsreceptie schot in de roos !
Op 22 januari vond onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
plaats in het Zaaltje te Beert. 

Moderator Erwin Vranckx zorgde voor een luchtige
avond. Hij verwelkomde burgemeester Andre De
Roubaix, voorzitter Luc De Bock en Vlaams par-
lementslid Tom Dehaene als gastsprekers.

Michel Doomst en Johan De Muylder zorgden voor de
muzikale omlijsting en alle aanwezigen maakten er
samen een zeer geslaagde avond van.

Pepingen keurt als eerste
Pajottenlandse gemeente 
een RAMPENPLAN goed.
Een rampenplan of een algemeen nood- en interven-
tieplan beschrijft hoe een noodsituatie wordt
aangepakt. 

Het regelt de inzet van de verschillende hulpdiensten
(brandweer, politie, medische diensten, ...) bij een ramp
of zwaar ongeval. Het geeft een overzicht van de orga -
nisatie en de werkwijze van zowel het bestuurlijk
(gemeentelijk crisiscentrum) als het operationeel optre-
den op gemeentelijk niveau. 

Bij een noodsituatie moeten de hulpdiensten weten wat
er zich in de omgeving van de noodsituatie bevindt
(mogelijke opvangcentra, plaatsen waar veel mensen
tegelijkertijd aanwezig zijn, bedrijven met groot
brandgevaar, firma's die bij een grotere ramp extra
materiaal kunnen leveren, …). 

De gemeente houdt deze gegevens in het ANIP
(Algemeen Nood en InterventiePlan) actueel.

Andre De Roubaix

Meer “KORT maar GOED...” op www.pepingen.cdenv.be
CD&V Pepingen steunt de dag van
de hoffelijkheid in het verkeer!
Op donderdag 24 maart, tijdens de ochtend- en avond-
spits, kregen alle wachtende chauffeurs aan het kruis-
punt "Blokkes" paaseitjes en een flyer van enkele CD&V-
mandatarissen. Met deze actie bracht de afdeling de
dag van de hoffelijkheid in het verkeer in de aandacht.

foto’s van de nieuwjaarsreceptie
zie www.pepingen.cdenv.be



Op 10 februari stelde minister Schauvliege de nieuwe
bemestingsnormen 2011-2014 voor. Die werden vast-
gelegd in overleg met de Europese Commissaris voor
leefmilieu. Vlaanderen moet immers voldoen aan de
Europese richtlijn water. Bemesting van akkers en wei-
den beïnvloedt het nitraat- en fosfaatgehalte in opper-
vlaktewater. Daarom moeten boeren bemesten volgens
wettelijk vastgelegde normen. Wij vinden dat de nieuwe
normen te ver gaan en dat sommige wijzigingen zelfs
onuitvoerbaar zijn. Ze zorgen voor extra kosten voor de
land- en tuinbouwers, vermits nog meer mest zal
moeten getransporteerd en verwerkt worden en de
noden van de bodem zullen moeten aangevuld worden
met dure kunstmest. Dit zal de sector jaarlijks minstens
9,5 miljoen euro kosten. Mag Vlaanderen van Europa
geen derogatie toekennen, dan loopt de rekening aan
de Vlaamse land- en tuinbouw op tot 30 miljoen euro
per jaar. Daarnaast brengt een te lage bemesting de
kwaliteit van onze producten in het gedrang. Dit zal zich
zonder twijfel vertalen in een lagere handelswaarde van
de land- en tuinbouwproducten.

De ontgoocheling bij de boeren is zeer groot. Ze willen
dat in het nieuwe mestactieplan (MAP4), de concrete
uitwerking van de bemestingsnormen, rekening wordt
gehouden met alle tekortkomingen die de strenge nor-
men met zich meebrengen. Eveneens willen ze de nodi-
ge tijd en de kans krijgen om bijkomende opslag voor
stal en drijfmest te voorzien. Het gaat ook niet op dat
nieuwe bemestingsnormen met terugwerkende kracht

worden toe gepast
op een bemestings-
seizoen dat al
volop van start is
gegaan.

Bovendien faalt
het beleid van de
Mestbank over de
ganse lijn. In
plaats van een
prag ma tische be -
geleiden de aan-
pak, heeft men
van het mest-
beleid een ad -
mini stratief mon-
ster gemaakt, waar noch de boer, noch
de waterkwaliteit beter van worden. Daarom zijn wij er
van overtuigd dat de werking van de Mestbank grondig
herbekeken moet worden en dat veel meer de nadruk
moet gelegd worden op advi seren en opvolgen.

Dit voorliggende plan houdt op heel wat vlakken geen
rekening met wetenschappelijke, landbouwtechnische
en economische argumenten. Zonder derogatie,
flankerende maatregelen, administratieve ver -
eenvoudiging, goede bemestingsadviezen en
betere systemen om de nitraatresidu’s te bepalen
is MAP4 onmogelijk in de praktijk om te zetten. De
Boerenbond zal, na de provinciale overlegvergaderin-
gen, een tot in detail uitgewerkte eisenbundel voor-
leggen aan de bevoegde ministers.

Erik Sulmon

Mestactieplan

Via een openbare aanbestedingsprocedure werd een aan-
nemer aangesteld voor de grondige verbouwing van het
oud gemeentehuis en schoolhuis in Bogaarden. De
werken zullen starten in mei 2011.

Over de renovatie van het oud gemeentehuis van
Bogaarden wordt er effectief reeds een 10-tal jaar gepraat.
Alhoewel de verenigingen van Bogaarden vandaag perfect
gehuisvest zijn bij de familie Cortens bestaat een unanieme
wens om over een eigen huisvesting te kunnen
beschikken. In 2012 zal deze wens gerealiseerd zijn.

Dat het een tijd geduurd heeft voor de werken konden
starten heeft alles te maken met het feit dat het om een
zeer complex dossier gaat. Enerzijds is het een pand met
een enorm bouwvolume.

Het gebouw half restaureren heeft weinig zin en gezien
het beschermd dorpsgezicht van Bogaarden waren zware
ingrepen ook niet toegestaan.

Het totaal prijskaartje van de renovatie zal rond het
1.250.000 euro schommelen.

Voor een lokaal ontmoetingscentrum leek dit een te zware
last voor de gemeentelijke begroting. Finaal werd in

Woonpunt Zenne vallei een partner gevonden die op de
verdiepingen vier appartementen zal inrichten.

Het volledig vernieuwd en ingericht ontmoetingscentrum
zal uiteindelijk aan de Pepingse belastingsbetaler netto +/-
400.000 euro kosten.

Bovendien krijgen de mensen uit Bogaarden voorrang bij
de toewijzing van de vier woningen.

Luc Decrick

Werken aan ontmoetingscentrum Bogaarden
starten in mei 2011
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