
GROOT-PEPINGEN
 pepingen@n-va.be  I   www.n-va.be/pepingen  I  jaargang 6 • nr. 2 • december

V.U.:  GERDA CLAEYS, TROP 10A, 1670 PEPINGEN

Wij willen vooruit, maar ...N-VA PEPINGEN 
wenst alle inwoners 
een voorspoedig en 
gezond 2017

Beste inwoners van Pepingen, 
 
2016 loopt op zijn einde, een jaar 
om nooit te vergeten. De terroris-
tische aanslagen waren nooit zo 
dichtbij. Een groeiend aantal men-
sen heeft het financieel moeilijk, 
kampt met gezondheidsproblemen 
of is op zoek naar werkbaar werk. 
Migratie zet onze samenleving 
onder druk. Alle inwoners kijken 
naar de politiek om hiervoor oplos-
singen aan te rijken. 
 
Ook Pepingen is in 2016 geen 
toonbeeld van goede politieke sa-
menwerking. De nieuwe numerieke 
meerderheid blijft elk project en/
of investering, zelfs gedragen door 
meerderheid en oppositie, afvoeren. 
U leest er meer over in deze editie.  
 
Ook onze schepen Gerard Defloo 
geeft een inkijk op zijn taken in 
het bestuur van onze gemeente.  
 
En nu op naar 2017, het kan enkel 
maar beter worden. Ik wens jullie, 
samen met onze mandatarissen 
en bestuur, een veiligere warme 
samenleving toe. Met vriendschap, 
een goede gezondheid en succes 
in alles wat jullie ondernemen. 
 
Van harte

 
 
Gerda Claeys, voorzitter 

Het enige punt dat nog gestemd geraakt op de Pepingse gemeenteraad is de 
mandatarissenwissel bij de CD&V zelf. Alle andere – zelfs noodzakelijke - 
beleidspunten, van gemeenteraad tot OCMW, worden stelselmatig afgevoerd. 

We stellen aldus vast dat:
• blijkbaar CD&V tegen ontwikkelingssamenwerking is, gezien hun njet 

voor toekenning van een eenmalige toelage voor financiële steun aan 
Haïti naar aanleiding van de orkaan Matthew.

• blijkbaar CD&V ook tegen het verhogen van de verkeersveiligheid in 
de Eikstraat is, aangezien ze niet akkoord gaan met snelheidsremmende 
maatregelen.

• blijkbaar CD&V tegen het voorstel is om een groter deel van het gebied 
achter de zagerij tot openbaar domein te laten verklaren, met de bedoe-
ling om meer subsidies te verkrijgen voor de aanleg van de nutsvoorzie-
ningen in het sociale woningproject van het OCMW. Hierdoor wordt het 
project vertraagd en loopt het OCMW kans op serieuze meerkosten.

Is CD&V eenvoudigweg allergisch aan alles wat niet door hen voorgedragen 
wordt? Wie is bij dergelijke houding gebaat? Wat wil CD&V in feite bewijzen 
met al die manoeuvres? Bewijzen dat Pepingen stilstaat? Een beetje ernst en 
inzet voor de gemeente Pepingen zou nochtans geen kwaad kunnen. 

Wij houden de moed er echter in en blijven onze missie volbrengen om jul-
lie het Pepingen te geven dat jullie verdienen. Een parel in het Pajottenland. 

Nieuwjaarsreceptie
Schepen Gerard DEFLOO, OCMW-raadsleden  
Katherine LANDUYT en Paul COOLS en  
het bestuur van N-VA PEPINGEN  
nodigen u graag uit  
op zondag 8 JANUARI 2017  
om het nieuwe jaar op feestelijke wijze in te luiden.  
Met een drankje en hapje verwelkomen wij onze leden,  
sympathisanten en alle inwoners van Pepingen.

LOCATIE: Het Dravershof, Ninoofsesteenweg 

OP: zondag 8 JANUARI 2017 van 11 tot 13 uur
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Pastorie- & Kerkenplan
De toekomst van de eredienstgebouwen

In het goedgekeurd pastorieplan 
van 15 maart 2012 staat te lezen dat 
op termijn enkel de pastorie van St 
Martinus (Ninoofsesteenweg  
Pepingen) behouden blijft als pas-
torie (het behoudt het statuut van 
pastorie bij bestemming). De pasto-
rieën van Beert, Elingen en Heikruis 
kunnen op termijn het statuut van 
pastorie bij bestemming niet behou-
den. Zij zullen dus niet meer tot het 
openbare domein gerekend worden 
en behoren dus nu reeds de facto 
tot het privaat patrimonium van de 
kerkfabriek, net als de pastorie van 
Bogaarden. Zoals u weet werd de 
pastorie van Bellingen verkocht om 
een deel van de recente omvangrijke 
restauratiewerken te betalen. 

In 2011 lanceerde toenmalig minister 
Bourgeois zijn conceptnota over de 
toekomst voor de parochiekerken. 
De verplichting om op lokaal niveau 
een langetermijnvisie te ontwikkelen 
werd verankerd in het subsidie- 
decreet voor niet-beschermde  
gebouwen van de eredienst en in  
het onroerend erfgoeddecreet. 

Er zijn talrijke voorbeelden van 
nieuwe bestemmingen voor oude 
kerkgebouwen: museum- & exposi-
tieruimte (Assenede)– gemeentelijke 
administratie en dienstverlening 
(Bergen op Zoom) – openbare 
bibliotheek (Diksmuide) – Stam 
(Gent) – The Jane (Antwerpen) – 
parkings – zwemkommen –  
begraafplaatsen en zo verder. 

De kerken zijn meestal centraal gele-
gen en komen aldus voor allerhande 
dienstverlening in aanmerking: 
schoolgebouwen, kinderopvang, 
sportbeoefening, vergaderingen, … 
De praktische mogelijkheden zijn 
enorm. Maar hoe ver ga je daarin? 
En vooral hoe pak je dit planmatig 
aan om te vermijden dat het kerk-
gebouw in verval zou geraken? 

Hoe kan in Pepingen de toekomst 
van de bestaande eredienstgebou-
wen, voor het merendeel parochie-
kerken, concreet vorm krijgen? 

Pepingen telt immers zes parochie-
kerken en heeft ook zes pastorieën 
gehad. Een beleid uitstippelen met 
een globale visie voor alle kerken 
van Pepingen is bijgevolg een prio-
riteit: na het pastorieplan is het nu 
wachten op het kerkenplan!

Elke kerkganger (of zelfs niet-kerk-
ganger) vindt meer informatie op 
de websites: www.crkc.be en 
www.herbestemmingkerken.be.

Gerard Defloo,
Schepen Erediensten
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Ons 5de eetfestijn 
was weer een succes
Het bestuur van N-VA Groot- 
Pepingen houdt eraan alle aanwe-
zigen, leden en sympathisanten te 
bedanken om van ons vijfde eetfestijn 
weer een succes te maken. Iedereen 
genoot van de huisbereide balletjes 
met krieken, het stoofvlees en de 
overheerlijke pannenkoeken.

Op zaterdag 12 november heeft ons 
bestuur aan de winnaars van de tom-
bola hun prijs overhandigd. Zo won 
Lucien Habils de streekproducten-
mand , Raymond Roosens de mand 
met het Pajot bier en Bruno François 
het nieuwste boek van Jos Pierreux.

We werken verder voor u
Als N-VA-schepen en gemeenteraadslid wens ik jullie van harte een 
mooi en prettig 2017 toe. 
De realisaties van de huidige LVB-N-VA-coalitie zijn talrijk ondanks 
de politieke strubbelingen. Belangrijke projecten zoals de vernieuwing 
van de N28, de restauratie van de O.L.V. kerk te Bellingen, vernieuwing 
containerpark, de sociale woningbouw, noodzakelijke investeringen bij de 
technische dienst, modernisering wagenpark, nieuwe tractor met maaier, 
fietspaden, nieuwe en herstelde wegen, snelheidsmeters, fietsrekken en 
dergelijke meer zijn uitgevoerd. 

Graag wil ik jullie toch enkele van mijn bevoegdheden als N-VA-schepen verklaren: 
• Financiën: het was een huzarenstuk het budget 2014 en het meerjaren-

plan 2014-2019 tijdig aan de gemeenteraad voor te leggen, gezien de 
toenmalige lamentabele financiële toestand van onze gemeente. Maar 
sindsdien is er telkens een positieve kas en een positief resultaat voor-
gelegd wat zeker goed is voor de toekomst van alle Pepingenaren

• Erediensten: de restauratie van de O.L.V. kerk werd in 2015 werkelijkheid. 
Het was een belangrijke uitgave, gedragen door het Gewest, de Kerkfabriek en 
onze gemeente. Het mag gezegd, deze restauratie krijgt alom lovende kritiek.

• Derde leeftijd & Vrijwilligersbeleid: een belangrijke ondersteuning 
komt van het OCMW, Mater Dei en Vander Stokken. Wij (GSAR) stel-
len ons niet in de plaats van de talrijke lokale gepensioneerdenbonden 
maar oefenen overkoepelende taken uit, formuleren adviezen en zijn een 
luisterend oor voor de niet geëngageerde derde leeftijd. Als schepen had 
ik ook het genoegen vele jubilarissen in de bloemetjes te zetten. 

• Begraafplaatsen: het onderhoud zal in de komende jaren een aanzien-
lijke meeruitgave vergen door het pesticiden decreet dat het gebruik van 
onkruidverdelgers verbiedt. Vergelijkende studies wijzen erop dat onze 
begraafplaatsen in Pepingen bij de best onderhouden aanzien worden.

• Ontwikkelingshulp: de financiële inbreng van de gemeente en de 
bevolking mag ten opzichte van de vorige legislatuur gezien worden. 
Nu het blijft een druppel….maar dank zij het GROS rekenen we op een 
steeds breder draagvlak. Er is eveneens een jaarlijkse tussenkomst voor 
lokale en regionale initiatieven ten behoeve van het Zuiden. 

• Sport & Recreatie: eind 2012 werd gemeld dat de bouw van een 
Sporthal dicht bij de 1ste steenlegging stond. Helaas, het project zagerij 
heeft de realisatie van onze Sporthal serieus vertraagd. Echter, het 
dossier gaat vooruit en de bestaande obstakels worden één voor één 
weggewerkt. Naast goed bespeelbare voetbalvelden, wilt de bevolking 
ook een Sporthal om hun sport in hun gemeente te beoefenen. Onze 
partij blijft zich inzetten voor de bouw van onze Sporthal. 

Dit kort overzicht geeft aan dat er ook in 2017 en 2018 veel werk op de 
plank ligt waarvoor ik mij ten volle wil en zal engageren. Kom gerust ook 
een babbeltje slaan op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 08 januari.

 Tot dan,
 
 
 Gerard Defloo,
 Schepen 

Ben Weyts huldigt 
de N28 in

Vlaams minister van Mobiliteit 
en Openbare Werken Ben Weyts 
opende de heringerichte Ninoof-
sesteenweg.  Bijna 2 jaar nadat de 
eerste spade de grond inging, is deze 
steenweg een veilige doorsteek voor 
élke weggebruiker. Deze herinrich-
ting zorgt voor een vlottere ver-
keersdoorstroming en een veiligere 
wandel- en fietsomgeving. 
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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