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Trouw aan onze belofte:
de belasting dalen vanaf 2018!
Ondanks hun verkiezingsbelofte en zonder enig nieuw investeringsproject in de
planning voerde het vorige VLD-NVA-bestuur in 2013 een forse belastingverhoging door. Onder andere de belastingen
op eigendommen werden met 250.000
euro per jaar verhoogd. Deze belastingverhoging was te vermijden want de
meerjarenplanning van CD&V-sp.a eind
2012, toonde aan dat de door ons geplande duurzame investeringen in een
fietspad tussen Bogaarden en Pepingen,
de N28 en de uitbouw van de Zagerij perfect haalbaar waren zonder belastingverhoging, mits een zuinig bestuur.
Gelukkig konden CD&V en Peter Lacres,
door onenigheid in de ploeg Timmer-

mans, vanaf half 2015 een verscherpt
toezicht uitoefenen op de uitgaven.
Vandaag is de financiële huishouding
terug onder controle en kunnen we, zoals eerder aangekondigd, de belastingen
terugschroeven. CD&V en schepen Peter
Lacres kiezen ervoor de aanvullende
personenbelasting te verminderen
van 7.8% tot 7.5%. De vermindering
kan zeker aangehouden worden zolang
er naast het geplande fietspad Bogaarden-Pepingen, de uitbouw van de Zagerij en 2 extra fietspaden geen groot
bijkomend investeringsproject wordt
opgestart. Het verminderen van de aanvullende personenbelasting komt alle
Pepingenaren ten goede. Naast de daling

van de personenbelasting zal u op het
aanslagbiljet merken dat de aanslagvoet
van de opcentiemen drastisch verminderd werd. Dit komt omdat de Vlaamse
basisheffing waarop de gemeentelijke
opcentiemen geheven worden, verhoogt
door de overheveling van bepaalde taken van de Provincie naar Vlaanderen.
Om ervoor te zorgen dat u daardoor niet
meer onroerende voorheffing moet betalen, worden de gemeentelijke opcentiemen van 1350 naar 850 verlaagd.

Prettige
feesten !

Een perscontainer voor plastic
op het containerpark
Winst voor u en een dubbele winst voor het milieu
Momenteel wordt het containerpark
voorbereid op de komst van een perscontainer voor plastic afval in het gratis deel van het containerpark.
Door de installatie van deze perscontainer zal u weldra alle plastic die niet in de
blauwe PMD-zak mag, zoals plastic folies,
plastic verpakkingen, vlootjes, yoghurt
potjes en zakjes, gratis kunnen binnen
brengen op het containerpark. Winst
voor u als u weet dat momenteel tot meer
dan de helft van de bruine restafvalzak
gevuld wordt met dit soort plastics. Een
bruine restafvalzak kost 1,55 euro/stuk in
Pepingen waardoor u al gauw jaarlijks
tientallen euro’s uitspaart als u de rest
plastics sorteert en binnenbrengt op het
containerpark.
Deze perscontainer is niet alleen winst
voor u maar ook dubbele winst voor het
milieu. Tot nu toe werden plastics die op
het betalend deel van het containerpark
werden binnengebracht, ingezameld in
een gewone container en afgevoerd en
verbrand zoals het restafval. Door alle
plastic afval met een perscontainer sa-

men te persen, kan het gewicht per container 6 tot 7 maal verhoogd worden en
is het ecologisch en economisch haalbaar om de plastic te recycleren. Een
perscontainer kost geld maar de helft ervan wordt gesubsidieerd door OVAM. De
andere helft zal terug gewonnen worden
via Fost Plus. Plastic afval bevat immers
veel verpakkingsafval waarvoor Fost Plus

decretaal verplicht is om in de kosten van
de verwerking tussen te komen.
Als niet alleen het plastic afval dat al binnen gebracht werd op het containerpark
maar ook het afval dat u redt van de restfractie kan gerecycleerd worden in plaats
van verbrand te worden, is dit dus dubbele winst voor het milieu!

Pepingen investeert in gemeenschappelĳke
parking in Kareelstraat
erfpacht nemen. De inrichting van de
parking gebeurt door de gemeente en
kost +/- 250.000 euro.
De parking zou gemengd gebruikt worden door de bezoekers van Zaal De Kring,
het Orthopedagogisch centrum, de
school Spring in ‘t Veld te Bellingen, de
omwonenden en door Bellingahaim die
het oud-klooster beheert.
CD&V en Peter Lacres zijn dit voorstel
genegen en daarom werd een principebeslissing op de gemeenteraad van 19
december 2017 genomen.
Het Orthopedagogisch Centrum Huize
Terloo in de Kareelstraat te Bellingen
vangt ter plaatse sinds 35 jaar een 60-tal
kinderen met een moeilijke opvoedingsachtergrond op. Het Centrum stelt 60
medewerkers tewerk.
De gebouwen van het Centrum zijn vandaag afgeschreven en afgeleefd. De di-

rectie is bezig met nieuwbouwplannen
op de huidige site.
Gezien de parking- en verkeersproblematiek in de straat doet de directie van het
centrum de gemeente het voorstel om op
hun grond een parking met een vijftigtal
plaatsen in te richten.
De gemeente zou een perceel grond in

Met deze samenwerking kan de gemeente het Centrum Huize Terloo een steun in
de rug geven voor de realisatie van hun
totaalproject.
Tevens kan in het belang van de hele gemeenschap de verkeersproblematiek
in de Kareelstraat duurzaam opgelost
worden.

Pepingen behoudt
medische wachtpost Zennevallei

Centrum Pepingen wordt een
kleurrĳk vlinderparadĳs
Na de werken aan de N28 is het centrum
van onze gemeente veiliger geworden
maar onze dorpskern kan wat meer groen
en kleur gebruiken. We gingen te rade bij
het Regionaal Landschap Pajottenland
en Zennevallei dat voor ons een mooi
plan uittekende met onderhouds- en
vlindervriendelijke planten die het hele
seizoen bloemen geven. De aanplant zal

in het begin van volgend jaar gebeuren
door het Regionaal Landschap dat hiervoor zal samenwerken met Pro Natura
Sociale Werkplaats VZW. Plantgoed en
aanplanting worden voor 70% gesubsidieerd door het Regionaal Landschap
waardoor centrum Pepingen met een beperkt budget zal omgetoverd worden in
een kleurrijk vlinderparadijs.

Andre De Roubaix nieuwe voorzitter
Sinds maart dit jaar heeft CD&V het bestuur van de gemeente Pepingen overgenomen met Luc Decrick als burgemeester
en Peter Van Cutsem en Suzanne De Cort
als schepen.
Vermits Suzanne tot nu ook voorzitter was
van de afdeling, drong een voorzitterswissel zich op. Het CD&V-bestuur heeft Andre
De Roubaix aangeduid om de afdeling te
leiden tot aan de verkiezingen. Met zijn

jarenlange ervaring is Andre de geknipte
persoon om samen met de hele CD&Vploeg een sterk programma uit te werken
voor de volgende bestuursperiode.
We wensen Andre en Suzanne heel veel
succes toe in hun nieuwe functie!

Volg ons:
www.facebook.com/cdenvpepingen
www.pepingen.cdenv.be
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Het zorgsysteem in Vlaanderen is
momenteel kwaliteitsvol maar een
doolhof van voorzieningen in de gezondheids- en welzijnszorg. De burger
ziet door de bomen het bos niet meer.
De Vlaamse regering wil het zorglandschap daarom vereenvoudigen en
versterken door de gezondheidszorg
en de welzijnszorg samen te brengen in nieuwe eerstelijnszones. Voor
Pepingen lag de keuze, omwille van
de huidige gezondheids- en welzijnsnetwerken, niet voor de hand. Na
overleg met de eerstelijnswerkers en
-diensten die actief zijn in Pepingen
heeft het bestuur besloten toe te treden tot de eerstelijnszone Zennevallei
waardoor Pepingenaren voor dringende hulpverlening ook in de toekomst
gebruik kunnen blijven maken van de
medische wachtpost Zennevallei in
Buizingen.
Info wachtpost: http://www.wachtpostzennevallei.be/nl/info/
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