
In de parochiezaal, Ninoofsesteenweg 70 te Pepingen
Zaterdag 5 april 2014 van 17.30 tot 22 uur
Zondag 6 april 2014  
 van 11.30 tot 15 uur en van 18 tot 20 uur
Maandag 7 april 2014 van 17.30 tot 20 uur
De opbrengst van de tombola is voor een goed doel: Bednet 
Langdurig zieke kinderen kunnen naar school via het internet - www.bednet.be.

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

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

IEDEREEN

VAN 

HARTE

WELKOM !

Pepingen

pepingen.cdenv.be
INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 14 - MAART 2014

Deze uitgave van ons 
huis-aan-huisblad staat in het thema “zo kan 
het ook…” omdat we willen aantonen, als 
oppositie, dat er ook alternatieven zijn voor 
wat de meerderheid doet of  beter gezegd 
niet doet.
Pepingen komt uit een duistere winter. 
Het begon met de “kerstbomen affaire”. 

LVB-NVA wou niet samenwerken 
met verenigingen, handelaars en scholen om 
kerstbomen te plaatsen. Daarna zocht en 
vonden de voorzitter en secretaris van het 
autonoom gemeentebedrijf  ruzie met de 
vrijwilligers van ’t Schoolhuys. Het college 
keek er naar. Dan waren er de perikelen 
rond de toelage aan de niet-gemeentelijke 
zalen. Tot slot waren er de belastingverho-

gingen op verkavelingen en eigendommen. 
Maar tegelijk budgetteert men wel € 200.000 
per jaar meer voor bijkomende aanwervin-
gen. Ja, het waren duistere kerstdagen en dat 
schijnt ook de Pepingenaar te vinden zoals 
blijkt uit de resultaten van de enquête die 
onlangs in Het Nieuwsblad verschenen.
Gelukkig zijn er ook mensen bij de meerder-
heid die niet meer alles pikken!
Maar als CD&V’ers willen we de moed niet 
opgeven en geloven we dat er meer licht aan 
het einde van de tunnel zal komen en daar-
om willen we met heel concrete voorbeelden 
aantonen dat er wel een positieve weg is!

Uw Pepingse kandidaat

Peter Van Cutsem
4de opvolger Kamer
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Doe met minder meer…
In andere gemeenten merken we dat door bespa-

ringen een aantal gemeentelijke personeelsleden die met 
pensioen gaan niet meer vervangen worden terwijl toch verwacht wordt dat de 
dienstverlening hetzelfde blijft. In Pepingen worden vier extra personeelsleden 
bijkomend gebudgetteerd, maar daalt de dienstverlening: zo zijn er geen sports-
nacks meer voor de kinderen en worden de adviesraden niet meer administratief  
ondersteund. Laat het college eens naar andere besturen gaan kijken…

Verplaatsing van 
de sporthal voor 
een tribune voor 
FC Pepingen 
In plaats van een sporthal op 
maat van Pepingen kiest het 
huidig bestuur voor  sporthal 
met tribune en kleedkamers 
voor FC Pepingen. Meerprijs 
zo’n 500.000 €.

We nemen aan dat FC Pepingen, sinds 
de promotie naar vierde nationale, 
nood heeft aan een tribune met bij-
horende kleedkamers. Het huidige ge-
meentebestuur stapt hierin mee en wil  
dit project realiseren door een andere 
locatie voor de sporthal te kiezen.

Indien men dat wil doen, dan is dat een 
beleidskeuze maar kom hier dan ook 
voor uit zodat er geen onnodige bijko-
mende studiekosten hoeven betaald te 
worden om een nieuwe locatie te ver-
antwoorden. De meerderheid  verstopt 
zich steeds achter het feit dat de vorige 
locatie te klein zou zijn maar heeft dat 
nog nooit aangetoond.

Nieuwe locatie
Men voorziet de bouw van een sport-
hal met tribune en kleedkamers nu op 
het tweede voetbalplein. Op de plaats 
waar CD&V de sporthal had voor-
zien (gravelplein) zou dan het tweede 
voetbalplein komen. Daarvoor blijkt 
het gravelplein dan wel groot genoeg 
te zijn. De verschuiving en uitbreiding 
zal natuurlijk een belangrijke bijko-
mende meerkost meebrengen. Is dat 
de reden van de hogere kostprijs van 
de sporthal op de nieuwe locatie t.o.v. 
de locatie aan de Grasmeerstraat? Dan 
spreekt men nog niet van de volledige 
administratieve molen die herbegonnen 
moet worden. Dus nog wat werk aan de 
winkel.

Fietsvriendelijk verkeer
In de vorige legislatuur hebben we met beperkte 

middelen getracht om Pepingen toch iets fietsvien-
delijker te maken. Zo hebben we enkele wegen heraangelegd met fietssuggestie-
stroken en was alles klaar om het fietspad tussen Pepingen en Bogaarden aan te 
leggen. Het nieuwe bestuur wil landelijke wegen, zoals de Kareelstraat in Bellin-
gen, verder ombouwen tot sluipwegen om ’s morgens sneller naar Halle te kunnen 
rijden en noemt dit fietsvriendelijk verkeer. Wij vragen om de verkeersmaatregelen 
zoals de fietssuggestiestrook in Bellingen en de bloembakken in de Hondzocht-
straat in ere te herstellen. Kost niet veel en zo kan het ook!

De Zagerij en 
de bibliotheek

In plaats van de Zagerij te laten instorten en een dure renovatie van de bib in 
Bellingen te voorzien (> € 250.000), kan men ook toekomstgericht denken. Een 
bibliotheek voor de toekomst heeft meer nodig dan wat de locatie in Bellingen kan 
bieden: ze heeft de maatschappelijke rol te vervullen van informatiecentrum en 
digitale ontmoetingsplaats en ze moet partner zijn in cultuureducatie en creatieve 
zelfontplooiing.  De Zagerij geeft ons de mogelijkheid om dit te realiseren en 
daarbij alle gemeentelijke diensten te centraliseren wat de leefbaarheid van Pe-
pingen centrum en de lokale handel alleen maar ten goede kan komen.  Niet ter 
plaatse blijven trappelen kan dus ook.
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Financiële situatie van 
de gemeente Pepingen

In plaats van te zeuren over het 
feit dat er geen geld is, benoem 
de werkelijke toestand.

Op 01/01/2007 had Pepingen een 
schuld van 4.538.214 euro en anderzijds 
geld op de rekening voor 2.346.226 
euro. Samen dus een tekort van 
2.191.988 euro.
Op 31/12/2012 was de schuld gedaald 
tot 3.038.919 euro en was er geld op de 
rekening voor 1.489.289 euro. Samen 
dus nog een tekort van 1.549.630 euro.
Tijdens de voorbije zes jaren is de situ-
atie dus met 642.358 euro verbeterd of  
gemiddeld met 107.060 europer jaar. 
En daar is geen speld tussen te krijgen!
De financiële situatie is dus merkelijk, 
met 29%, verbeterd tijdens de vorige 
legislatuur.

N28 Ninoofsesteenweg – 
Herinrichting doortocht Pepingen
Start van de werken 

In plaats van het dossier te 
blijven blokkeren kan het ook 
anders.

Op 17 december 2013 keurt de ge-
meenteraad een agendapunt van de 
CD&V-Sp.a fractie goed waarbij de 
signalisatievergunning afgeleverd wordt. 
Agentschap Wegen en Verkeer, die 
opdrachtgever is voor deze werken, 
overlegt met de aannemer. De schepen 
van mobiliteit dient echter een klacht in 
tegen deze vergunning. 

Hoe durft de meerderheid van LVB 
nog zeggen dat zij streven naar een 
snelle oplossing? Reeds 4 jaar lang blok-
keren zij dit dossier! 

LVB zegt dat zij streven naar een beter 
Pepingen. Maar blijkbaar geldt dit niet 
voor iedereen!
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Waterzuiveringsinstallatie in 
de Kriekelaerestraat

In plaats van met het schepencollege een goedkeuring te geven voor de inplanting 
van een waterzuiveringsinstallatie op een terrein naast woningen kan men alterna-
tieve locaties steunen zodat de aangelanden minder of  geen hinder zullen onder-
vinden. Overleg en nog eens overleg ontbreekt.
Dossiers ter inzage leggen en een debat voeren kan ook.

Contact-
gegevens 
van onze 

mandatarissen

Mich
Pompen
gemeenteraadslid
0498 92 43 81
mich.pompen@telenet.be

Patrick
Vanbellinghen
gemeenteraadslid
0498 73 30 95
patrick.vanbellinghen@telenet.be

Leen 
Pollé
OCMW raadslid
0495 30 44 57
leen.polle@telenent.be

Suzanne 
De Cort
voorzitter CD&V Pepingen
0497 05 26 16

Peter 
Van Cutsem
gemeenteraadslid
0476 59 90 23
mail@petervancutsem.be

Joachim 
Agneessens
gemeenteraadslid
0496 98 42 23
joachim.agneessens@hotmail.com

Marleen 
Pierreux
OCMW raadslid
0497 38 49 52
marleen@pierreux.be

André 
De Roubaix
gemeenteraadslid
0473 49 90 44
a.deroubaix@scarlet.be

Paul 
Baert
gemeenteraadslid
0473 23 26 13
paulb@telenet.be

Marc 
Paridaens
gemeenteraadslid
0473 86 62 95

Luc 
Decrick
OCMW raadslid
0495 54 68 60
luc.decrick@hotmail.com


