
MASTERPLAN 2050
VRAGEN EN ANTWOORDEN



Vraag voor de heer Spaan. In het tweede participatiemoment hadden we gevraagd om duidelijk
te onderbouwen waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Ik zou graag de onderbouwing horen
van de randpromenade. Iedereen die Moerbeke kent weet dat je als je 5 minuten wandelt in het
groen zit. “Landschap is Nabij!” was de start slagzin. Er komt bovendien al een groene ader met
de spoorwegbedding. Wat is dan de added value? Hiervoor offert men de rust op van de mensen
die in de Dorpvaart ook al “de Lus” mogen verteren. Het lijkt erop dat sommige buurten echt
geattaqueerd worden en dit om een Hollandse Bastille na te bouwen, iets wat we niet zijn!

De randpromenade vormt de zachte begrenzing van het dorp met daarin groene entrees. Tevens biedt
deze ruimte voor functies die op den duur onder druk komen te staan in het dorp of het landschap.
Zoals paardenweides, moestuinen, scouting en de begraafplaats. Maar ook ruimte voor biodiversiteit,
regenwaterbuffering en infiltratie en groen. De promenade is een groene route rondom het dorp en
een uitvalsbasis naar het omringende landschap.

Goede profielen van de wegen -> deze dienen
vergevingsgezind te zijn, d.w.z. geen bomen
op korte afstand van de rijweg.

Het klopt inderdaad dat we ons bewust moeten
zijn om de wegen vergevingsgezind te maken,
dat is mede ook de reden dat er momenteel ook
geen nieuwe bomen werden aangeplant o.a. op
de Dorpvaart.

Wat met de privacy van de mensen die hier
wonen?

Dit is een specifieke vraag over een bepaalde
locatie, die niet werd gedefinieerd in de vraag,
en is dus ook niet te beantwoorden. Maar
algemeen zal er uiteraard aandacht zijn voor de
privacy van omwonenden.

___________________________________________________________

VRAGEN EN OPMERKINGEN VAN DE BEWONERS

Welke meerwaarde heeft een
randpromenade ten noorden van de
Dorpvaart wetende dat je 200m verder al het
bos instapt en later aansluit op het literaire
wandelpad (= deel van de promenade).
Aaneengesloten landbouwbedrijven worden
in 2 gedeeld. Onderhoud? Zwerfvuil!

De randpromenade is een ambitie op lange
termijn. Die is moeilijk te realiseren in de
huidige omstandigheden en er zullen zeker geen
onteigeningen gebeuren. De bedoeling is
wel om in de toekomst alert te zijn wanneer zich
kansen voordoen om een deel van de
promenade te realiseren.

De oude spoorwegbedding krijgt veel
aandacht als centrale as ... Ik dacht dat in
2020 deze fietssnelweg een volledige revisie
ging krijgen van de provincie, maar zie op het
plan ook een wandelpromenade op de
zijkant. Is hier voldoende vrije ruimte voor,
want het lijkt mij wel heel goed om deze 2
types zwakke weggebruikers een aparte
strook te geven ...

Ja, dit is door de provincie al bestudeerd en is
haalbaar. De plannen zijn in opmaak, uitvoering
valt wellicht te verwachten vanaf 2021-2022.

Lees hieronder de vragen en antwoorden die gesteld zijn n.a.v. de webinar van het masterplan 2050.

___________________________________________________________

___________________________________________________________
Als ik het goed begrijp, zal het doorgaande verkeer dus geweerd worden uit de Damstraat.
Betekent dit dan ook dat het recyclagepark verhuist? Lijkt me logisch dan gezien het vele
verkeer.

Het gemeentebestuur bestudeert momenteel de mogelijkheden voor een verhuis van het recyclagepark
op middellange termijn. We zijn ons ervan bewust dat de huidige locatie niet ideaal is.



Wat is de visie op zwaar verkeer (vracht, tractors,
paardenvervoer)? Het komt zelfs niet aan bod in
het hele plan.

Samen met de andere gemeenten van het Waasland is
er een plan uitgewerkt om het zwaar vrachtverkeer te
weren, dit is intussen ook al uitgevoerd. Lokaal
vrachtverkeer zal echter altijd mogelijk zijn.  

We hebben de vraag gesteld aan de politie om, aan de
hand van een controle, een zicht te krijgen op de aard
van het transport. D.w.z. is het verkeer illegaal of
effectief lokaal verkeer.

Is er een volgorde vastgelegd waarin
de verschillende ontwikkelingen
zullen gebeuren. Zoja, is deze volgorde
erop gericht hinder tot een minimum
te beperken?

De planning tot 2024 zal samen met de
gemeenteraad worden vastgelegd. De
periode erna is voor een volgend bestuur
om uit te werken. Uiteraard zijn er wel
een aantal projecten die in een specifieke
volgorde dienen te worden uitgevoerd.
De uitwerking van de lus bijvoorbeeld
kan pas als de kruispunten zijn
aangepakt.___________________________________________________________

Is er een concrete vraag vanuit de bewoners om
een 'centrum' te creeëren?

Het bestuur is ervan overtuigd dat een dorp een
centrum moet hebben om leefbaar te zijn. De
economische en sociale activiteiten concentreren zich
vooral rond dat ‘centrum’, dus zonder centrum vallen
ook die activiteiten in grote mate weg.

Wat met het grasplein naast de grote
beuk aan de kerk?

De bedoeling is dat daar een plein komt,
waarop ook kan worden geparkeerd. We
kiezen er bewust voor om deze
bouwgrond, die eigendom van de
gemeente is, niet te verkopen, maar te
behouden als groene plek binnen het
dorp.

Hoeveel gaat dit project het Moerbeekse volk kosten?

De opmaak van het plan zal ongeveer 100.000 EUR kosten. Voor het uitvoeren van de projecten zelf is
dat niet te zeggen. Het gaat immers om een masterplan, een ambitie. Heel veel zaken zullen worden
gerealiseerd als zich bepaalde opportuniteiten voordoen. Andere zaken moeten sowieso gebeuren,
maar zullen nu gebeuren na aftoetsing van het masterplan in plaats van telkens een apart project. Als er
bijvoorbeeld ergens nieuwe rioleringen worden gelegd, zullen we van de gelegenheid gebruik maken
om de weg heraan te leggen volgens de principes die in het masterplan zijn bepaald. Zonder dit
masterplan, had die weg ook heraangelegd geworden.
___________________________________________________________
Wat wordt er gedaan om de woonzorgcluster Ter Moere meer te ontsluiten, zo bv. door
doorsteken te maken naar Damstraat en Crevestraat en ook de woonwijk Sportlaan daar beter
te doen aansluiten, te vergroenen en toegankelijker te maken voor de mensen van het WZC. In
tijden van corona is het zeker nodig om op korte termijn daar iets aan te doen.

We gaan bewust op zoek naar trage verbindingen overal in het dorp. Bijvoorbeeld bij nieuwe
ontwikkelingen zullen we eigenaars vragen om hiermee rekening te houden. Concreet zijn we nu reeds
op zoek naar doorsteken tussen de site OCMW en de Crevestraat en de Crevestraat en de de
Kerchovestraat. In de toekomst kan dit zeker nog worden uitgebreid met een doorsteek naar de
Damstraat.
___________________________________________________________



Komt de fietsersbrug aan de Suikersite naar Ye?

Ja, de ambitie is dat die via de vapeurbrug gaat. Dit is een beschermd monument, en er zal worden
onderzocht of een renovatie en omvorming tot fietsersbrug haalbaar is, maar in elk geval komt er op de
suikersite een oversteek voor fietsers.___________________________________________________________
Vraag voor de heer Spaan. Waarom nemen
we niet de kans te baat om de sportsite
correct uit te bouwen tegen 2050. Een
binnensporthal in de kern is logisch maar de
overlast veroorzakende buitenactiviteiten
liggen in de meeste dorpen buiten de
Bastille. Graag jullie onderbouwing hiervoor.
Jullie geven trouwens een mooie slide waar
het voetbalveld op de rand van het
drop/gehucht ligt (getoond om 20u20).

De sportterreinen passen perfect op de plek
waar ze nu liggen, als groene long binnen het
centrum. Daarenboven sluiten ze perfect aan bij
de verschillende scholen, ook naar mobiliteit toe
is dit een logische keuze.

De fietssnelweg op de oude trambedding is
super. Minder is het als de verschillende
kruisingen met de wegen niet uniform zijn.
Ofwel steeds voorrang ofwel nooit. Slecht
schoolvoorbeeld is het Axelsvaardeken in
Wachtebeke.

De fietsers op de fietssnelweg hebben op het
Axelsvaardeken voorrang. Het is ook de
bedoeling dat in Moerbeke de fietssnelweg
overal voorrang zal hebben. Dit zal 100% veilig
worden gemaakt door een aantal wegen (zoals
Terwestvaart, …) te knippen zodat er helemaal
geen kruising tussen fiets- en autoverkeer is. Op
een aantal plaatsen is dit niet haalbaar en zullen
de fietsers voorrang aan de auto’s moeten
geven (zoals in de Moerhofstraat), maar daar
zullen ook de nodige maatregelen genomen
worden om het voor fietsers en auto’s duidelijk
te maken.

___________________________________________________________

Wat met de vrachtwagen parking in het
centrum?

Die willen we graag herlokaliseren.

Wat gebeurt er met de bedrijven in
woongebied in de huidige situatie? Wordt
daar iets mee gedaan in het nieuwe
masterplan?

Deze vraag is te algemeen. Vergunde bedrijven
of activiteiten die toegelaten zijn in woongebied,
kunnen daar blijven.

Worden er op kortere termijn maatregelen
voorzien die de verkeersveiligheid ten goede
komt in de lus (Moerhofstraat, Dorpvaart en
in zonderheid kruispunt Den Uil). Zo ja, wat?
Wanneer?

Alvorens straten te knippen of autoluw te
maken, moeten er eerst flankerende
maatregelen genomen worden op de lus. Een
studiebureau is al bezig met deze maatregelen
uit te tekenen, dus daar zal heel snel
terugkoppeling over komen.

____________________________

____________________________
____________________________

Gaat er bij de heraanleg van het park en de nieuwe doorgang in de Crevestraat ook gekeken
worden naar ons als aangrenzende buren i.v.m. overlast van onkruid door het stuk dat nu
pastorijtuin is en onze aanvraag om een klein stukje bij te kopen dat vorig jaar besproken is en
moest wachten op dit masterplan? Want wij krijgen nu op dit voorbeeld ineens een pad vlak
naast onze tuin?

Dit is een specifieke vraag, gelieve daarvoor contact op te nemen.



De weg loopt door de Moervaartvallei. Dat is één van de laatste onbebouwde en stille gebieden in
Vlaanderen. Dat betekent concreet: 

Dat het volgens het gewestplan onmogelijk is om een weg aan te leggen. 
Het oostelijk deel van de Moervaartvallei zal binnenkort zelfs officieel erkend worden als
stiltegebied.    
Het aansnijden van open ruimte is ook niet verenigbaar met het Vlaams beleid dat het
aansnijden van extra open ruimte bemoeilijkt. 
Bovendien staat de Moervaartdepressie opgenomen in de inventaris onroerend
erfgoedlandschap.
Delen van de Moervaartvallei zijn onderdeel van het Europees beschermde Natura 2000-
netwerk. Het zuidelijk deel rond de Zuidlede en Moervaart valt onder de habitatrichtlijn. Dat zijn
speciale beschermingszones. 
Sinds 2014 duikt de mopsvleermuis daar weer op, na een afwezigheid in Vlaanderen van 13 jaar.
Het gebied wordt gekenmerkt door haar duistere karakter. Verlichting is al helemaal uitgesloten
daar. Onmogelijk op een verbindingsweg.

Bovendien: zo’n verbindingsweg zou extra verkeer naar Moerbeke genereren, want de
bereikbaarheid van de E34 wordt beter (dus extra belasting voor Statiestraat en Spoorwegstraat, via
de Wachtebekesteenweg zal er extra verkeer vanuit Wachtebeke naar de E17 rijden. 
In het masterplan voor de suikerfabrieksite is een verbinding voor traag verkeer voorzien, aan de
noordelijke kant van de Moervaart. Dat verkeer mengen met doorgaand verkeer is dus niet
verenigbaar met het masterplan voor die suikerfabrieksite.

De bypassen zijn slechts een lapmiddel, ze brengen een beperkte reductie voor het verkeer op de
Lus. Wat is er mis met het orginele plan met de vapeurbrug? Lippens?

Vermoedelijk wordt hier de zogenaamde zuidelijke tangent mee bedoeld? Er zijn tal van redenen
waarom dat niet kan, die hebben niets te maken met een persoon, wel met regelgeving.  Het gebied
heeft een enorm rijke natuurwaarde. Daar hebben we allemaal, als inwoner, baat bij, maar het betekent
ook dat die rijke natuurwaarde niet verenigbaar is met een doorgangsweg, zelfs niet een gewone weg.
We hopen ooit een fietspad te kunnen realiseren door het gebied, maar zelfs dat zal niet evident zijn. De
gemeente heeft ervoor gekozen om haalbare pistes te bewandelen, dus niet een verbindingsweg door
de Moervaartvallei. Een aantal obstakels, om te illustreren hoe onmogelijk het is om dit te realiseren:

Welke aanpassingen aan het initiële plan zijn er gebeurd na de opmerkingen van de inwoners na
de participatiemomenten? (Welke aanpassingen zijn er gebeurd na de 2 participatiemomenten?)

Het verslag van het tweede participatiemoment is te herlezen op www.moerbeke.be/masterplan. Er is
met heel veel opmerkingen rekening gehouden.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Heb ik goed begrepen dat er
plannen zijn om het kerkhof op
termijn te verhuizen naar de rand?

Neen, dat is niet de bedoeling.

De grootte van de sportsite lijkt niet in verhouding met
de grootte van de dorpskern. Dit ontkracht de stelling
van een 'gezellig' dorp te willen behouden.

Geen antwoord, dit is een mening.

https://www.moerbeke.be/masterplan


___________________________________________________________

Vrachtwagen 7,5 ton - Hoe gaan we handhaven? De
burgemeester geeft vaak in de gemeenteraad aan
dat de politie geen manschappen heeft.

Dit kan enkel worden gehandhaafd via controles. Er
zijn daar manschappen voor, en de politie controleert
daar ook effectief op. Dat de politie geen
manschappen heeft, heeft de burgemeester nooit
beweerd. Wel dat de politie niet overal 24 op 24 kan
controleren. Vrachtwagensluizen zouden hier op
termijn bij kunnen helpen, maar momenteel zijn daar
geen plannen voor.

Er komt een KMO-zone light (hoe
light?) op de suikersite en komt er dan
een KMO-zone in de buurt van de
snelweg?

Een KMO-zone in de buurt van de
snelweg is niet mogelijk. Moerbeke staat
ingekleurd als “buitengebied”. Dat
betekent dat een KMO-zone moet
grenzen aan woongebied, wat aan de E34
niet het geval is. Dit is Vlaams beleid waar
wij niet omheen kunnen.

Moerbeke niet volbouwen met appartementen dan zal er toch vlug een wijziging moeten
gebeuren in de bouwvoorschriften want de bouwsnelheid afgelopen jaren heeft al een heel hoge
parkeerdruk veroorzaakt in het centrum ... naleven van voorschriften is natuurlijk een eerst
stap: garages effectief als garages gebruiken .... Hoe zullen jullie dit concreet aanpakken?

Er wordt momenteel een verordening opgemaakt, waarbij het aantal parkeerplaatsen bij
meergezinswoningen wordt opgetrokken. Het masterplan stelt geen stop voor de bouw van
meergezinswoningen. Dit is nog steeds mogelijk, en is op sommige locaties zelfs aangewezen. Het kan
op een aantal locaties helpen om groene ruimte te behouden.___________________________________________________________

___________________________________________________________

Inderdaad Kruispunt Den Uil, dit is
kruispunt Ledestraat/Collemans-
brug/Dorpvaart. Nu probeer je als
autobestuurder op alle manieren
dit kruispunt te vermijden ;-).

Geen antwoord, is een mening.

Waarom moet het grasplein naast de kerk verdwijnen
ten voordele van auto's?

Omdat er in de buurt her en der soms parkeerproblemen
zijn en het grasplein ook nu al als parking wordt gebruikt.
Het zal echter een parking zijn in het groen.

Wat is het horecaplein en waar
komt dit precies?

De ambitie is om op de Lindenplaats
een horecaplein te creëren. We willen
ondernemers helpen en motiveren
om projecten uit de grond te stampen.

Waarom parkeren we de vrachtwagen niet aan de
Expressweg?

Daar is niet de ruimte voor (noch de gemeente, noch het
Vlaams gewest heeft eigendommen waar dit zou kunnen
worden gerealiseerd). Het is wel onze ambitie om een
parkeerplaats voor vrachtwagens buiten het centrum te
creëren.___________________________________________________________

Wordt de kruising Dorpvaart-Moerhofstraat heraangelegd voor de lus wordt ingevoerd? (Welke
aanpassingen zijn er gebeurd na de 2 participatiemomenten?) 

De lus is in feite al ingevoerd, de wegwijzers duiden dit traject al aan. Maar voor er andere straten
worden geknipt of straten autoluw worden gemaakt, zal eerst het traject van de lus worden aangepakt,
een studiebureau is dit momenteel al aan het uitwerken.



Hoe staat het met de beloofde verbinding tussen de dorpskern en de Moervaart?

Dit is een ambitie in het masterplan, maar is maar haalbaar als er zich opportuniteiten voordoen. We
gaan geen onteigeningen doen om een verbinding te creëren, maar geloven er in dat bijvoorbeeld
iemand die een horeca-onderneming wil starten, zelf de voordelen inziet om op eigen kosten zo’n
verbinding te realiseren.

Waarom kunnen de burgers wel onteigend worden voor projecten van openbaar nut en meneer
Lippens niet? (vapeurbrug)

In theorie kan iedereen worden onteigend. We proberen echter steeds in overleg te gaan als er noden
zijn, omdat een onteigening een lange procedure is, waar niemand beter van wordt. Waarom u naar
iemand specifiek verwijst met betrekking tot een mogelijke onteigening, is ons niet helemaal duidelijk.
Als dit gaat over de oude spoorwegbedding ten zuiden van de Moervaart, dan is een onteigening
momenteel niet aan de orde, omdat er ook geen zekerheid is dat daar ooit een fietssnelweg kan worden
toegelaten (zie hierboven).

Blijft de randpromenade de grens van het
dorp? Of is dit een verdoken manier om later
te verkavelen?

Die blijft de grens van het dorp. Er zitten geen
verborgen doelstellingen in het plan.

Wanneer wordt er concreet werk gemaakt
van het mobiliteitsplan? Is dit voor de nabije
toekomst gezien de toch wel prangende
noodzaak daarvan.

De werkgroep verkeer en mobiliteit is heel hard
bezig met het uitwerken van allerlei
maatregelen.

___________________________________________________________

Hoe kan er geluidsoverlast worden
voorkomen op de hoofdwegen?

Geluidsoverlast is subjectief en kan vele
oorzaken hebben. Als het gaat om overlast door
autoverkeer, dan zal de aanleg van de weg
belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld het op termijn
vervangen van betonplaten door fluisterasfalt.

Alleen maar pro voor meer groen 
 
Geen antwoord, is een mening.

Wie van de schepenen wil verhuizen naar
een huis langs de Lus?

Elke schepen heeft zelf de vrijheid om te kiezen
waar hij of zij wil wonen, hierop gaan we geen
antwoord geven.

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Het is wel gemakkelijk dat lastige vragen
gewoon geblokkeerd worden. 

Vragen worden niet geblokkeerd.

___________________________________________________________

Gaan we ook voertuigen tellen om te kijken
wat de impact van het plan is?

We voeren permanent verkeerstellingen uit om
evoluties te zien. Dat zal ook in de toekomst
gebeuren, mogelijks gaan we nog extra
toestellen aankopen om verkeerstellingen te
doen.

Geluidsoverlast wordt vaak veroorzaakt door
tractoren, kan hier iets aan gedaan worden?
Deze gaan ook allemaal over de Lus.

Moerbeke zal ook in de toekomst een
landbouwgemeente blijven, dus we kunnen niet
garanderen dat er minder tractoren door het
dorp gaan rijden.

___________________________________________________________



Komt er een zone 30
zoals in Nederlandse
gemeenten?

Ja, die wordt binnenkort
(deze zomer) al
ingevoerd.

___________________________________________________________

Hoe zal het (drukke) verkeer veilig worden geleid voor fietsers aan
het kruispunt Smatch als de Damstraten worden ontlast?

Deze vraag is ons niet helemaal duidelijk maar we vermoeden dat u
verwijst naar de verkeersveiligheid op het kruispunt aan de Smatch.
Momenteel werkt het studiebureau dat is aangesteld om de lus uit te
werken, een aantal voorstellen uit om dit verkeersveiliger te maken. Het
klopt dat dit niet evident is.

Gaat dit plan nog altijd door als Moerbeke, Lokeren wordt?

Er zijn geen plannen om te fusioneren. Maar zelfs als er ooit een verplichting zou komen, dan kan dit
plan ons helpen om de fusiepartner mee te geven welke onze ambities op langere termijn zijn. Zonder
een duidelijk masterplan voor het dorp, zouden we als fusiegemeente misschien snel een vergeten
gebied worden.

Doorgang van Lindenplaats naar de Moervaart??? Het zijn allemaal prive eigendommen ...

Dat klopt, we gaan als gemeentebestuur alert moeten zijn voor opportuniteiten die zich voordoen. We
gaan geen onteigeningen doen.

Waarom wordt de Dorpvaart twee keren aangevallen - aan de voorzijde via de Lus en de
achterzijde via de randpromenade - daar verliezen we ons zicht en de privacy. Moeten we de
lusten en lasten niet eerlijk verdelen?

Vooreerst willen we meegeven dat we niemand aanvallen, maar net een kader creëren waarin het
grotere geheel duidelijk wordt. We willen daarbij rekening houden en tonen ook begrip voor enerzijds
de privacy en anderzijds de mogelijke overlast van het toenemende verkeer. We zijn dan ook akkoord
om de kwaliteit van de wegen op de lus prioritair aan te pakken. 

De privacy zal sowieso worden gegarandeerd. We geloven dat de randpromenade voor iedereen een
meerwaarde kan zijn, maar dit is een ambitie, waarvan de realisatie hoogst onzeker is en op deze plek
zeker geen prioriteit is gezien het feit dat enkele honderden meters verderop reeds wandelpaden
aanwezig zijn.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
Wordt er gedacht aan het huidige park
om het aangenamer, dus minder gras
meer park?

Er is een landschapsbureau aangesteld om
een beheersplan op te stellen voor het
gemeentepark.

Is het de bedoeling van het studiebureau om
Moerbeke te annexeren bij Axel?

Axel is een deelgemeente van Terneuzen, maar
sowieso zijn landoverschrijdende fusies niet
mogelijk. Moerbeke kan dus nooit worden
geannexeerd door Terneuzen.___________________________________________________________
In het mobiliteitsplan stond de vapeurbrug als hoofdscenario en de lus als back-up.

Dat klopt. Aangezien het hoofdscenarioniet haalbaar is, wordt dus teruggevallen op het
terugvalscenario. Deze beslissing is de facto al vijf jaar geleden genomen.



___________________________________________________________

Komt de fietsersbrug dan naast vapeurbrug,
m.a.w. blijft vapeurbrug dan als ze nu is bestaan?

De vapeurbrug blijft sowieso behouden, dit is een
beschermd monument. Er zal worden onderzocht of
deze kan worden omgevormd tot fietsersbrug, dit
geniet de voorkeur. Als dat niet lukt, zal een andere
locatie op de suikersite worden gezocht waar deze
fietsoversteek kan worden gerealiseerd.

Komen er op korte termijn al
snelheidsremmende middelen in de
Moerhofstraat en Dorpvaart en
dewelke stellen jullie naar voor?

De bedoeling is inderdaad dat er eerst
flankerende maatregelen op de lus
worden genomen, een studiebureau
werkt momenteel de opties uit. We zullen
hier uiteraard op het gepaste moment
over terugkoppelen.

Als je kijkt op het plan is dit een heel
klein hoekje van het stilte gebied -
daarvoor offeren wij onze stilte op!

Geen antwoord, dit is een mening.

___________________________________________________________

De weg via de vapeurbrug kan enkel als fietsbrug
ingericht worden, dat lijkt ons logisch. Dus geen
autoweg. Daar hoeven we niet van overtuigd te
worden.

Geen antwoord, dit is een mening.

Is Collemansbrug en Terwestvaart mee opgenomen in werkgroep mobiliteit en masterplan i.k.v.
verkeersveiligheid?

De werkgroep verkeer en mobiliteit houdt zich met alle straten bezig. Voor Collemansbrug en
Terwestvaart is er goed nieuws: ter hoogte van de fietssnelweg op Terwestvaart zal een knip voor het
autoverkeer komen. Collemansbrug en Terwestvaart zullen dus enkel nog worden gebruikt door
bewoners en bezoekers.___________________________________________________________

Kan het plan nog bijgesteld worden als het blijkt
dat we foute aannames gemaakt hebben? Visies en
vooral inzichten veranderen normaal doorheen de
tijd!

Het is een masterplan, dus eerder een toetsingskader
voor toekomstige beleidsbeslissingen. Maar we gaan
er wel vanuit dat de grote lijnen de tand des tijds
doorstaan en dat grote bijsturingen niet nodig zullen
zijn.

Lindenplaats = horecaplaats ;-). De
brouwerij dan toch terug opstarten,
wil Moerbeke mee investeren in dit
project?

Neen, de gemeente zal hier niet mee in
investeren. We hopen dat ondernemers
zelf het potentieel zien, wij zullen hen
hierbij faciliteren.

___________________________________________________________

Ook de burgemeester mag op de Lus komen wonen!

De burgemeester dankt voor de uitnodiging, voorlopig is hij tevreden waar hij nu woont.

___________________________________________________________
Gelukkig maar dat waardevolle natuur behouden
blijft!

Geen antwoord, dit is een mening.

Hoera voor het horecaplein! :-)

Geen antwoord, dit is een mening.



Een stilte gebied betekent dat er ook geen herrie meer wordt gemaakt door de jagers?

Een stiltegebied betekent niet dat er een totale afwezigheid van geluid is. De definitie van een
stiltegebied kan unalezen op https://omgeving.vlaanderen.be/stiltegebieden.___________________________________________________________

De bewoners van de Dorpvaart willen ook
een stiltegebied, kunnen jullie hiervoor
zorgen?

De Dorpvaart voldoet niet aan de kwaliteitseisen
om als stiltegebied te worden beschouwd. Meer
informatie over stiltegebieden kan u nalezen op
https://omgeving.vlaanderen.be/stiltegebieden.

Af en toe overlast bij de sportsite? Heel veel
overlast bij de sportsite!

Geen antwoord, dit is een mening. Er worden
maatregelen genomen om de overlast tot een
minimum te beperken, onder andere door in te
zetten op verplaatsingen te voet of met de fiets
(dus minder verkeersoverlast dan op dit
moment) en door het plaatsen van een
geluidsbuffer.

Het is een leuk idee - je laat het plan eerst
goedkeuren met de vapeurbrug als
hoofdscenario en de lus als back-upscenario.
Nadien vind je argumenten om plan A niet
uit te voeren. Zo krijg je alles verkocht.

Deze bewering klopt niet. Er is wel degelijk
onderzocht wat de haalbaarheid is, en dit is
geen haalbaar scenario (zie eerder). Het bestuur
wil haalbare scenario’s uitwerken en niet blijven
stilstaan in studies waarvan vooraf duidelijk is
dat het nooit kan worden gerealiseerd.

Wie bepaalt het reilen en het zeilen is dat de gemeente en het gemeentebestuur of meneer
Lippens?

Dat is het gemeentebestuur, en we betrekken daar zo veel mogelijk adviesraden én burgers bij.

____________________________
____________________________

____________________________

___________________________________________________________

Het zou beter zijn dat we toch bij Lokeren
gaan.

Geen antwoord, dit is een mening.

Voor de sporthal ok maar voor de velden?

Het is niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld.

___________________________________________________________
Als je niet weet wie eigenaar is van de Moerbeekse gronden dan bent u niet bekwaam om
gemeenteraadslid te zijn. Volgens mij kunt u die gegevens krijgen bij het kadaster.

Dat klopt, en het gemeentebestuur heeft ook die informatie. Alleen beweert iemand van de oppositie
een ander document te hebben, waaruit zou blijken dat iemand anders eigenaar is. Aangezien zij dat
ook overal als waarheid verkondigt, hanteren wij het voorzichtigheidsprincipe, aangezien we haar
document nog steeds niet hebben gezien.___________________________________________________________
Heb de indruk dat als ik dat allemaal bekijk van de sportsite dat Moerbeke internationaal gaat
spelen.

Dat is niet de ambitie en de sportsite voldoet niet aan de eisen die de FIFA of de UEFA stellen. Het gaat
bovendien over een beperkt aantal voetbalpleinen voor de grootte van de club, en ook het aantal
tennisvelden en volleybalvelden is in verhouding tot de noden die de sportverenigingen op dit moment
hebben.

https://omgeving.vlaanderen.be/stiltegebieden
https://omgeving.vlaanderen.be/stiltegebieden


___________________________________________________________

Wat is het aantal inwoners dat Moerbeke aankan?

Die vraag is te algemeen om te kunnen beantwoorden.
Er zijn verschillende factoren die bepalen hoeveel
inwoners een gemeente aankan. Die factoren hangen
dan ook nog eens af van de samenstelling van de
bevolking: als dit vooral ouderen zijn, dan moet
gekeken worden naar het aantal wooneenheden voor
senioren, als het om jonge gezinnen gaat, dan is het
aantal plaatsen in de scholen van belang, … Met het
masterplan willen we echter duidelijk maken dat we
vooral willen inzetten op kwaliteit en niet op
kwantiteit. Er zijn geen ambities op vlak van aantal
inwoners dat we wensen.

Mag ik vragen hoeveel procent van de
Moerbeekse bevolking, gebruikt
maakt van de sportsite?

Volgens de gemeentemonitor 2018 is
Moerbeke een sportieve gemeente. De
participatiegraad bedraagt 82%. Dat
betekent dat 82% van de Moerbekenaren
aangeeft dat ze minstens 1 keer per
maand sporten. 29% van de
Moerbekenaren maakt gebruik van
sportinfrastructuur in eigen gemeente.

___________________________________________________________

Kunnen de mensen die niet konden
deelnemen aan het webinar ook nog altijd
feedback geven? En zo ja, hoe?

Ja, dat kan via masterplan@moerbeke.be 

Hoe komen we in de lijst met genodigden
voor het verslag van deze vergadering?

U zal dit verslag terugvinden op de
gemeentelijke website.

Komt er een cultuur en heemkundecluster met een toegankelijk museum en een herkenbare en
bereikbare stek voor heemkunde/ercus?

We willen een duurzame oplossing voor Heemkring Ercus uitwerken.___________________________________________________________

V.U. Gemeentebestuur Moerbeke, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke  - masterplan@moerbeke.be

____________________________________________________
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erkingen?

Heb je nog vragen of opmerkingen? 
Stuur ze  naar masterplan@moerbeke.be

____________________________________________________

http://moerbeke.be/


EEN IMPRESSIE VAN HET MASTERPLAN


