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DAAR IS DE LENTE, DAAR IS DE ZON!
“Zo zong Jan De Wilde het in zijn ‘Vrolijk Lentelied’. Vrolijk worden we zelf ook van de mooie projecten die dit 
voorjaar samen met de bloemen en planten ontluiken en onze gemeente verder opfleuren. Op Domein Steenberg 
starten de werken aan het Cultuurhuis en krijgt het jeugd- en sportcomplex verder vorm. De nieuwe school in 
Erondegem wordt afgewerkt en ook de plannen voor het jeugdontmoetingscentrum in Aaigem worden concreet. 
Via projecten voor senioren en kinderen in kansarmoede bouwen we echter ook verder aan een warme en solidaire 
gemeente. Zo laten we de zon voor iedereen schijnen.” 
Hugo De Waele, burgemeester

Erpe-Mere

>> Lees meer op pagina 2, 3 en 4

AIRBEZEN METEN
LUCHTKWALITEIT ONZE RAADSLEDEN

Planten staan via hun bladeren rechtstreeks 
in contact met de buitenlucht en zijn zo 
indicatoren voor de hoeveelheid fijn stof in 
de lucht. 
De aardbeiplantjes van het project AIRbezen 
hebben hun geheimen prijsgegeven: uit de 
analyse blijkt dat er significant minder 
fijnstofdeeltjes zijn in landelijke gebieden 
dan in onze steden. 
Meer info is te vinden op www.airbezen.be

Elke editie stellen we onze CD&V-raadsleden aan u voor. 
Deze keer zijn dat: 
Gaston Van De Keer, Emmy Janssens en Peter Iliano.

>> Lees meer op pagina 2, 3 & 4



Johan Van Vaerenbergh (schepen van Toerisme),
Tom Van Impe en Tom Van Keymolen (raadsleden)

TOERISME IN ERPE-MERE?
Wees daar maar zeker van!

GEMEENTERAADSLID GASTON VAN DE KEER

Van bij de start van deze bestuursperiode was het een bewuste keuze van CD&V om Erpe-Mere ook op 
toeristisch vlak op de kaart te zetten. Deze taak werd binnen het schepencollege toevertrouwd aan Johan 
Van Vaerenbergh en hij kreeg daarbij de hulp van raadsleden Tom Van Impe en Tom Van Keymolen. Als 
een echte ‘tomtom’ gidsen zij samen met Johan de raad voor toerisme naar mooie resultaten. Het einde 
van deze bestuursperiode nadert. Hoog tijd dus voor een rondetafelgesprek om het bilan op te maken.
Hebben wij in Erpe-Mere een echte raad voor toerisme?
Johan Van Vaerenbergh: Zeer zeker! Het is geen politiek orgaan, maar wel een erkend adviesorgaan waarin alleen mensen zetelen die echt 
begaan zijn met het toeristisch aspect in onze gemeente. Stuk voor stuk mensen die trots zijn op wat wij in Erpe-Mere te bieden hebben.
Hoe worden de mensen van de raad van toerisme betrokken?
Tom Van Impe: Ongeveer elke maand komt de raad samen en onze deur staat open voor iedereen. Er zijn mensen van de Heemkundige Kring 
bij, wandelaars, leden van De Streekspiegel, niet-gebonden mensen. Kortom een complementaire groep die ondersteund wordt door een 
ambtenaar van onze dienst vrije tijd. 
Welke adelbrieven kunnen jullie zoal voorleggen?
Tom Van Keymolen: Dat is ondertussen toch wel al één en ander. We zijn gestart met de zoektocht naar een nieuw logo voor Erpe-Mere, dat 
intussen al behoorlijk ingeburgerd is. Onze grootste realisatie zijn de wandel- en fietswegen. Doel was om die maximaal toegankelijk te maken 
en daar zitten wij eigenlijk al verder dan verhoopt. We beschikken vandaag in Erpe-Mere over een uitgebreid wandelnetwerk dat de mooiste 
plekjes van onze gemeente verbindt. Tenslotte waren wij mee de drijvende kracht achter het standbeeld en de viering van Lucien Van Impe.
Hoe zien de toekomstplannen er uit?
Tom Van Impe: Al deze zaken ontwikkelen is één ding. Maar nu moeten we er verder mee aan de slag. Het is onze ambitie om onze wandelwe-
gen zowel bij onze inwoners als bij de ‘dagjestoerist’ bekend te maken. Via wandel-gps, signalisatieborden, promotiemomenten, enz. zullen 
wij ons aanbod niet alleen fysiek toegankelijk moeten maken en houden, maar moeten we het ook constant onder de aandacht brengen en 
houden. We denken ook aan een promostand zodat we Erpe-Mere op diverse events in de kijker kunnen zetten.
Heeft Erpe-Mere nog andere troeven?
Tom Van Keymolen: Zeer zeker. De site van onze unieke Kruiskoutermolen 
kan nog aantrekkelijker gemaakt worden. En ook onze watermolensites 
kunnen nog opgewaardeerd worden. Mogen wij dromen van een belevings-
museum als grootste molengemeente van Vlaanderen? Ja toch. Maar alles 
op zijn tijd… Wij werken gestaag verder.
Johan, met zo’n gedreven collega’s moet het toch wel leuk werken zijn?
Johan Van Vaerenbergh: Reken maar! Ik ben voorstander van een breed 
gedragen toerismebeleid en dat vraagt tijd en overleg. Het is immers van het 
grootste belang dat wij iedere belangrijke partner meekrijgen. En dan heb ik 
het over bestuur, horeca, streekspiegel, heemkunde, scholen, enz. Maar het 
is een feit dat wij geen kneusje hoeven te zijn op toeristisch vlak ten opzichte 
van steden of historische dorpen.
We nodigen alvast iedere inwoner uit om de wandelroutes uit het infoblad of 
vanop de website eens uit te proberen en in de komende lente een wande-
ling te maken met kinderen, kleinkinderen of in groepsverband. Wandelen 
door Erpe-Mere is leuk, mooi, verrassend en nog gezond ook!

1.  Gezin: Gehuwd met Claudine De Kerpel. Vader van Bart & Barbara en opa van drie kleinkinderen.
2. Opleiding / Beroep: Ontwerpen van meubelen / gepensioneerd technisch leraar
3.  Favoriete ontspanning: het verenigingsleven en wandelen
4.  Waarom ging je in de politiek: Ik ben sociaal ingesteld. De stap van het verenigingsleven naar daadwerke-

lijk een bijdrage leveren aan ‘besturen’ via de politiek was niet zo groot.
5.  Waar droom je van in de politiek: Dromen en wensen van medeburgers mee kunnen helpen realiseren. 

Zorg dragen voor de plaatselijke leefomgeving, met bijzondere aandacht voor mens & natuur, veiligheid 
en gezondheid.

6.  Favoriete quote: Samen zijn we in staat om uitzonderlijke dingen te realiseren! 
7.  Grote voorbeeld: Mensen die zich ingezet hebben voor de  plaatselijke uitbouw van het onderwijs en 

andere jeugdaccommodaties in het algemeen, waren mijn inspiratie en genieten mijn grootste waarde-
ring. Dit zijn immers de belangrijkste investeringen voor de volgende generaties.

8.  Favoriete film, boek, muziek: Daens (het boek en de film).
9.  Boodschap die je wil meegeven: Er komen in de toekomst nog heel wat uitdagingen op ons af. Blijven we 

aan de zijlijn staan of werken we mee aan een mooi Erpe-Mere? Samen kunnen we het aan!



CAMERA’S IN STRĲD
TEGEN OVERLAST
Nadat ze hun deugdelijkheid al bewezen bij het aanpakken van de 
inbraakproblematiek, wil burgemeester Hugo De Waele de techno-
logie ook aanwenden om vandalisme, sluikstorten en de verstoring 
van de openbare orde een halt toe te roepen. Het nieuwste wapen: 
verplaatsbare camera’s.

Oor voor bezorgdheden
Vorig jaar bleek al uit rondetafelgesprekken die de lokale politie 
voerde met sleutelfiguren uit onze gemeente dat sluikstorten, vanda-
lisme – met speciale aandacht voor de kerkhoven – en andere 
vormen van overlast een belangrijke bekommernis zijn. Daarnaast 
werd ook gehamerd op het belang van verkeersveiligheid en 
inbraakpreventie. 

Van die laatste twee maakte de politie een prioriteit, maar zonder 
ook de andere doelen uit het oog te verliezen. Nu is de tijd aange-
broken om ook daar een versnelling hoger te schakelen. En daarbij 
zal gebruik gemaakt worden van dezelfde technologie die ook op de 
andere domeinen al zijn deugdelijkheid heeft bewezen: camera’s.

Respect voor privacy
Natuurlijk kan de gemeente niet zomaar overal camera’s ophangen. 
Dat moet gebeuren met respect voor ieders privacy. Daarvoor werd 
advies ingewonnen bij de privacycommissie. Dat advies komt erop 
neer dat vaste, maar verplaatsbare camera’s geïnstalleerd kunnen 
worden op zogenaamde ‘hot spots’. Dat zijn locaties waarvan gewe-
ten is dat er een (mogelijk) probleem is. Dat huiswerk is intussen 
gemaakt. Ook de korpschef van onze lokale politie gaf een gunstig 
advies.
Het is nu aan de gemeenteraad om ook advies te geven. Omdat we 
kunnen werken binnen een raamovereenkomst van de politiezone 
Pajottenland, zal ook meteen de offerte voor de aanschaf van 3 
camera’s ter goedkeuring worden voorgelegd. Zo kunnen we 
hopelijk snel deze nieuwe hulpmiddelen op het terrein inzetten.

Geen Big Brother
Deze camera’s zullen dus op regelmatige tijdstippen op andere 
locaties in onze gemeente opduiken. Het is echter niet zo dat die 
beelden voortdurend bekeken zullen worden. Pas wanneer een 
vaststelling wordt gedaan van vandalisme, sluikstorten of verstoring 
van de openbare orde, zullen de beelden van de camera door een 
medewerker van het gemeentebestuur worden bekeken.

De problemen die door middel van GAS-sancties afgehandeld 
kunnen worden, zullen ook zo verwerkt worden. Waar nodig zal de 
politie ingeschakeld worden. Uiteraard hopen we vooral dat deze 
camera’s zo snel mogelijk hun nut verliezen omdat de problematiek 
waartegen ze worden ingezet, is verdwenen. Maar we willen evenmin 
blind zijn voor het bestaan van deze problemen, en ze zo efficiënt 
mogelijk aanpakken.

Hoe kan u helpen?
Camera’s zijn hulpmiddelen, maar zonder vastgestelde feiten kunnen 
we ze niet goed richten. Indien u dus ergens vandalisme, sluikstorten 
of andere vormen van overlast opmerkt, kan u dat melden aan onze 
diensten. Zo maken we samen werk van een veilige en aangename 
gemeente. Dat kan via gemeentebestuur@erpe-mere.be.

OCMW-RAADSLID EMMY JANSSENS
1.  Opleiding / beroep: godsdienstwetenschappen – leerkracht godsdienst
2. Favoriete ontspanning: tijd maken voor familie en vrienden, bloemschikken
3. Waarom ging je in de politiek: Omdat ik mij vanuit mijn christelijk engagement wil inzetten voor een 

leefbare gemeente voor iedereen. Ik vind het belangrijk dat ook de kwetsbaren uit onze samenleving 
gehoord worden. Luisteren naar mensen, horen en voelen wat er bij hen leeft, blijven voor mij belangrijke 
waarden om aan politiek te doen.

4.  Waar droom je van in de politiek: Met heel eenvoudige middelen het verschil te kunnen maken.
5.  Favoriete quote: Doe wel en zie niet om
6. Grote voorbeeld: Pater Damiaan. Ik droom ervan om met dezelfde gedrevenheid mijn idealen waar te 

maken. 
7. Favoriete film, boek, muziek: ‘ La vita e bella’ is een film die me blijft raken. Ondanks lijden en vernedering 

in het concentratiekamp blijft Guido Orefice zijn zoon een droom voorhouden. De boeken van Marianne  
Fredriksson vind ik ook zeer goed. Mijn favoriete muziekgenre is kleinkunst.

8. Boodschap die je wil meegeven: Maak van jouw buurt een betere leefomgeving. Sociaal contact is 
belangrijk en gaat de verzuring tegen.

Hugo De Waele,
burgemeester



PROJECT DE KATROL IN ERPE-MERE, HAALTERT EN LEDE
Huistaakbegeleiding als wapen tegen kinderarmoede
Het project De Katrol wil via huistaakbegeleiding aan huis kinderen 
in kansarme gezinnen ondersteuning bieden. Bedoeling is om hun 
slaagkansen op school te verbeteren en hen te helpen om via een 
degelijke schoolopleiding de vicieuze cirkel van kansarmoede te 
doorbreken. De ondersteuning van het thuismilieu zelf speelt 
hierbij een belangrijke rol. Via een integra-
le aanpak gaat er niet enkel aandacht naar 
studeren, maar ook naar ontspanning, 
beweging en sociale contacten.

In maart 2017 diende het OCMW van 
Erpe-Mere een aanvraag in bij het provin-
ciebestuur Oost-Vlaanderen voor de 
opstart van een katrol-werking in 
Erpe-Mere, Haaltert en Lede. De drie 
OCMW’s beslisten om sowieso deze 
werking op te starten, ook als de project-
aanvraag niet zou worden goedgekeurd. 
Een stuurgroep werd opgericht en met 
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Heeft u een opmerking of een idee? Wil u meer info over de CD&V werking in Erpe-Mere?
Kijk op onze website www.erpe-mere.cdenv.be of neem contact met ons op.
Verantwoordelĳke uitgever:   Raf Suys, Magerstraat 88, 9420 Erpe-Mere
Contactpersoon CD&V Erpe-Mere:  Johan Van Vaerenbergh, info@erpe-mere.cdenv.be
Eindredactie:     Peter D’Herde - www.totaalburo.be
Fotografie en lay-out:    Magali Casalin - www.tabdesign.be

Volg ons ook via:
www.facebook.com/CDenVErpeMere

OCMW-RAADSLID PETER ILIANO
1. Opleiding / beroep: Ik heb Industriële Wetenschappen gestudeerd aan VTI-Aalst en werk als Service technieker 
2. Favoriete ontspanning: Dagje uit met het gezin / wandelen
3. Waarom ging je in de politiek: Vanuit een interesse in de gemeentelijke politiek en om iets te doen voor de 

inwoner van Erpe-Mere.
4. Waarvan droom je in de politiek: Dat Erpe-Mere een mooie gezonde gemeente mag blijven waar het voor elke 

inwoner goed leven is. En dat ik ook de volgende legislatuur een mandaat krijg door de steun van de kiezer.
5. Favoriete quote: Leer uit gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag!
6. Grote voorbeeld: Ik ga voor mijn campagne-peter van de vorige verkiezingen. Deze mens als echtgenoot, 

partner, vader en ondertussen grootvader, als werknemer in het verleden, als werkgever (ook aan mij destijds) 
en als zelfstandige nu én vooral als politieker en als fantastisch speecher.

7. Favoriete film, boek, muziek: Lezen doe ik niet echt, ik pik wel regelmatig een film mee op tv en luister graag 
naar muziek uit de jaren 80 en 90.

8. Boodschap die je wil meegeven: Geef onze partij en mij in oktober terug het vertrouwen om Erpe-Mere verder 
goed te besturen!

Jolien Van Kut een projectcoördinator aangeworven. Sinds 1 
oktober 2017 leidt zij het project vanuit het Huis van het Kind en 
werkt ze concrete initiatieven uit. Ondertussen werd het project 
gelukkig wél goedgekeurd, waardoor we een ruime Europese, 
Vlaamse en Oost-Vlaamse subsidie ontvangen.

Behalve de drie OCMW’s worden ook de 
scholen, het CLB, Kind en Gezin en de 
Welzijnsschakels als belangrijke partner bij het 
project betrokken. Zowel hogeschoolstuden-
ten als een groep van een 10-tal vrijwilligers 
staan sinds februari 2018 in voor de concrete 
begeleiding van de kinderen in de gezinnen. 
Gedurende twee maanden wordt er twee 
keer per week een uur in een gezin huistaak-
begeleiding aangeboden.

Samen met het OCMW Erpe-Mere binden we 
zo de strijd aan tegen kinderarmoede.

OPHAALDIENST SENIORENRESTAURANTS
biedt senioren een leuke dagbesteding
Dagelijks worden 10 tot 15 senioren thuis opgehaald en naar het seniorenrestaurant van één van 
onze drie woonzorgcentra gebracht. Het OCMW van Erpe-Mere zorgt voor het personeelslid en 
kan daarbij gebruik maken van het busje van de woonzorgcentra.

De senioren kunnen er samen genieten van een lekkere maaltijd en er nadien deelnemen aan de 
animatie. Rond half vier worden ze dan terug naar huis gebracht. Op die manier hebben ze kunnen 
genieten van een lekkere en gezonde maaltijd én van een leuke tijdsbesteding in gezelschap van 
andere senioren.

Ze maken er ook kennis met onze woonzorgcentra zodat de drempel voor een eventuele opname 
later kleiner wordt. Ook senioren die voldoende mobiel zijn kunnen trouwens terecht voor een 
middagmaal in een woonzorgcentrum naar hun keuze. De kostprijs voor een middagmaal 
bedraagt 6,25€. Wie gebruik maakt van de ophaaldienst betaalt 8,50€ voor maaltijd én vervoer.


