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Beste Pepingenaar,
Eind januari werd ik verkozen tot nieuwe voorzitter van CD&V
Pepingen. Daarmee nam ik de fakkel over van Andre De Roubaix.
Andre heeft altijd goed gestuurd. Hij wist ons uit te dagen
voor positieve acties. Hij motiveerde ons en ondersteunde de
teamleden. We zijn Andre enorm dankbaar voor zijn jarenlange
inzet. Ik bedank ook de leden van CD&V Pepingen voor het
vertrouwen dat mij werd geschonken en wil mij nu ten volle
engageren om met ons team verder te bouwen aan Pepingen.
Dat dit niet evident is wanneer je zelf niet het roer in handen
hebt, is logisch.
Natuurlijk hadden we anderhalf jaar goed bestuur willen
verderzetten. Het harde werk van burgemeester Luc Decrick en
schepenen Suzanne De Cort en Peter Van Cutsem is op zoveel
manieren vruchtbaar geweest. Verder in ons WIJ-blad kan
u lezen wat zij concreet hebben kunnen verwezenlijken. We
willen hen alvast hartelijk bedanken voor al het harde werk dat
ze geleverd hebben in die korte tijd.

Ondanks de teleurstelling van oktober blijven wij zeer gedreven
om ons op een positieve manier in te zetten voor het Pepingen
van morgen. Vanuit de oppositie zullen we blijven timmeren
aan de weg vooruit. Wij zullen onze voorstellen formuleren en
toezien op het huidige bestuur. We zijn bereid tot samenwerking
omdat wij geloven dat we daarmee het verst komen voor alle
Pepingenaren. Waar we het nodig achten, zullen wij het huidige
bestuur trachten bij te sturen en erop toezien dat beloftes
worden nagekomen. Dit zullen wij steeds doen in een sfeer van
respectvolle dialoog door eerlijke communicatie.
Samen met onze nieuwe jongerenvoorzitters Jeroen Decrick
en Femke Dossé, onze voorzitter Vrouw en Maatschappij Paula
Barbé en fractieleidster Suzanne De Cort willen we alle kansen
grijpen om de Pepingenaren een warm gevoel van geborgenheid
te geven.

Aletheia De Guzman
Voorzitter CD&V 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 13 april 2019 van 17.30 tot 22 uur
Zondag 14 april 2019 van 11.30 tot 15 uur en van 18 tot 20 uur
Maandag 15 april 2019 van 17.30 tot 20 uur
De opbrengst van de tombola is ten voordele het project jongdementie van het Expertisecentrum
Dementie (ECD) uit Heikruis

Kleine waterzuiveringsinstallaties in Pepingen

KWZI Heikruis:
de locatie voor de inplanting werd onder CD&V-bestuur en in overleg met de buren goedgekeurd

Om ervoor te zorgen dat er geen druppel
afvalwater meer in de natuur komt, moet
er nog heel wat infrastructuur (riolering en
waterzuivering onder de vorm van kleine
waterzuiveringsinstallaties
(KWZI’s))
voorzien worden.
De
Vlaamse
Milieumaatschappij
gaf onlangs cijfers vrij over de
rioleringsgraad van gemeenten en die is
in Pepingen slechts 24%. Dit hoeft niet te
verwonderen. Pepingen is heel uitgestrekt
en dunbevolkt waardoor de aanleg van
infrastructuur een lage prioriteit krijgt
in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan
dat per gemeente is vastgesteld. Vanuit
milieustandpunt loont het immers meer
om dichtbevolkte gebieden eerst aan te
pakken. Bovendien kan een riolering pas
effectief iets opleveren als het water ook
kan gezuiverd worden.
Wat de KWZI’s voor Pepingen betreft liet
burgemeester Timmermans in de pers
optekenen dat de achterstand onder
andere het gevolg is van het feit dat
CD&V alle plannen gewoon van tafel
heeft geveegd.

Toch wat kort door de bocht als je weet
dat de gemeenteraad op 26 mei 2015,
op vraag van CD&V, de locatie achter
Hof ter Kammen goedkeurde om de
KWZI Pepingen-Bellingen in te planten.
Op de gemeenteraad van 2 februari
2018 werd, onder CD&V-bestuur, de
locatie voor de inplanting van de KWZI
Heikruis goedgekeurd. Tijdens dezelfde
gemeenteraad laat CD&V wel de door
de gemeente eerder geformuleerde
bezwaren bevestigen tegen de keuze van
Aquafin voor een alternatieve inplanting
van de KWZI Pepingen-Bellingen in de
Kareelstraat, dit omwille van volgende
redenen:
• De totale afwezigheid van een draagvlak
bij de bevolking;
• De adviezen van de milieuraad en de
GECORO zijn negatief tot vernietigend*;
• De
Kareelstraat
werd
recent
heraangelegd met een gescheiden
rioleringsstelsel en moet bij de inplanting
van een KWZI in de Kareelstraat opnieuw
volledig opengebroken worden;

• De KWZI zou worden ingeplant dichtbij
de bron van een beek waardoor het
water moet opgepompt worden;
• De KWZI zou worden ingeplant
rechtover een school in permanente
uitbreiding met een belangrijke
verkeersproblematiek bij begin en
einde van de school, naast de geplande
nieuwbouw van OC Huize Terloo en
vlakbij een geplande kampplaats en
het ontmoetingscentrum Bellingahaim.
Extra zwaar verkeer voor het onderhoud
van de KWZI en afvoer van slib is ten
zeerste af te raden in deze drukke
omgeving.
Laat
ons
niet
voor
gemakkelijkheidsoplossingen
kiezen
maar Aquafin blijven uitdagen een
locatie te zoeken die kan gedragen
worden door de bevolking.

* Adviezen van de milieuraad en de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)
zijn te bekomen na eenvoudige vraag aan de
Algemeen Directeur van de gemeente.

KWZI Bellingen:
CD&V heeft bezwaren tegen de keuze van Aquafin met de inplanting in de Kareelstraat

V.I.P. prijs 2018 voor Jan Liefooghe
Onze jongerenafdeling reikte tijdens de
nieuwjaarsreceptie, de zeventiende V.I.P.
(Verdienstelijke Inwoner(s) van Pepingen)prijs uit. Hiermee huldigen zij ieder jaar een
verdienstelijke inwoner. De prijs is bedoeld
voor een persoon, meerdere personen
of een vereniging die zich tijdens de
voorbije jaren op een uitzonderlijke wijze
verdienstelijk maakte. Dit jaar werd Jan
Liefooghe naar voor geschoven.

Pepingen. Daarvan zijn er de laatste
twee als voorzitter van de cultuurraad.
Hij is vanaf de eerste installatie van de
cultuurraad een actief lid. Jan is een
echt cultuurmens. Jan is de man die in
Pepingen “cultuur”, in zijn brede betekenis,
al een aantal jaren mee vorm geeft. Hij is
o.a. medeoprichter van de verenigingen
Klassieke concerten Pepingen, Kunst in
Pepingen (KIP), Milieuoverleg Pepingen, …

omdat hij al verschillende mensen en
verenigingen heeft voorgedragen om
de Pepingse cultuurprijs te winnen.
Laat deze V.I.P.-prijs een wederzijdse
erkentelijkheid zijn.

24 jaar, vier legislaturen lang is Jan al
bekommerd om het cultuurleven van

Jan verdient deze prijs voor zijn inzet
binnen onze gemeente. Maar ook

Lees meer over de VIP prijs op
www.cdenvpepingen.be -> nieuws

Proficiat Jan !

Mooie resultaten met anderhalf jaar CD&V bestuur !
Bedankt burgemeester Luc Decrick
en schepenen Peter Van Cutsem en
Suzanne De Cort voor het enorme
werk dat jullie het voorbije anderhalf
jaar presteerden met als bekroning
het fietspad Pepingen-Bogaarden.
Naast dit fietspad waren er nog een aantal
in het oogspringende beleidsdaden:
Er werd een inhaalbeweging uitgevoerd
bij het duurzaam herstel van straten:
de Palokenstraat in Pepingen, de
Oudenaaksestraat in Elingen en de
Terheugenstraat in Bogaarden.
Er werd financiële steun verleend voor
de werken aan het Zaaltje van Beert.
Er is de uitbouw van het sanitairblok
van de schuur Van der Stokken.

bepaald Peter Van Cutsem, diende dit
project in bij het Vlaams Agentschap
Innovatie en Ondernemen, en deze
maakten 70.000€ vrij voor het ontwikkelen
van een programma voor de opvolging
en behandeling van de aanvragen bij bv.
dorpsfeesten en andere evenementen.
De personenbelasting werden verlaagd.
Er was de bebloeming
gemeenteplein.

van

het

Het subsidiedossier project Vlinder
vallei in Pepingen werd goedgekeurd.
Het uiteindelijke doel is om de
natuurgebieden in het centrum uit
te breiden en te verbinden tot de
‘Vlindervallei van Pepingen’.

Bij openbare werken werd er een wagen
op aardgas aangekocht.

Het Vlonderpad Geynsberg te Pepingen
werd hersteld.

Er was de goedkeuring, na inspraak van de
buren, van de inplantingsplaats voor de
waterzuiveringsinstallatie in Heikruis.

Op het recyclagepark werd een
perscontainer voor plastic geïnstalleerd
waardoor de inhoud van onze huisvuilzak
gehalveerd werd.

Er was de modernisering van de
gemeentelijke
administratie
door
aanwerving van een financieel directeur
en de benoeming van de algemeen
directeur en dit zonder politieke
inmenging.
Het subsidiedossier ‘eventmachine’
werd goedgekeurd. Pepingen, meer

Je kan nu op het gemeentehuis
cadeaucheques
bekomen
die
inwisselbaar zijn bij de Pepingse
handelaars.
Pepingen heeft het charter “Een
Bibliotheek voor iedereen” ondertekend.
Door het charter te onderschrijven, geeft
het gemeentebestuur een krachtig signaal
en erkent de belangrijke functie die een
bibliotheek in de gemeente vervult. Met
dit charter hebben wij ons ingedekt tegen
mensen die vinden dat er al te veel cultuur
is in Pepingen. Wij gaan ervan uit dat de
bibliotheek een basisdienst blijft waarop
elke burger recht heeft.

Op het kerkhof van Pepingen werd een
sterretjesweide ingeplant.
Deze opsomming maakt duidelijk dat
burgemeester Luc en schepenen Peter
en Suzanne zeker niet stil zaten.
Lees alle realisaties op
www.cdenvpepingen.be -> nieuws

De provincie investeert in veilig fietsen
Opening fietspad
Huttestraat-Hoesnaeck

Schoolomgeving Heikruis:
subsidie voor Pierre Pencil-materiaal

Maar om veilig en comfortabel te kunnen
fietsen, zijn degelijke fietspaden cruciaal.
“Daarom investeert de provincie zo’n 3
miljoen per jaar in bijkomende fietspaden”,
zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor
mobiliteit. In 2018 kwam er zo 21,1 km
nieuwe fietspaden bij.

Fietspad Huttestraat - Hoesnaek
In Pepingen investeerde de provincie
881.274 euro in een nieuw fietspad langs
de Huttestraat en Hoesnaek. Er kwam
een tweerichtingsfietspad van 2,50m
breed, over een lengte van goed 3 km,
volledig afgescheiden van de rijbaan.
Met dit nieuwe fietspad kan veilig gefietst
worden tussen het centrum van Pepingen
en Bogaarden.

Tom Dehaene: “Het nieuwe fietspad maakt
deel uit van het Bovenlokaal Functioneel
Fietsroutenetwerk. Daarvoor betaalt de
provincie tot 90% van de kosten., als het
gaat om voldoende brede en kwalitatieve
fietspaden. Voor fietssnelwegen subsidieert
de provincie zelfs tot 100%.”

Veilig naar school
Jong geleerd is oud gedaan. Daarom
ondersteunt de provincie ook de scholen

Fietsstallingen aan school Spring in ‘t veld te Bellingen

Verant. uitg.: CD&V Pepingen, Johan Demaegtstraat 19, 1673 Beert

De provincie trekt volop de kaart
van de fiets. De laatste jaren is het
aantal fietsverplaatsingen in VlaamsBrabant al sterk gestegen. Van 5,5% in
2012 tot 10% in 2016. Maar als we de
mobiliteitsknoop willen ontwarren,
moeten we tegen 2020 minstens 20%
van onze verplaatsingen met de fiets
doen. Dat is perfect mogelijk. Meer
dan de helft van alle verplaatsingen is
korter dan 5 km en drie vierde is korter
dan 15 km. Perfect te doen met de fiets.

om kinderen te leren om zich veilig
te verplaatsen in de fiets. “We willen
scholen stimuleren om van stappen en
fietsen met de leerlingen een gewoonte
te maken. Zo doen kinderen en jongeren
al vroeg ervaring op in het verkeer”, zegt
Tom Dehaene. Twee vestigingen van VBS
Harten Troef in Pepingen kregen vorig jaar
een zogeheten Dr. Mobi-subsidie, voor
mobiliteitsprojecten op school. Samen
kregen ze 2.731 euro om driewielers,
loopfietsen, Victor Veiligmannetjes en
verkeerstekens te kopen. Daarmee geven
ze het hele jaar door verkeersles aan
de kleuters en zorgen ze voor veiligere
signalisatie aan de schoolpoort.

