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DE WEG VOORUIT!
NAAR EEN
SAMENLEVING
WAAR IEDEREEN
MEE IS.
In oktober 2018 verkiezen we met zijn
allen een nieuw gemeentebestuur. Wij
hebben het bestuur van onze mooie
gemeente opnieuw op de rails gezet.
Toen we 6 jaar geleden naar de stem
bus trokken, had niemand er een flauw
idee van dat er in Pepingen op politiek
vlak donkere wolken zouden voorbij
trekken. Wij gaan niet de rekening ma
ken van de andere partijen maar we
zijn er als CD&V van bewust dat het de
volgende jaren anders moet.
In alle partijen zitten mensen die zich
engageren voor Pepingen en die het
goed voor hebben. Dat we het niet
steeds met elkaar eens zijn, dat is lo
gisch maar het moet toch mogelijk zijn
om met een groter respect met elkaar
om te gaan.
Door goed te besturen willen wij samen werken aan een beter Pepingen.
Voor ons is goed besturen ervoor
zorgen dat Pepingen …

…
…
…
…

CD&V Pepingen nodigt U graag uit op hun

Lente-eetfestijn

Soep met ballekes, koude visschotel, biefstuk, haantje, vol-au-vent,
groenteburger, Fairtrade wijnen en heerlijke desserten

In de parochiezaal, Ninoofsesteenweg 70 te Pepingen
Zaterdag 7 april 2018 van 17.30 tot 22 uur
Zondag 8 april 2018 van 11.30 tot 15 uur en van 18 tot 20 uur
Maandag 9 april 2018 van 17.30 tot 20 uur
De opbrengst van de tombola is ten voordele van de woon- en zorgcentra uit Groot-Pepingen.

STERKE MADAMMEN!
In veel gemeenten zijn er te weinig vrouwen die zich politiek willen engageren. Bij
CD&V Pepingen hebben we het geluk reeds jaren te mogen rekenen op heel wat sterke
madammen. Zowel tijdens vergaderingen als bij de organisatie van onze activiteiten,
zijn ze vaak de voortrekkers. Ze wilden dit dan ook graag tonen voor vrouwendag. Aan
al onze sterke madammen, bedankt!

een veilige gemeente
een warme gemeente
een groene gemeente
en tot slot een sterke
gemeente is.

Kijk even achterom om te leren maar
kijk vooral vooruit! Dat is goed besturen…

PEPINGEN
DE WEG VOORUIT

#stemvrouw

#sjerpendag

Bij onze start in ’t voorjaar 2017
hadden wij 3 doelstellingen:

1belastingvermindering
2fietspad Pepingen-Bogaarden
3een toekomst voor de Zagerij.

Na een doorgevoerde analyse van de Pepingse financiën bij het opstellen van het budget 2018 werd in december 2017
de aanvullende personenbelasting verlaagd van 7,8% naar 7,5%.
In april 2018 start de aanleg van het fietspad tussen Pepingen en Bogaarden. Dit is de aanzet voor de realisatie van het
fietspadenplan 2024 waarmee we de deelgemeenten zoveel mogelijk via veilige fietspaden willen verbinden.
In samenwerking met Infano zal de Zagerij gerestaureerd worden en ingericht worden voor kinderopvang, raadzaal,
bibliotheek en kantoorruimte. In april-mei 2018 worden de overeenkomsten hiervoor afgesloten.

Naast deze 3 hoofddoelstellingen
maken
ook werk van:
Investeren in infrastructuur
voor verenigingen
Om het verenigingsleven te ondersteunen willen we ervoor zorgen dat ze hun activitei
ten optimaal kunnen beleven.
Daarom pakken we het sanitair in de Schuur Van der Stokken aan en is er een extra
subsidie voor de renovatiewerken van het zaaltje in Beert.
Door de financiële ondersteuning van de niet-gemeentelijke zalen zorgen we ervoor
dat de verenigingen daar gratis kunnen vergaderen.

Winterprik!
Eind februari hebben we nog eens
een echte winterprik gekregen.
Onze technische dienst heeft ervoor
gezorgd dat we veilig de weg op kon
den.
Bedankt aan iedereen die hieraan
heeft meegeholpen!

Opnieuw
sportsnacks!
De gemeente Pepingen organiseert
opnieuw Sportsnacks voor kinderen
van het eerste tot en met het vierde
leerjaar. Het gaat om een uurtje bewegen op maandag of donderdag na
schooltijd in de parochiezaal. Er komt
tijdens die tien weken telkens een
andere sport aan bod. En dat blijkt
meteen een voltreffer: in amper een
week waren alle plaatsen volzet.

Een veilige schoolomgeving
in Bellingen
Dat het niet altijd even veilig was aan de
schoolpoort in Bellingen, weet iedereen
die er ’s morgens of ’s avonds passeerde.
Om dat aan te pakken hebben we samen
met het schoolbestuur van Bellingen een
verkeersplan opgemaakt met een “kiss
and ride” zone zodat het verkeer in de

Kareelstraat ’s morgens en ’s avonds vlotter en veiliger kan verlopen.
Daarnaast zal in het najaar naast en in sa
menwerking met het Orthopedagogisch
centrum Terloo een parking voor een 45tal auto’s aangelegd worden.

We willen dat de gemeente de lokale
handelaars concreet ondersteunt. Dit
wordt nu o.a. gedaan dankzij de uit
gave van Pepingse CADEAUBONS,
waarmee mensen aangezet worden
om in Pepingen lokaal te kopen. Of
nog om de kerstsfeer over heel de ge
meente aan te wakkeren, kregen de
handelaars GRATIS een kerstboom.

Van doodlopend
naar doorlopend!
Pepingen telt 41 dooDlopende straten,
waarvan er 17 dooRlopend zijn voor voet
gangers of fietsers en voetgangers. Om
die straten herkenbaar te maken werden
de verkeersborden aangepast.
De doorsteek van het steegje aan zaal De
Kring naar de Trapstraat is daar een mooi
voorbeeld van.

Burgers betrekken bij het beleid begint
bij informatie en communicatie. Daar
om hebben we de Pepingen Informeert
in een nieuw kleedje gestoken: aange
namer om lezen door de vierkleurendruk en inhoudelijk sterker.

Garageverkoop

Ondersteuning
lokale handel
De Buurderij is een voorbeeld hoe
ondernemers in een landelijke ge
meente op een positieve wijze kun
nen samenwerken. De Buurderij
promoot streekproducten online. De
Buurderij is een echt voorbeeld van
hoe meer en meer lokale landbou
wers via de “korte keten” werken. Als
gemeente moeten we hier niet veel
pluimen op onze hoed steken maar
we willen wel zorgen dat het project
bekend geraakt en er de nodige pu
bliciteit rond maken.

Pepingen
Informeert

Zwerfvuil
Graag zijn wij op de gemeenteraad inge
gaan op het voorstel om toe te treden tot
de Statiegeldalliantie. Hierdoor sluiten
wij ons aan bij een drukkingsgroep om
leeggoed betalend te maken en zo het
zwerfvuil in te perken.
Daarnaast organiseren we zwerfvuilacties in samenwerking met de scholen en
onlangs nog met de verenigingen.

Maar WAT KAN JIJ DOEN?
Zelf niets op de grond gooien en ande
ren aanmoedigen om hetzelfde te doen.
Afval meteen in de vuilnisbak gooien of
bewaren tot je er eentje tegenkomt. Of als
Mooimaker je eigen straat of omgeving
opruimen. Bedankt aan de vele Mooimakers die Pepingen ondertussen al rijk is.

In het voorjaar zal de gemeente voor de
eerste keer een “garageverkoop” or
ganiseren. Met de gemeente als coördi
nator, kunnen de inwoners allerhande
tweedehandszaken te koop stellen. Met
dit initiatief krijgen afgedankte, maar
nog niet versleten spullen een nieuwe
bestemming waardoor ze minder snel
in de afvalketen terecht komen. Op
deze manier werken we samen aan een
beter milieu.

Digitaal
evenementenloket
voor het
Pajottenland
Het digitaal evenementenloket moet
ervoor zorgen dat inwoners maar
vooral verenigingen hun evenement
administratief eenvoudiger kunnen
organiseren. Digitaal ipv papier is het
codewoord. Peter Van Cutsem als
schepen van vrije tijd heeft hier het
voortouw genomen voor de hele re
gio en garandeerde Vlaamse subsidies
voor de uitbouw van het evenemen
tenloket. Een mooi voorbeeld van intergemeentelijke samenwerking met
Pepingen in een voortrekkersrol.

Blokspot
Sinds de examenperiode in juni vorig
jaar, kunnen studenten ook in Pepingen
samen studeren. We hebben ervoor ge
zorgd dat er een zaaltje beschikbaar is
voor de studenten in de moeilijkste pe
rioden van het jaar!

@cdenvpepingen
www.pepingen.cdenv.be
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