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Je veilig en duurzaam verplaatsen 
in Pepingen? Het nieuw fietspad 
Pepingen-Bogaarden is alvast een 
stap in de goede richting. Dit hebben 
we mede dankzij onze fietsbabbel op 
zondag 4 augustus ondervonden. CD&V 
Pepingen interviewde dan voorbijgangers 
(zowel fietsers als voetgangers) over 
hun ervaringen met het fietspad en 
de algemene fietsvriendelijkheid van 
Pepingen. Als bedanking voor hun tijd 
en bijdrage kregen ze een drankje of een 
appeltje tegen de dorst.

PEPINGS FIETSPAD: 
GOEDGEKEURD! 

We kregen voornamelijk positieve 
reacties. Een dergelijk vrijliggend 
fietspad is een positieve evolutie in 
Pepingen en dient als voorbeeld voor de 
aanleg van toekomstige fietspaden. Voor 
André, Gaby en Marguerite (Herfelingen) 
stimuleert het fietspad hen om er gebruik 
van te maken. Ze spreken zelfs van een 
stimulans voor het fietstoerisme in 

Pepingen. Veerle (Bogaarden) heeft 
graag dat het fietspad verder doorloopt. 

Natuurlijk kan het nog beter! De op- 
en afrit van het pad wordt bijvoorbeeld 
vaak gemist door fietsers die het pad 
niet kennen. Is er een mogelijkheid 
om dit op te lossen, vragen Eddy en 
Marleen (Denderwindeke). Verschillende 
mensen die we interviewden geven 
het onderhoud van de fietspaden aan 
als werkpunt. Bijvoorbeeld door tijdig 
overwoekerende planten te snoeien 

Onze fietsbabbel evalueert 
vrijstaand fietspad

Doe mee aan onze  
Back 2 School-actie!

Maak kans op de 
terugbetaling  
van je  
busabonnement? 

Wat moet je allemaal doen ?  
Lees alles op  pagina 3.
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of vuil op te ruimen. Zo vroeg Jürgen 
(Heikruis) bij hevige regenval zo snel 
mogelijk de modder op te kuisen. En 
bij de reiniging moeten fietsers het pad 
veilig kunnen blijven gebruiken, zonder 
dat ze hun fiets(banden) stukrijden 
(Francis uit Halle). Andere werkpunten 
zijn: de verlichting van het pad en het 
afvloeien van het water bij regenweer 
(Jasper uit Pepingen). Tot slot wordt 
ook gezegd dat de fietssuggestiestrook 
ter hoogte van Hoesnaek voor veel 
automobilisten een teken is om 
rustiger te rijden. Spijtig genoeg 
vermijdt dit niet dat bij filevorming de 
doorgang voor fietsers toch geblokkeerd 
wordt wanneer auto’s aanschuiven om 
de steenweg op te rijden.

Tot slot wil An (Bellingen) aandacht 
voor de algemene verkeersveiligheid 
in Pepingen. Sluipverkeer en 
snelheidsduivels blijven de wegen van 
Pepingen onveilig maken, onder andere 
in de Trapstraat en de Nieuwe Baan. 
En met het nieuwe schooljaar moeten 
de jongsten onder ons toch veilig naar 
school kunnen gaan?

FIETSPADENPLAN 2024

Het fietspad Pepingen-Bogaarden maakt 
deel uit van het fietspadenplan 2024 van 
CD&V Pepingen dat al eerder door de 
gemeenteraad werd goedgekeurd. Met 
dit plan maken we van Pepingen een 
veilige en mobiele gemeente. 

We hopen dat de meerderheid werk maakt 
van de fietspaden die al gepland waren 
voor Beert en Heikruis. Het zal alleszins 
passen in het SAVE-charter dat in maart 
door de gemeenteraad goedgekeurd 
werd. (zie pagina 6)

“Mogen wij u een paar 
vragen stellen over dit 
fietspad ?” 

En jij? Een suggestie?
Heb jij een ervaring met het fietspad en de  
algemene fietsvriendelijkheid in Pepingen ? 
Laat het ons weten via info@cdenvpepingen.be.
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Pepingen en de bibliotheek
Dit lazen wij in Het Laatste Nieuws van 6 mei 2019:

“Het Pepingse gemeentebestuur blijft vasthouden aan de bib van Bellingen en voorziet een budget voor opknapwerken. Zij willen 
werk maken van een renovatie van de bibliotheek van Bellingen. Onder het vorige gemeentebestuur waren er nog plannen om de 
bibliotheek te sluiten. Ze voorzien een budget voor een aantal broodnodige herstellingen, zoals onderhoudswerken van het dak, 
opfrissing van het interieur en de vernieuwing van het verwarmingssysteem binnen de bib.”

Graag geven wij hierop een rechtzetting:

Het CD&V-bestuur wou absoluut geen sluiting van de bib. Wat plande CD&V wel: De uitbouw van een CULTUURHUIS in de 
Zagerij. Dit cultuurhuis kan een hedendaagse bibliotheek huisvesten die voorbereid is op de steeds verdergaande digitalisering. 
Een moderne bib moet mee een rol kunnen spelen in het brede gemeentelijk beleid. Het is een ruimte waar burgers een tijdje 
kunnen vertoeven, informatie opzoeken, een krant of een boek lezen of een praatje maken met andere bezoekers. Maar dit 
alles kan pas na voldoende inspraak van de Pepingenaren. Dergelijke projecten moeten gedragen zijn door de bevolking.

RECHTZETTING

IN ACTIE

Lenteschoonmaak door Mooimakers

Zwerfvuil is voor velen een bron van 
ergernis. Pepingen telt heel wat vrijwillige 
Mooimakers die meehelpen zwerfvuil te 
verzamelen en die zo Pepingen proper 
houden. Aan al die mensen een hartelijke 
DANKUWEL. Op plaatsen met veel 
doorgaand verkeer kunnen onze Pepingse 
Mooimakers zeker wat hulp gebruiken. 
Voor de Grote Lenteschoonmaakactie 
van Mooimakers hebben we op zaterdag 
23 maart zwerfvuil opgekuist. Wij 
vertrokken aan Mong Blok en maakten 

de Ninoofsesteenweg tot aan Termeeren 
proper. Twintig witte en tien blauwe 
zakken ruimden we bij mekaar! Dit laat 
een dubbel gevoel achter: als team 
zetten we ons zinvol in. Maar het zou niet 
nodig moeten zijn. Hou Pepingen proper!

Wil je zelf ook een Mooimaker worden? 
Geef je naam door aan Mieke Denys, de 
milieu- en duurzaamheidsambtenaar van 
Pepingen via mieke.denys@pepingen.be 
of 02/383.14.24

Pinkster-
wandeling
Bedevaarten zijn ook nog van deze 
tijd, wist de reportage van Ring-TV 
ons te zeggen (6 juni 2019). Ook de 
Pepingse afdelingen van CD&V en 
KVLV houden deze traditie in ere 
en zakten op Pinkstermaandag af 
naar de basiliek van Halle. De korte 
wandeling naar de Mariastad is de 
opwarming, gevolgd door een ontbijt 
en een eucharistieviering voorgegaan 
door pastoor Cuong (Koen). Achteraf 
werden we nog getrakteerd op 
een muzikaal intermezzo door de 
Kioskconcerten op de Grote Markt van 
Halle. Wie nog zin had, stapte via een 
omweg terug naar huis, om te kunnen 
genieten van het Pajottenlands 
landschap!

Volgend jaar zijn we weer van de 
partij!

Omdat we het openbaar vervoer willen blijven promoten, betalen we 2 
busabonnementen terug onder de actie Back 2 School! Wil je kans maken 
op deze terugbetaling? Stuur vÓÓr 30 september 22.00 uur jouw tofste, 
gekste, grappigste… foto op de bus en een kopie van je abonnement naar  
info@cdenvpepingen.be of via een bericht op onze Facebook-pagina. 
Hou het veilig, stoor geen medepassagiers of de chauffeur! Vraag steeds 
toestemming van derden die mee op de foto staan.  

Back2School!

Meer foto’s en verslagen van onze 
acties vind je op onze website:  

www.cdenvpepingen.be
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Financiën
Op de gemeenteraad van juni 
werd de jaarrekening van het 
voorbijgaande jaar goedgekeurd. 
Deze jaarrekening geeft weer wat de 
gemeente gedurende het boekjaar 
2018 gedaan heeft en wat hiervan 
de financiële gevolgen waren. De 
resultaten tonen aan dat CD&V 
de gemeente in 2018 zuinig heeft 
bestuurd. We hebben bovendien een 
mooie volle kas achtergelaten en met 
een budgettaire ruimte van 382.000 
euro hebben we het nieuwe bestuur 
alle mogelijkheden gegeven om 
Pepingen verder uit te bouwen. 
Aquafin investeert 1.224.515 euro 
in waterzuivering in Pepingen, het 
Vlaams Gewest vernieuwt de rijweg 
en legt de fietspaden aan op de 
Kestersesteenweg. Waar zet het 
nieuwe bestuur op in? Wij wachten 
vol ongeduld op een ambitieus plan 
dat Pepingen klaarmaakt voor de 
toekomst. Aan hen nu om verder te 
werken, hopelijk met dezelfde ijver, 
dezelfde zuinigheid en dezelfde inzet 
voor alle Pepingenaren.
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INTRADURA een gemiste 
kans voor Pepingen

Verzorgingstafels

Intradura is de intercommunale die instaat 
voor het afvalbeleid in 19 Brabantse 
gemeenten. Voor Pepingen verzorgt ze 
de ophaling en verwerking van afval, de 
uitbating van het containerpark en het 
sensibiliseringsbeleid rond afvalpreventie. 
Het is één van onze belangrijkste partners 
in het beheer van de gemeente.

Door de Vlaamse regelgeving hebben 
kleine gemeenten zoals Pepingen geen 
rechtstreekse vertegenwoordiger meer 
in de Raad van Bestuur. Vanuit het 
overlegniveau van alle politieke formaties 

Onder de inwoners van Pepingen zijn er 
heel wat jonge gezinnen. En we weten dat 
deze gezinnen dankbaar zullen zijn dat 
ze zonder problemen hun baby of peuter 
kunnen verschonen tijdens één van 
de vele eetfestijnen of feestelijkheden 
die Pepingen rijk is. Daarom stelde we 
tijdens gemeenteraad van 23 april 
voor om in alle zalen van Pepingen 
een verzorgingstafel te installeren en 
de plaats met pictogrammen aan te 
duiden. Het gaat hier om een kleine 
maar gezinsvriendelijke investering in 
bestaande infrastructuur. Ook vroeg 
CD&V ervoor om hier aandacht voor te 
hebben bij elke toekomstige investering 
in infrastructuur (bv. bij de zagerij). 

Er werd door LVB beslist om dit 
voorstel enkel door te voeren in de 
gemeentelijke openbare gebouwen. 
Dit laat een dubbel gevoel achter. 
We zijn blij dat er een kleine stap naar 
een gezinsvriendelijke gemeente werd 

werd Andre De Roubaix als deskundige 
gevraagd om deze Raad te ondersteunen. 
De voorwaarde voor zijn aanstelling 
was een unanieme voordracht door de 
gemeenteraad. Jammer genoeg stemde 
de LVB verdeeld. Een gemiste kans voor 
Pepingen! We begrijpen deze keuze van 
LVB niet. Vanuit CD&V Pepingen zullen 
we zo goed mogelijk het afvalbeleid van 
Pepingen proberen op te volgen. Maar 
zonder een vertegenwoordiger in het 
bestuur zal het minder gemakkelijk zijn.

gezet. We betreuren het dat de niet-
gemeentelijke gebouwen Pepingen, 
Beert, Elingen en Ter Loo uit de lijst 
geschrapt werden. Deze zalen worden 
nochtans ook vaak gebruikt, met jonge 
gezinnen onder de aanwezigen.

CONSTRUCTIEF IN DE OPPOSITIE
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Bushalte
CD&V Pepingen wil duurzame 
mobiliteit zo concreet mogelijk maken. 
Daarom streven we ernaar om het gebruik 
van openbaar vervoer aangenamer en 
gemakkelijker maken. Kwaliteitsvolle en 
propere halteaccommodaties zijn hierin 
een belangrijke factor. 

In het verleden heeft de gemeente veel 
geïnvesteerd om bushokjes in Pepingen 
te vernieuwen. Vorig jaar beslisten 
wij nog om het schuilhuisje rechtover 
Café Terkammen in Bogaarden te 
vernieuwen. Om het laatste van het oude 
type bushokje op het grondgebied te 

vernieuwen, voegde onze fractie een punt 
toe aan de gemeenteraad van 28 mei 
2019.  Wij vroegen de goedkeuring om het 
schuilhuisje aan de Lenniksesteenweg 
ter hoogte van het kruispunt met de 
Borrestraat en Brandwachtstraat, Halte 
Elingen Brandwacht te vervangen. Het 
oude moet vervangen worden door 
een modern model gelijkaardig aan het 
huidig. Het schuilhuisje zou worden 
aangekocht via De Lijn, na tussenkomst 
van het Vlaams Gewest, voor een bedrag 
van 1.497,07 euro. Het voorstel werd 
helaas niet aanvaard.

Save-charter
Op de gemeenteraad van 27 februari 
stelden we het SAVE-charter van 
Ouders van Verongelukte Kinderen 
voor. Met deze charter engageert de 
gemeente zich om de doelstellingen 
in het charter concreet uit te werken 
en zo Pepingen verkeersveilig te 
maken. De doelstellingen van het 
charter zijn: 

1. De opmaak en 
evaluatie van een 
verkeersveiligheidsanalyse.

2. De implementatie van het 
STOP-principe.

3. De afstemming van het 
mobiliteitsbeleid op kinderen 
en jongeren.

4. Het garanderen van een hoog 
handhavingsniveau.

5. De voorbeeldfunctie van 
de gemeente en haar 
beleidsverantwoordelijken.

6. Een actief sensibilisatie- en 
educatiebeleid voeren.

7. De opvang van 
verkeersslachtoffers 
optimaliseren.

 
 
We zijn blij dat ons voorstel op 
de gemeenteraad van 26 maart 
werd goedgekeurd. Tijdens de 
Roefeldag, op 22 juni, werd deze 
charter ondertekend. We hopen 
dat er snel werk gemaakt wordt 
om de doelstellingen om te zetten 
in concrete beleidsmaatregelen.

® Kris Van de Sande

verrekend bij de betaling van het 
abonnement. CD&V Pepingen stelde ook 
voor om de overeenkomst te laten ingaan 
op 1 augustus 2019 want meestal worden 
de abonnementen voor het nieuwe 
schooljaar voor 1 september vernieuwd 
of aangevraagd.

De hele oppositie CD&V/DVP/NVA was 
het voorstel genegen. Om onduidelijke 
en/of ongegronde redenen stemde de 
LVB tegen.

Tijdens de gemeenteraad van 25 juni 
2019 stelde de CD&V-fractie voor om een 
derde-betalersovereenkomst tussen 
de vervoersmaatschappij De Lijn en de 
gemeente af te sluiten.

Peter Van Cutsem, gemeenteraadslid: 
“Wij willen hiermee het gebruik van 
het openbaar vervoer bij kinderen en 
jongeren promoten. Met het voorstel 
kunnen inwoners van 6 tot en met 
24 jaar een tussenkomst van de 
gemeente ontvangen op alle Buzzy 
Pazz-abonnementen. Met een Buzzy 
Pazz-abonnement mag je onbeperkt 
op- en overstappen op elke Vlaamse 
bus of tram.” Dankzij een Pepingse 
tussenkomst kunnen inwoners 31,8 euro 
besparen op een jaarabonnement. De 
derde-betalerkorting wordt automatisch 

Buzzy Pazz

Maak kans op de terugbetaling van 
je busabonnement? 
Doe mee aan onze Back 2 School-actie! 

zie pag. 3
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