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Beste Pepingenaar,

Woordje van de nieuwe voorzitter

Onlangs werd ik door de Pepingse CD&V leden aangeduid
om het voorzitterschap van onze afdeling waar te nemen.
Ik dank allen voor het vertrouwen. Ik neem de fakkel over
van Patrick Vanbellinghen die zelf geen kandidaat meer was
omdat volgens onze statuten de functie van voorzitter niet
verenigbaar is met zijn mandaat van gemeenteraadslid. Een
woordje van dank aan Patrick is zeker niet misplaatst. Patrick
heeft ons de voorbije 2 jaar als een hecht team naar de verkiezingen geloodst en het resultaat mocht er zijn: we blijven
de grootste partij van Pepingen en onze positie is sterker
dan voorheen.
Ondanks deze sterke stem van de kiezer werd in Pepingen
een anti-coalitie gevormd en we steken niet onder stoelen of
banken dat we samen met velen sterk ontgoocheld waren.
Maar dit gaat ons niet hetzelfde oppositiespelletje doen
spelen als we 6 jaar lang hebben gezien. Bij ons dus geen
verzuurde gezichten, geen negativisme, ook geen cultuur van
afbreken en op de man spelen. Neen, zoals onze verkiezingsslogan het zei: wij willen Verder Voor Pepingen en dat
kan ook vanuit de oppositie. De eerste jaren moet dit in
principe vrij eenvoudig zijn want, zoals jullie in onze vorige
CD&V direct al konden lezen, hebben we veel goede projecten klaarliggen die administratief afgehandeld zijn en enkel

nog wachten op uitvoering. Als het huidige bestuur het echt
goed voor heeft met Pepingen en als we ze mogen geloven
dat ze constructief willen werken, dan worden die projecten
bijna onmiddellijk uitgevoerd. Onze eerste pogingen om
tot een constructieve samenwerking te komen werden wel
spijtig genoeg zonder duidelijke reden afgeblokt maar dit
willen we graag door de vingers zien: alle begin is moeilijk.
We hopen voor Pepingen dat het geweer snel van schouder
veranderd wordt zodat we kunnen beginnen werken.
Naast een constructieve samenwerking zullen we er ook
voor zorgen dat de meerderheid wakker blijft: er is nog werk
aan de winkel en ja, zoals jullie verder kunnen lezen, belofte
maakt schuld.
Beste Pepingenaren, wij gaan Verder Voor Pepingen!

Suzanne De Cort

De gemeenteraadsleden
Andre De Roubaix, Mich Pompen, Peter Van Cutsem, Paul Baert,
Joachim Agneessens, Patrick Vanbellinghen en Marc Paridaens,
de OCMW-raadsleden Leen Pollé, Marleen Pierreux en Luc Decrick,
de voorzitter en het bestuur van CD&V, JongCD&V en Vrouw & Maatschappij
afdeling Pepingen nodigen U graag uit op hun

Pepingen

Lente eetfestijn
Soep met ballekes, Noorse visschotel, biefstuk, kip, vol-au-vent,
groenteburger, Fairtrade wijnen en heerlijke desserten

In de parochiezaal, Ninoofsesteenweg 70 te Pepingen
Zaterdag 6 april 2013 van 17.30 tot 22 uur
Zondag 7 april 2013
van 11.30 tot 15 uur en van 18 tot 20 uur
Maandag 8 april 2013 van 17.30 tot 20 uur
De opbrengst van de tombola is voor een goed doel:
de Belgische vereniging voor de Strijd tegen Mucoviscidose vzw – www.muco.be.

IEDEREEN
VAN
HARTE
WELKOM !

Beste vrijwilliger,
De voorbije weken lijkt het alsof het
christelijk geïnspireerd vrijwilligerswerk
een kwalijk geurtje heeft. Wij houden
eraan om dat fors tegen te spreken.
Pepingen, met zijn geëngageerd middenveld, kreeg in de voorbije legislatuur
de politieke ondersteuning om initiatief
te nemen. Niet voor eigen rekening
maar voor het welzijn van iedereen.
Wij zijn u daarom dankbaar voor al die
ontelbare uren vrijwilligerswerk.
U bent immers die mantelzorger die
dagelijks even bij de zieke buurvrouw
langsloopt of die dag in dag uit zorgt
voor moeder, vader of een familielid. U
bent diegene die deel uitmaakt van een
adviesraad of een werkgroep die onze
gemeente mee gestalte geeft. U bent de
ambtenaar die avonden vrij maakt voor
de ondersteuning van deze raden of
groepen. U bent die man of vrouw, die
jouw vereniging draagt of meedraagt. U
bent het die er voor zorgt dat senioren
leuke ontspanningsnamiddagen kunnen
beleven. U bent die jongere die zijn of
haar tijd inzet om kinderen en jonge-

ren een plezierige jeugd te bieden, in
de jeugdvereniging, in de sportclub of
elders. Anderen kunnen zich uitleven
dankzij uw creatieve inzet.
Vaak is dit vrijwilligerswerk ook
niet zichtbaar.

De vele instellingen voor personen met
een handicap, kinderopvang, ouderenzorg of scholen en ouderraden tellen
honderden mannen en vrouwen die
’s avonds hun tv-toestel uitschakelen
omdat ze lid zijn van een vereniging of
één of andere raad.
Bedankt voor het vele werk voor en
achter de schermen!
Dat is Pepingen.

De voorbije weken wordt de belangrijkste sociale organisatie die vrijwilligers
samenbrengt en ondersteunt onder
vuur genomen. Laat u daardoor echter
niet ontgoochelen. Als er ongeoorloofde feiten zouden zijn dan zijn er
instanties om dit te onderzoeken.

Financieel gezond:
nog maar eens bewezen …
Het Nieuwsblad heeft recent een studie uitgevoerd naar de
schuldgraad van de gemeenten. Net zoals uit andere studies blijkt ook hier dat Pepingen er als gemeente erg goed
uitkomt. In Pepingen heeft CD&V-Sp.a de schuld verder
afgebouwd tot € 752 per inwoner in 2011. Van de omliggende gemeenten scoren wij veruit het best. Sint Pieters Leeuw
komt nog in de nabijheid met € 781 per inwoner maar de
meeste gemeenten zitten hier zwaar boven. Halle, Herne,
Gooik en Roosdaal hebben een schuld tussen € 1.000 en €
1.500 per inwoner. Lennik (in de vorige legislatuur het enige
niet CD&V bestuur) scoort het minst goed met een schuld
van € 1.616 per inwoner.
Meer info op www.pepingen.cdenv.be

2

Er zijn teveel mensen die op uw inzet
rekenen. De scherp geformuleerde kritiek is geen antwoord op ondersteuning
of betrokkenheid in je vereniging. Laat
u niet uit uw lood slaan want we weten
allemaal hoe belangrijk uw inzet is.
Wij zullen blijven ijveren voor die steun
die jullie verdienen.
$OV&' 9]LMQZLMÀHURS8

“En onze ambitie is...
zo goed te doen als
het vorig bestuur”
Toch wel een vrij verrassende uitspraak van de nieuwe
schepen voor seniorenbeleid op de cultuurbrunch.
Natuurlijk zijn we heel blij met deze erkenning. Ook
schepen Greta Cochez verkondigde alleen maar projecten die in de vorige legislatuur ingeburgerd geraakt zijn.
Buiten het feit dat de cultuurbrunch ons niet veel
nieuwtjes bijbracht, waren we wel geschrokken dat een
N-VA’er zijn uiteenzetting begon met een “Frans
citaat”.

Nieuwjaarsreceptie

Belofte maakt schuld…
In de vorige CD&V direct kwamen we een laatste maal
terug op onze realisaties. Nu kijken we naar
de toekomst. Zoals ieder mens wisten
we als CD&V dat het de komende 6
jaar niet eenvoudig zou zijn. We hebben dan ook enkel beloofd wat we echt
noodzakelijk vonden. Niets meer, niets
minder. Het programma van N-VA is
voor ons nog steeds de grote onbekende. Het is ons niet duidelijk waar ze naar
toe willen. LVB daarentegen maakte tal
van beloften. Onder het motto “belofte
maakt schuld” willen we hen hier ook
efles
t
f
o
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e
B
aan houden. We zullen de meerderheid
ook aan hun beloften herinneren. Men
moet nu niet afkomen dat er geen geld is.
Zoals we allemaal weten, hebben we de
gemeente achtergelaten in een gezonde
ÀQDQFLsOHVLWXDWLH'LWEHDDPGH(GG\
Timmermans zeer onlangs nog in de krant.
+LHUQDDVW]LHWXGH´EHORIWHQÁHVµ:H]XOOHQGH]HYXOOHQ
naarmate er zaken gerealiseerd worden. Het lijstje van
beloftes oogt indrukwekkend. Vraag is of dit allemaal
ÀQDQFLHHOKDDOEDDULV(HQJUHHSXLWKHWJHHQZHOHWWHU
lijk uit het LVB programma hebben gehaald: KHUDDQ
OHJ+XWWHVWUDDW²+RHVQDHNKHUDDQOHJ(LNVWUDDW
KHUDDQOHJ+RQG]RFKWVWUDDW1LQRRIVHVWHHQZHJ
DDQJHSDVWSURMHFW )LHWVSDGHQPLQVWHQVWRW
SURMHFWHQRSULFKWHQPLGGHQVWDQGVUDDGDIVFKDI
ÀQJEHODVWLQJRSUHFODPHGUXNZHUNIXQFWLRQHUHQG
RQGHUQHPLQJVORNHWSULM]HQFRQWDLQHUSDUNQLHWYHU
KRJHQKXLVDDQKXLVJODVRSKDOLQJPLOLHXORNHWLSY
PLOLHXGLHQVWVSRUWKDODGYLHVUDGHQSURIHVVLRQHHO
RQGHUVWHXQGEHWHUHORNDOHQYRRUGHMHXJGORNDDO
GLHQVWHQFHQWUXPHQDVVLVWHQWLHZRQLQJHQDaarnaast
belooft men zelfs zaken die al bestaan zoals een FDGHDX
HQZHONRPER[ met Pepingse producten voor nieuwe
inwoners en men wil een IXLI]DDO bouwen hoewel onze
jeugdverenigingen nu de schuur Vander Stokken hebben.
En zo lang er geen fuifzaal is, moeten er IXLIFKHTXHV
komen. N-VA is veel minder concreet en belooft enkel
VHQLRUHQFKHTXHV

Heel wat Pepingenaren zakten af naar de parochiezaal
aan de Ninoofse steenweg. Tom Dehaene, kersvers
gedeputeerde bij de provincie Vlaams-Brabant was
de gastspreker. Ook burgemeesters en schepenen uit
omliggende gemeenten maakten hun opwachting.
Jong CD&V reikte haar jaarlijkse V.I.P.-prijs uit (zie
verder in deze CD&V-direct).

Alle gemeente- en OCMW-raadsleden kregen van kersverse
voorzitter, Suzanne De Cort, een “Vind ik leuk” en “Por”bordje te gebruiken bij het constructieve oppositiewerk om
´9HUGHUµ te werken ´YRRU3HSLQJHQµ.

Na toespraken zorgden hapjes, drankjes en de mooie muzikale omlijsting voor een gezellige sfeer die leidde tot de
nodige danspasjes.

Maar ondanks al deze beloften, vertrekken we spijtig
genoeg nu al in “min”, want hoewel LVB het tegengestelde beloofde, wordt in de toekomst de administratieve
ondersteuning op de vergadermomenten van de adviesraden beperkt.
Meer foto’s op www.pepingen.cdenv.be
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Constructief…

Geluidsmeter

Als CD&V willen we graag ingaan op de oproep van de gemeenteraadsvoorzitter om constructief aan politiek te doen, maar dan
verwachten we ook respect vanuit de meerderheid. De gemeenteraad van februari was daar zeker geen voorbeeld van.. Maar we
geven de moed niet op en daarom enkele voorbeelden van onze
constructieve houding…

Commissie voor de bouw
van de sporthal
In de vorige legislatuur werd voor de eerste maal actief gewerkt aan de bouw
van de sporthal. Peter Van Cutsem heeft als schepen van sport, heel wat kennis verworven. Deze doorgeven in één of twee vergaderingen is natuurlijk
onmogelijk. Vandaar dat we voorstellen om een commissie op te richten die
het project uitbouwt en opvolgt. Natuurlijk willen we hier ook de sportverenigingen of mogelijke gebruikers van de sporthal bij betrekken. Maar dit werd
zonder enige motivatie weggestemd door de meerderheid.

Vrijstelling van verhoging
kosten documenten
Op de gemeenteraad van februari besliste de meerderheid om de kostprijs
van documenten die u op de gemeente moet aanvragen te verhogen. Op
onze vraag om daar waar mogelijk een vrijstelling te geven voor de Pepingenaar, werd met een groot “njet” geantwoord. Dit betekent heel concreet
dat bijv. leerlingen van het 1e middelbaar die een stamboom moeten opmaken vanaf nu minimaal €15 moeten betalen. Kostelijke grap!

11e V.I.P.-prijs voor
Huize Ter Loo uit Bellingen
De Pepingse jongerenafdeling, onder voorzitterschap van Dorien Decrick,
reikte de jaarlijkse V.I.P. (Verdienstelijke Inwoner(s) van Pepingen)-prijs uit.
Deze jaarlijkse prijs is bedoeld voor een persoon of vereniging die zich tijdens de voorbije jaren op een uitzonderlijke wijze verdienstelijk maakte voor
de Pepingenaar. Dit jaar ging de prijs naar Huize Ter Loo uit deelgemeente
Bellingen. Directrice Anne Wauters nam met veel dankbaarheid deze prijs in
ontvangst. Ze benadrukte dat deze erkenning niet alleen haar maar het volledige personeelsteam van het orthopedagogisch centrum toekwam.
3URÀFLDWDDQDOOHPHGHZHUNHUVHQGLUHFWLHYDQ+XL]H7HU/RR
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Vanaf 1 januari 2013 gelden in
Vlaanderen nieuwe geluidsnormen
voor muziekactiviteiten. Concreet
houdt dit in dat elke organisator
van een openbaar muziekevenement over een geluidsmeter moet
beschikken. CD&V/Sp.a stelde
daarom voor om een geluidsmeter
aan te kopen die door de verenigingen geleend kan worden bij fuiven
en bij de zomerfeesten. Ook werd
de aanvraag om hiervoor Vlaamse
subsidie (40%) te bekomen, voorgelegd.
Het is ongeveer het enige dossier
waar de meerderheid constructief
in meestapte.
Bedankt daarvoor.

Joachim
Agneessens
gemeenteraadslid

