
“Ook wij zullen de komende maanden 
onze pionnen vooruitschuiven maar nu 
moet het in de eerste plaats nog altijd 
over de inhoud gaan!  ” 

De vinger aan de pols

Onze gemeente- en OCMW-raadsleden 
leggen dagelijks de vinger aan de pols.  Het 
persoonlijk gesprek is voor ons nog altijd 
de beste manier om te weten wat er leeft 
in onze mooie gemeente.

"Heeft u een vraag of een 
opmerking? Aarzel niet en 
spreek ons zeker  aan. Wij 
geven u graag een antwoord!"

De voorbije jaren zijn de trage wegenplannen van de verschillende 
deelgemeenten door de gemeenteraad goedgekeurd. In die plannen wordt er 
vastgelegd welke aardewegen als officiële wandelwegen worden erkend. Het 
gaat hier om bestaande wegen maar ook over wegen en paden die er ooit waren 
en onlangs opnieuw geopend werden.

Landbouw versus natuur

Het tot-stand-komen van deze plannen ging 
vaak  moeizaam door de verschillende visies die 
natuur- en landbouwverenigingen er op na 
houden. Natuurverenigingen willen zo veel 
mogelijk wandelwegen terug openen, 
landbouwverenigingen zien dat in een aantal 
gevallen niet zitten omdat deze wegen vaak 
langs hun akkers lopen en bijgevolg negatieve 
effecten kunnen hebben op de akkerbouw. Een 
begrijpelijk standpunt vinden wij. 

Bovendien is het onderhoud van de trage 
wegen, die er nu al zijn, een immense klus. Als er 
dus nog nieuwe bijkomen, is dat echt niet meer 
realistisch. De druk op het gemeentepersoneel 
is nu al zo groot. 

De meerderheidspartijen zien  het probleem 
niet en spreken van een andere beleidskeuze. 
Voor hen is de kous daarmee af!  

RESPECT VOOR DE 
LANDBOUWER

Lenteontbijt CD&V-Maarkedal, iedereen welkom!
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:
Simon Van Quickelberghe
(cdenv.maarkedal@gmail.com)
www.maarkedal.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvMaarkedal

in MAARKEDAL
Maarkedal.cdenv.be
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Aan het begin van deze legislatuur 
volgden de beloftes elkaar aan een snel 
tempo op. Het zou er in Maarkedal 
allemaal anders gaan uitzien. Maar wat 
is er nu eigenlijk gekomen van die dure 
beloftes?

We laten ons licht schijnen op een 
aantal belangrijke dossiers in onze 
gemeente. Indien u nog meer 
informatie wenst, verwijzen wij u graag 
door naar onze website 
www.maarkedal.cdenv.be

Verkiezingskoorts in 
Maarkedal ? 

Voorzitter Simon Van Quickelberghe

Op zondag 11 maart organiseren we ons 
traditioneel lenteontbijt. Het jaarlijkse WIJ-
moment waar ieder CD&V-lid  en                                                                          
-sympathisant steevast naar uitkijkt.

Zoals elk jaar zetten we een organisatie in de 
kijker die zich belangeloos inzet voor anderen 
in onze samenleving. Onze CD&V-award, een 
cheque van 250 euro, zal ook dit jaar goed 
besteed worden. Daar zijn wij nu al zeker van!
We verwelkomen ook opnieuw een politieke 
gast. Wie dat is, verklappen we nog niet. Maar 
met de verkiezingen in aantocht, wordt het 
zeker en vast interessant.

Om praktische redenen vragen wij om  in te 
schrijven via cdenv.maarkedal@gmail.com of 
op het nummer 0476 61 95 78.

Wij verwelkomen u graag op 11 maart vanaf 

8.30 u in de parochiezaal te Schorisse.
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Onderhoud van trage wegen, nu al een 

immense klus. (foto: Hollebeekpad in Etikhove)



Er was een concreet plan maar bij het 
uitlekken daarvan werd duidelijk dat 
dit voor alle betrokkenen gewoon 
ontoereikend was.

Het gemeentebestuur zegt dat ze hier volop 
mee bezig zijn, er zou momenteel zelfs 
overleg zijn tussen alle betrokkenen, 
buurtbewoners, voetbalploegen en de 
Vlaamse overheid. 

Niets is minder waar, het is gewoon … te stil. 
En als er dan al eens iets over 
gecommuniceerd wordt, zijn het 
tegenstrijdige berichten of, opnieuw, 
beloftes, die even later, zonder enige gêne 
terug ingeslikt worden. 

Deze vreemde manier van communiceren 
doet de chaos en onduidelijkheid alleen maar 
toenemen. Het wordt hoog tijd dat er eens 
duidelijke antwoorden komen, nu en niet na 
de verkiezingen!

“Het jeugd- en bewegingscentrum 
komt er, vroeg of laat, koste wat het 
kost.” Leden van de 
meerderheidspartijen hebben deze 
uitspraak in de voorbije legislatuur 
meer dan één keer in de mond 
genomen.

Dat laatste mag u blijkbaar letterlijk nemen. 
Onlangs is namelijk gebleken dat de 
geschatte kostprijs opnieuw gestegen is met 
bijna 1 000 000 euro. En het is  niet de eerste 
keer dat de geplande uitgaven voor dit 
dossier stijgen. De oorspronkelijke belofte 
om onder de 3 000 000 euro te blijven is  al  vier 
jaar verbroken. We kenden immers al een 
stijging van zo’n 250 000 euro. 

In totaal komt er dus nog een keer 153 euro 
per inwoner bij, wat de totale kostprijs nu op 
4 250 000 euro brengt. 

Het verwijt dat wij ooit kregen,  de zogezegde 
te dure kostprijs voor de oorspronkelijke 
plannen op de Etikhovestraat, keert dus  als 
een boemerang terug in het gezicht. 
Ondanks dit ‘kleine foutje’ wil men deze  
plannen toch doorzetten en dat liefst zo snel 
mogelijk, uiteraard voor de verkiezingen. Dit 
is helemaal niet verantwoord. 

‘De Maalzaak’ lost ook een ander heikel 
probleem niet op, de voetbalinfrastruur. Het 
maakt deze investering alleen maar 
absurder…

De griep is  in het land, dat hebben 
sommigen al aan den lijve mogen 
ondervinden. In Maarkedal is er zelfs 
meer aan de hand, de 
verkiezingskoorts slaat nu al toe bij 
sommige politici. Bepaalde partijen 
lijden aan profileringsdrang en vinden 
het nu al nodig om kandidaturen te 
stellen voor postjes. 

CD&V weigert hieraan mee te doen, we zijn 
immers nog 8 maanden verwijderd van de 
verkiezingen. Natuurlijk zullen ook wij onze 
pionnen de komende maanden 
vooruitschuiven, dat is logisch, maar  voor 
ons moet het nu in de eerste plaats nog altijd 
om  inhoud gaan.   Er liggen immers nog te 
veel belangrijke dossiers op tafel, zaken waar 
de Maarkedaller wakker van ligt. Laat ons dus 
rustig blijven en de focus niet verliezen. 

"Laten we ons concentreren op 
datgene wat leeft in de buurt, 
dat is het allerbelangrijkste en 
daar moet het ook op 14 
oktober over gaan!"

 Dure beloftes

Aan het begin van deze legislatuur volgden de 
beloftes elkaar aan een snel tempo op. Het 

zou er in Maarkedal allemaal anders gaan 
uitzien. Maar wat is er nu eigenlijk gekomen 
van die dure beloftes? 

Weinig toch. Ja, het fietspadendossier langs 
de N457 is nu echt wel in een finale fase 
beland. Dat werd  tijd, maar het is niet alleen 
de verdienste van deze coalitie. De ellenlange 
procedure loopt toevallig ten einde in deze 
legislatuur of misschien  pas aan het begin van 
de volgende. Wie zal het zeggen? Het toeval 
zal dus bepalen welke politici deze pluim op 
hun hoed kunnen steken. 

De zogezegde beloofde verandering heeft 
dus te maken met andere zaken, en dan 
denken we in de eerste plaats aan het jeugd-
en bewegingscentrum ‘De Maalzaak’ en het 
voetbaldossier. Maar ook deze projecten zijn 
niet gerealiseerd en kennen een meer dan 
twijfelachtig verloop. Het is dus  allemaal niet 
zo gemakkelijk als sommigen de 
Maarkedaller willen doen geloven ...

En ja hoor, ook nu worden er al beloftes 
gemaakt. Zo zei  de lijsttrekker van Open VLD  
dat hij van het fietspad langs de 
Ommegangstraat (N425) een prioriteit wil 
maken. Wij weten echter uit betrouwbare 
bron dat dit de volgende legislatuur 
administratief onhaalbaar is. Een loze 
belofte? 

WILLEN HET OVER 
INHOUD HEBBEN, U OOK?

DE WEG 
VOORUIT
met het fiestpad langs 
de N457 
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Kunnen wij jou helpen? Contacteer 
ons!

DE DRAAK VAN DE 
MAALZAAK
Een foutje van 1 000 000 euro

En hoe zit het dan met die voetbalaccommodatie?

Het Marca, als een olifant in 
een porseleinkast

Het gemeentelijk cultureel centrum 
‘het Marca’ werd officieel geopend op 
9 februari laatstleden. De polyvalente 
ruimte heeft de eerste fase van de 
verbouwingswerken reeds doorlopen 
en kan dus opnieuw in gebruik 
genomen worden. 

De volledige ontwikkeling van deze site loopt 
over een aantal jaren en is dus  nog niet voor 
morgen. Het is echter wel al lang duidelijk dat 
‘het Marca’ gevoelig ligt bij veel 
Maarkedallers. Het kerkhof dat nog altijd 
rond het gebouw ligt, heeft daar zeker iets 
mee te maken. Er moet dus omzichtig te werk 
gegaan worden bij deze verbouwingen maar 
dat gebeurt spijtig genoeg niet altijd. De 
uitdrukking ‘als een olifant in een 
porseleinkast’ is hier zeker op haar plaats. 

Een voorbeeld: het sanitaire blok is voorzien 
op een grasperk waaronder er nog mensen 
begraven liggen. Er werd in eerste instantie 
een kuil gegraven om de stabiliteit te 
garanderen maar kort daarna werd die kuil 
gewoon weer gevuld met aarde en schoof  
het sanitaire blok  op. Wat is daar de 
bedoeling van? Deze ‘merkwaardige’ 
gebeurtenis doet ons vermoeden dat er op 
voorhand weinig nagedacht wordt over de 
gevoeligheden en dat is natuurlijk spijtig 
maar vooral heel pijnlijk.
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Het voetbalplein langs de Nederholbeekstraat 

in Etikhove




