
“Nieuw kunstwerk
op het kevershoekje” 

Symboliek van het 
pentagram

De vijfpuntige ster staat voor :

• bovenaan: geest en ziel
• rechts: water, liefde en reïncarnatie
• onderaan rechts: vuur,zon, kracht, man
• links: lucht,gezondheid, geluk
• onderaan links: aarde, natuur, gezin, geld

De vijf punten verwijzen eveneens naar de 
zintuigen : voelen, zien, ruiken, horen en 
proeven.

Vijf betekent ook de 5-delige symmetrie 
welke men terugvindt bij bloemen en 
planten en levende wezens (nl 5 vingers, 5 
tenen, 5 wonden van Christus,de 5 pijlers van 
het islamitisch geloof ).

De kleuren: rood voor de  spiritualiteit, geel 
voor de vijf elementen (ster) en  wit voor de 
mens(man) of Vitruvium.

Eind juni 2017 heeft ons oudste bestuurslid,  René Goossens, een kunstwerk 
geschonken aan onze gemeente, welke in september plechtig werd ingehuldigd 
op het Kevershoekje, kruispunt Oostvaart en Spelonckvaart.

Geboren en getogen Moerbekenaar René Goossens heeft een rijke carrière als chocolatier in 
Antwerpen achter de rug. Zijn artistieke gaven speelden ook in zijn professionele leven een 
belangrijke rol. Hij haalde internationale erkenning met zijn pièce montée’s en 
beeldhouwwerken van chocolade.
René was en is nog steeds gebeten door kunst. 
Na zijn pensioen ging hij heel actief aan de slag 
in de academie om kunstige voorwerpen in 
hout, steen en andere harde materialen te 
creëren. Eén van zijn meest recente 
kunstwerken, een metalen kleurrijk pentagram 
met symbolische waarde, heeft hij aan onze 
gemeente geschonken.
Het pentagram heeft volgens René een rijke 
symboliek.  Hij combineerde  een vijfhoekige 
ster  met een cirkel (spiritualiteit) en een persoon 
met gespreide ledematen (symmetrie van het 
menselijk lichaam volgens Pythagoras). René is 
niet de eerste met dit idee. Tijdens de 
inhuldiging toonde hij een Italiaans stuk van 2 
euro, met daarop de ‘gulden snede’ van da Vinci.

KUNSTENAAR  
IN HET CD&V 
AFDELINGSBESTUUR

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Kathleen Plasschaert
(moerbeke.cdenv@gmail.com)
www.moerbeke.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/moerbeke.cdenv

in MOERBEKE-WAAS
moerbeke.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Moerbeke-Waas jaargang 17 - december 2017

Als de winter stilaan de herfst inhaalt, 
geven de donkere avonden de indruk 
dat het jaar alweer bijna om is.
Een jaar met veel beweging in enkele 
belangrijke dossiers in onze gemeente.
Graag willen we jullie hierbij wat 
bruikbare informatie en 
wetenswaardigheden meegeven.
Verder houden wij eraan U prettige 
kerstdagen en een gelukkig 2018 te 
wensen namens onze voltallige 
bestuurploeg.

Kathleen Plasschaert
Voorzitter

Moerbeke, 
het Culturele Dorp
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René Goossens tijdens  de officiële inhuldiging 

"Pentagram"



CD&V blijft bijzonder actief om de 
fietsbrug naar Moerbeke-Noord 
gerealiseerd te krijgen.  Tijdens de 
gemeenteraad van september werd 
dan ook beslist om terug een brief te 
sturen naar het kabinet van minister 
Weyts.
Op de gemeenteraad van september hebben 
we gevraagd of er al antwoord is van de 
minister Ben Weyts van mobiliteit op onze 
gezamenlijke aanvraag van alle raadsleden 
tot installering van een fietsbrug ter hoogte 
van E34 Perenboom ( vervolg van vorige 
legislatuur en blijft een zeer pertinente vraag ) 
wordt negatief geantwoord.  We zijn verrast 
dat onze NVA collega meldt dat de minister 
officieus aan hem heeft gemeld dat er geld 

over is en dat als wij een brug vragen we deze 
zeker zullen krijgen.   We vroegen dus om een 
herinneringsbrief aan de minister te sturen, 
en hopen dat zijn officieus woord ook 
werkelijkheid wordt !   We blijven ijveren voor 
de fietsbrug ! 

Het was even wachten maar de 
hervorming van de dekenaten en 
parochies is een feit. 
Er zijn niet alleen steeds minder priesters, er 
zijn ook steeds minder plaatsen waar de 
erediensten kunnen doorgaan. De 
voornaamste reden van die herstructurering 
is het dalend aantal gelovigen dat deelneemt 
aan de wekelijkse eucharistieviering.
Voor de parochie Lokeren-Moerbeke werd 
een gezamenlijk kerkenbeleidsplan 
opgesteld.
Concreet kregen we door het beleidsplan 
alvast de zekerheid dat Sint-Antonius Abt 
(centrum) een permanente parochiekerk 
blijft en voorziet in primair gebruik voor 
liturgische diensten.

De Heilig Hart kerk van Kruisstraat wordt 
gecatalogeerd als een kerk waar (in overleg 
met de kerkfabriek en lokale partners) 
gekeken wordt of er een (verregaande) 
nevenbestemming mogelijk is, naast een 
beperkte liturgische functie. Uitvaarten en 
huwelijken blijven dus mogelijk.
De kerk van de Koewacht, Sint-Filippus en 
Sint-Jacobuskerk, werd niet langer 
opgenomen in het beleidsplan daar de vraag 
tot ontwijding al eerder werd ingezet. Tot zij 
onttrokken wordt aan de eredienst blijft zij als 
kerk behouden. Echter, door de nakende 
overdracht (en herbestemming) en huidige 
procedure tot de onttrekking aan de 
eredienst worden er geen diensten meer 
gehouden in deze kerk.

Dat de veiligheid van de zwakke 
weggebruikers ons nauw aan het hart 
ligt, willen we ook in dit infoblad nog 
eens bekrachtigen.  Aan de ene kant is 
het jammer dat we steeds opnieuw dit 
thema op de voorgrond moeten 
plaatsen, maar nood breekt wet !

We stelden binnen onze partij een eigen 
mobiliteitsvisie op waarbij de zwakke 
weggebruiker prioritair is. Meermaals 
hebben we opgeroepen tot ingrijpende 
maatregelen voor snelheidsbeperking, 
betere fietspaden, verbod zwaar transport, 
….. zowel bij de verkeerscommissie als de 
gemeenteraad. Soms zien we een klein 
lichtpuntje – meestal na maanden wachten - 
onlangs nog het verbodsbord zwaar 
transport in de Damstraat.

Een tijdje geleden zijn we ingegaan op de 
vraag van ons bestuurslid, Denise Wuytack 
(vrijwilliger Ter Moere), om met een rolstoel 
voor senioren te rijden, vertrekkende van het 
woon- zorgcentrum Ter Moere  naar de markt 
en de route. Deze vraag kwam er niet zomaar, 
al snel bleek dat het een hele onderneming is 
om met een rolwagen deze route af te leggen, 
ook al kozen we de meest veilige weg: slechte 
staat van de voetpaden, hoge boordstenen 
aansluiting zebrapad/voetpad, kruisen van 

een fietspad om de weg over te steken, te 
smalle voetpaden, …..
Wetende dat de vrijwilligers ook geen drie 
maal zeven meer zijn, maar hun uitstapjes 
met de bejaarden van onschatbare waarde 
zijn, kunnen we dit niet zomaar naast ons 
neerleggen. Bovendien worden ook jonge 
gezinnen met kinderwagens geconfronteerd 
met deze problemen!
Enkele simpele ingrepen zoals verlaagde 
stoepstenen aan de zebrapaden, kunnen 
toch niet die grote kost zijn als we kijken naar 
de grote projecten in onze gemeente waar 
een pak meer geld naar toevloeit.

Als we deze argumenten aanhalen stuiten we 
al jaren op het masterplan"heraanleg 
centrum" maar hier kunnen we echt niet 
meer op wachten. We weten dat er budgettair 
ruimte is om enkele eenvoudige maar 
hoogstnoodzakelijke infrastructuurwerken 
uit te voeren, het meerjarenplan en budget 
2018 indachtig (dd. gemeenteraad oktober 
2017).
We hopen dan ook dat Denise samen met de 
andere vrijwilligers en inwoners van het 
zorgcentrum, na de donkere wintermaanden 
op een veiligere manier hun wekelijkse 
wandelingen kunnen voortzetten.!

Veiligheid van

   de zwakke

weggebruikers  :

    onze zorg !
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En jij? Heb jij nog een goed idee ?
Laat het ons weten en mail het door naar 
moerbeke.cdenv@gmail.com.

NIEUW 
KERKENBELEIDSPLAN 
VOOR MOERBEKE.

De fietsersbrug van en naar Moerbeke-Noord

09/349.64.74 ....met de 
huisarts van wacht.

Er staat het één en ander te 
veranderen in de organisatie van de 
huisartsenwachtdienst voor onze 
gemeente. Vanaf 1 januari 2018 komt 
er een schaalvergroting en zullen de 
regio’s Eksaarde -Moerbeke met 
Groot-Lokeren tot één gebied 
fusioneren.
De reden voor de fusie is eigenlijk het tekort 
aan mankracht. De gemiddelde leeftijd van 
de huisartsen in onze regio is 60+. Met 
Lokeren erbij wordt dat ca. 50 jaar. Er is nood 
aan jonge kandidaat-huisartsen.
Vanaf januari 2018 zal de wachtdienst op 
weekdagen verzekerd worden door 
dehuisartsen van de regio Moerbeke-
Eksaarde, tijdens de weekends en/of 
feestdagen zal er een uitbreiding zijn naar de 
grotere regio Moerbeke-Eksaarde en Groot-
Lokeren.
Het is tevens de bedoeling dat zoveel als 
mogelijk de patiënt zelf naar de dokter 
toegaat, of gebracht wordt. Huisbezoeken 
zijn in principe gereserveerd voor zwaar 
zieken die zich niet kunnen verplaatsen,
hetzij door gebrekkigheid of ouderdom ….
Zo zal men vanuit Moerbeke vaak een arts 
moeten opzoeken ergens in Lokeren, maar 
dat betekent ook dat patiënten uit Lokeren 
zich soms naar Moerbeke zullen moeten 
verplaatsen.
Welke regio de Schoolstraat en Kerkstraat op 
de Koewacht zal bedienen moet nog verder 
afgesproken worden.
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