
11de Petanque- en Ontspanningsnamiddag 
voor de senioren

in het ontmoetingscentrum “’t Schoolhuys”
te Bogaarden 

vrijdag 20 september 2013 vanaf 14.00 uur
Petanque en kaarten is de laatste jaren één van de meest geliefde vrije tijdsbestedingen 
geworden van onze gepensioneerden. Je kan natuurlijk ook de actieve petanquers 
aanmoedigen of gewoon komen voor een plezante babbel.

We beginnen eraan om 14.00u. Om 16.30u. trakteren we iedereen op pannenkoeken. Nadat we 
om 17.30u. de prijzen hebben verdeeld, sluiten we de namiddag af.

Dus als je zin hebt in een plezierige namiddag met vele vrienden en kennissen, kom dan naar 
de ontspanningsnamiddag.

Indien je vervoer wenst om er op 20 september te kunnen bij zijn, gelieve dan te 
telefoneren naar Mich Pompen: 02/356.18.34 (thuis) of 0498/92.43.81 (GSM)

pepingen.cdenv.be
INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 13 - SEPTEMBER 2013

CD&V/Sp.a Pepingen is en blijft 
de grootste politieke formatie in Pepingen

6 jaar lang werkte het CD&V-bestuur aan een dossier om in Pepingen een 
sporthal te kunnen bouwen. 6 jaar van hard werken samen met de sport-
dienst, de sportraad en de betrokken instanties want na 30 jaar palaveren 
over een sporthal stonden we in 2007 nog nergens.  Stedenbouwkundig 
maakten we de weg vrij door werk te maken van een structuurplan zodat 
de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “sporthal” een feit 
was. We bezochten een aantal sporthallen en deze in Bocholt was op maat 
van Pepingen, zowel ruimtelijk, als fi nancieel. Lees meer hier, op pagina 4!

De sporthal “De steenakker” te Bocholt is een voorbeeld op maat van onze gemeente.

Wat met de sporthal te Pepingen?



In het dossier werden de voorwaarden van 
het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), opme-
tingsplan en bodemonderzoek opgenomen. 
Mogelijke gespecialiseerde inschrijvers/
bedrijven konden hun ontwerp overmaken, 
dit ontwerp werd beoordeeld door een 
onafhankelijke jury, waaronder plaatselijke 
mensen uit sportverenigingen. Dit ontwerp 
zou vooraf  door het bedrijf  afgetoetst 
worden met de brandweer en politie. Ook 
de beoordeling op de kostprijs (raming 1,8 
miljoen euro), realisatietermijn speelde mee 
in de toewijzing van de fi rma.
Ondertussen werd ook een Autonoom 
Gemeentebedrijf  (AGB) opgericht. De 
naam zegt het zelf: een verzelfstandigd 
gemeentelijk bedrijf  waardoor de BTW-
recuperatie voor de bouw sporthal volledig 

kan gebeuren.
Al een lange weg afgelegd maar de adminis-
tratieve molen verliep traag en 6 jaar was te 
weinig om de eerste steenlegging te kunnen 
realiseren. We gaven het dossier door en 
hoopten voor Pepingen op een snelle reali-
satie. Maar spijtig voor u, beste Pepingenaar, 
de topprioriteit van het LVB-NV-A bestuur 
is gewoonweg niets uit te voeren van al wat 
in de vorige legislatuur gepland werd.
Het huidige college van burgemeester en 
schepenen besliste, buiten hun bevoegd-
heid, om een oud contract “ontwerper 
bouw sporthal in de Hoesnaek” van 1981 
over te zetten naar het AGB dat op zich een 
andere entiteit is. 
Het AGB liet via dit contract een haalbaar-
heidsstudie uitvoeren. Het stond dan ook 

in de sterren geschreven wat de uitkomst 
zou zijn van de haalbaarheidsstudie voor de 
inplanting van de sporthal op het voorge-
stelde terrein: de sporthal kan niet op dit 
terrein komen. En kijk, het resultaat is er 
nu: de studie heeft bewezen wat het bestuur 
wou dat bewezen werd: de sporthal kan 
er niet staan. Stel u voor, ze is te groot! De 
studie geeft als alternatief  om de sporthal 
te bouwen op het tweede veld van FC Pe-
pingen. Waar komt dan het tweede veld van 
FC Pepingen ? Is hier nog ruimte voor ? 
Wat zal de heraanleg hiervan kosten ? Voor 
de nieuwe locatie moet een nieuw ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) opgesteld worden, 
kostprijs en haalbaarheid ? Dus alles vanaf  
“nul” herbeginnen. Wanneer zal de eerste 
steen gelegd worden ?
Zeg nu zelf, deze bocht binnen het dossier 
“sporthal”, welke Pepingenaar gelooft dit? 
Denkt men echt dat men in Pepingen zo 
naïef  is? Er zou 6 jaar gewerkt zijn aan de 
bouw van een sporthal die niet eens op 
het terrein past! Wij weten beter en willen 
graag met jullie onze plannen delen. Wordt 
vervolgd ...

We bezochten een aantal sporthallen en deze in Bocholt was op 
maat van Pepingen, zowel ruimtelijk, als fi nancieel. We namen 
contact op met een aantal gespecialiseerde fi rma’s. We lieten de 
voorziene ruimte opmeten en grondsonderingen voor een bode-
monderzoek uitvoeren. Het “sleutel op de deur”-dossier om een 
ontwerper/aannemer aan te stellen lag klaar. Van ontwerp tot ople-
vering, één aanspreekpunt, één bedrijf. 
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Wat met de sporthal te Pepingen?

Inplantingsplan 
met de afmetingen 
van de sporthal uit 
Bocholt.

KLEEDKAMERS + BERGING

GEVECHTSPORTZAAL

CAFETARIA + BERGING + 
BUREAU + ONTHAAL + SANITAIR

SPORTHAL + BERGING



Met de ondersteuning van die subsidie 
zou FC Pepingen gedurende 10 jaar de 
lidgelden van de spelers ongewijzigd laten. 
Alleen een indexaanpassing kon.
Vandaag komt er een vraag van FC Pepin-
gen om de lidgelden met 20 € te verhogen 
om de bijkomende kosten die verbonden 
zijn aan de jeugdwerking op te vangen.
De VLD-NVA meerderheid keurde deze 
aanpassing goed.

CD&V begrijpt zeker de onvoorziene kos-
tenverhogingen van FC Pepingen maar ge-
zien de overeenkomst van 2009 kan deze 
extra kost niet doorgerekend worden aan 
spelers die woonachtig zijn in Pepingen. 

CD&V stelde daarom op de gemeenteraad 
van juni 2013 voor dat de gemeente voor 
de Pepingse spelers de 20 € zou bijpassen 
via een subsidie. Helaas, dit voorstel werd 
weggestemd. 

Weet je nog: Pepingen leeft, buurt-
babbel, info vergaderingen, LEN 
(lokaal educatief  netwerk) …..
Het lijkt al weer lang geleden.
Alles wat goed was en goed werkte de 
voorbije zes jaren moet nu anders, of  
beter: niet.

De nieuwe meerderheid heeft een 
duidelijke communicatie strategie en 
past die consequent toe. 

Volgens wat wij konden vaststellen zit 
ze zo in mekaar:
• Wat niet weet, ook niet deert
• Hoe minder info, des te minder 
vervelende vragen
• Als je het toch moet zeggen: dan zo 
laat mogelijk

Drie voorbeelden uit de voorbije 
weken:
• De waterzuiveringsinstallatie wordt 
ingeplant in de Kriekelaerestraat, zon-
der onderzoek van de alternatieven, 
zonder consultatie van de bewoners, 

zonder mogelijkheid van beroep. 
Hopla en we zijn er van af  !
• Er werd in alle stilte een bouwver-
gunning afgeleverd voor een, welis-
waar kleine, windmolen. Waar blijft 
men met “Het Pajottenland op zijn 
mooist”? Is er een draagvlak bij de 
bevolking? Waar zijn de VLD-roepers 
uit het verleden gebleven?
“Trouwens (zei een kleuter van 5 
jaar), ik vind dat ze de windmolens 
nu wel mogen stilleggen: er is al wind 
genoeg ! “
• De nieuwe regeling voor groot 
huisvuil lijkt een draak. Een afspraak 
maken, thuis blijven en betalen om 
van uw afval af  te geraken.
Ook al heeft het Vlaams gewest hier 
voor een groot deel de spelregels 
bepaalt, in Pepingen kregen we nog 
net op tijd, eigenlijk veel te laat, de 
nodige info.
Zelf  naar het containerpark trekken 
lijkt het enige werkbare alternatief.

Op 4 juli 2013 is oud-strijder André Gode-
froy, op de leeftijd van 93 jaar, overleden.
André was tot voor 2 jaar steeds trouw 
aanwezig op de 11 november-herdenking.
De laatste jaren was hij zelfs de enige oud-
strijder die er nog kon zijn.
André was een geëngageerd man, zowel 
politiek als in het verenigingsleven.
Getuige daarvan was de talrijke aanwezig-
heid op zijn uitvaartplechtigheid.
In 2014 zullen we met zijn allen de eerste 
wereldoorlog herdenken. Tal van activitei-
ten zullen opgezet worden, ook in onze 
gemeente en dat is meer dan terecht. De 
gruwel van oorlog mag immers niet verge-
ten worden. De dankbaarheid tegenover 
mensen die voor onze vrijheid gestreden 
hebben, moet blijven bestaan. Jammer toch 
dat de huidige meerderheid verstek liet gaan 
op de uitvaart van een oud-strijder !

In 2009 werd er, naar aanleiding 
van de aanleg van het kunst-
grasveld, tussen de gemeente 
en FC Pepingen een overeen-
komst afgesloten waarin de ge-
meente, gedurende 10 jaar, een 
jaarlijkse subsidie van 20 000 € 
toekent aan FC Pepingen. 

5

Dankzij het huidig gemeentebestuur moeten de 
Pepingse voetballertjes 20 € lidgeld meer betalen!

Waar is de communicatie? Dank u André 
Godefroy!

André Godefroy met Herman Van Rompuy



V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e 

8

De CD&V ploeg investeerde fors in een structurele aanpak van de schoolomgevingen. De verkeersveiligheid was hier 
de eerste prioriteit. De resultaten mogen gezien worden en zullen meerdere schoolgeneraties meegaan. Dit lijken ons 
meer zinvolle investeringen dan het asfalteren van landbouwwegen om er een wielerwedstrijd op te laten doorgaan ( of  
dacht je dat dit voor de burger was?).

• In de vorige legislatuur was de wed-
decompensatie van de burgemeester een 
steeds weerkerende rubriek in de VLD-lite-
ratuur. Maar wat zien we nu? Waar CD&V 
alles duidelijk communiceerde, wordt nu 
door de meerderheid angstvallig gezwegen 
over de kostprijs van de weddecompensatie 
van collegeleden. 
• Een toegang tot een veld aanleggen 
of  verbreden kan wettelijk alleen via een 
bouwvergunning ofwel ligt je veld in de 
Teleweidestraat.
 • Je portemonnee wordt alsmaar lich-
ter! Terwijl je in de verkiezingsbrochure van 
LVB kon lezen dat er zou bestuurd worden 
zonder de belastingen te verhogen, betaal je 
nu al meer voor opzoekingen, een tweede 
verblijf, grof  huisvuil…. En te zien aan 
de geplande extra uitgaven mogen we nog 
meer van dergelijke verdoken belastingsver-
hogingen verwachten.
• Of komt er hulp vanuit onverwachte 
richting? CD&V-nationaal en in het bij-

zonder Michel Doomst, zorgde er namelijk 
voor dat Pepingen in 2013 beroep zal kun-
nen doen op 150.000 euro uit het platte-
landsfonds. Dit geld kan gebruikt worden 
voor bijvoorbeeld onderhoud van natuur-
gebieden, projecten die de leefbaarheid 
van het dorp stimuleren en die kwetsbare 
groepen op het platteland ondersteunen. 
Aan het bestuur vragen we dan ook om 
zorgvuldig om te springen met dit geschenk 
en het niet te verkwanselen aan bijvoor-
beeld een 5 cm dikke laag asfalt die maar 
een paar jaar meegaat.
 • Je zal tot ver in 2015 moeten wachten 
om te kunnen fietsen op het fietspad 
Bogaarden-Pepingen. Het project dat 
klaar lag om in 2013 uit te voeren en dat 
voor 80% gesubsidieerd zou worden door 
de provincie wordt uitgesteld.  Een gemiste 
kans om in dezelfde termijn een extra fiets-
pad te realiseren met ondertussen het risico 
om de subsidies voor het huidige project te 
mislopen. 

• Op verschillende plaatsen in de gemeente 
wacht men op het gespecialiseerd VLD-
team met veiligheidshelm en  kruiwagen 
om de putten in de zachte bermen te 
vullen.
• In het kader van de goedkeuring van het 
nieuwe milieubelastingsreglement stelde 
onze fractie voor om onthaalouders en 
kinderdagverblijven 2 rollen restafval-
zakken per jaar gratis ter beschikking 
te stellen. De meerderheid verwierp dit 
voorstel. Het zou later bekeken en verwerkt 
worden in het volledige nieuwe algemene 
afvalbeleid. Dus (nog) geen vuilzakken voor 
onthaalouders, wordt zeker vervolgd !
• De gemeente heeft een voorbeeldfunctie 
naar duurzame mobiliteitsoplossingen. Bij 
de aankoop van de lichte bestelwagen voor 
de technische dienst, werd blijkbaar de 
haalbaarheid van een elektrische aange-
dreven bestelwagen niet onderzocht . 
Vergeten !?

Schoolomgevingen 
veiliger, beter en mooier

Als je ’t nog niet weet!

Om onze verkiezingsslogan “Verder voor 
Pepingen” in realiteit om te zetten hebben 
CD&V-mandatarissen verder hun schou-
ders gezet bij de organisatie van de Roe-
feldag. Meer dan 250 kinderen proefden 
van verschillende activiteiten of  beroepen. 
Proficiat aan de stuurgroepleden voor de 
inzet en organisatie van dit groots evene-
ment. Een positief  verhaal waar er samen 
aan gewerkt moet worden.

Roefeldag: een positief verhaal


