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HET IS GOED LEVEN IN ERPE-MERE!
Volgens een artikel van De Standaard, gebaseerd op cijfers uit de Vlaamse Gemeentemonitor, zijn de inwoners van 
Erpe-Mere tevreden over onze gemeente. Dat kan ik als burgemeester natuurlijk alleen maar beamen. Via enkele 
kenmerkende gegevens wordt in het artikel beschreven wat het leven in Erpe-Mere dan zo aangenaam maakt. 
Uiteraard zijn er ook enkele zaken waar het nog beter kan. Net zoals in het artikel spenderen we daarom een dag 
in Erpe-Mere en leren we onze gemeente op basis van de Gemeentemonitor beter kennen. Ik neem je graag mee 
doorheen mijn dag in Erpe-Mere! 
Hugo De Waele, burgemeester

Erpe-Mere

>> Lees meer op pagina 3

LĲST CD&V ERPE-MERE GEKEND!
ONZE RAADSLEDENOp 14 oktober trekken we naar de stembus. 

CD&V Erpe-Mere heeft zijn lijst met kandidaten klaar: 
ervaren mandatarissen uit de gemeenteraad en 
ocmw-raad én aankomend talent bundelen de krachten. 
Stuk voor stuk sterke kandidaten, onder leiding van 
burgemeester Hugo De Waele! Elk met zijn of haar 
competenties staan onze kandidaten klaar om 
Erpe-Mere goed verder te besturen. Volgende editie 
komen wij hier uitgebreid op terug.
Ontdek de hele lijst op www.erpe-mere.cdenv.be

Elke editie stellen we onze CD&V-raadsleden 
aan u voor. Deze keer zijn dat: 
Tom Van Keymolen en Griet De Waele.

>> Lees meer op pagina 2 & 4



SPORT als cement voor
het sociale weefsel

WIE IS GEMEENTERAADSLID TOM VAN KEYMOLEN? 

Sport is een belangrijke bindmiddel voor de lokale gemeenschap. 
Sport verbindt mensen, dat is meermaals aangetoond en staat buiten 
kijf. Dat de verenigingen daarin de belangrijkste rol spelen is evident. 
De omkadering en de faciliteiten voorzien, dat is dan weer de 
opdracht van de lokale overheid. Schepen Antoine Slagmulder heeft 
die opdracht de voorbije zes jaar duidelijk opgenomen. Tijd om terug 
te blikken én vooruit te kijken.

Wat was jouw grootste uitdaging toen je begon aan deze opdracht?
Antoine: Er is door ons bestuur al heel wat geïnvesteerd in sport, net 
zoals in alle andere beleidsdomeinen. Maar de sportbeleving evolu-
eert snel. Daarom was het belangrijk om een inventaris op te maken 
van wat de noden waren om in de toekomst nog meer mensen te 
laten sporten in een goede infrastructuur. Daarnaast was het ook 
belangrijk om te kijken hoe we meer mensen in beweging kunnen 
krijgen via samenwerkingsverbanden en initiatieven.

Een ware uitdaging. Hoe heb je dat aangepakt?
Antoine: We hebben de sportdienst verder uitgebouwd met 
bekwaam personeel en samen met de sportraad zijn we aan de slag 
gegaan. Initiatieven als de scholencross, sportkampen voor jong en 
oud, initiatielessen … droegen er toe bij dat meer mensen de weg 
vonden naar de sportbeleving. Zelfs het gemeentepersoneel krijgt nu 
elke week de gelegenheid om samen te sporten. Op initiatief van een 
paar personeelsleden en in samenwerking met het sociaal huis en de 
sportdienst kunnen ze wandelen, fietsen, lopen enz. Het personeel is 
enthousiast en mijn collega Dirk De Rouck en ikzelf dus ook. We 
kregen zelfs 80 personeelsleden op de fiets om naar het werk te 
komen. Uniek toch?

En dan de infrastructuur?
Antoine: Uiteraard moet de infrastructuur mee evolueren. Meer 
sporters, betekent meer noden en dus meer infrastructuur. Onze 
sporthal werd achteraan uitgebreid met een nieuwe bergplaats. Het 
kunstgrasveld is een echte topattractie geworden. Elk vrij moment 
van de dag is dit veld in gebruik door de lokale voetbalclubs. Honder-
den jeugdspelers kunnen er hun favoriete sport beoefenen. En wat 
zien we? Dat de ouders intussen gretig gebruik maken van de nieuw 
aangelegde Finse piste. Als eind september de kleedkamers klaar zijn, 
is het helemaal top. Daarvoor sloegen we de handen in elkaar met de 
dienst jeugd. Collega Johan Van Vaerenbergh had immers plannen om 

Geboortejaar: 1972
Woonplaats: Burst
Opleiding: Licentiaat Handelswetenschappen, optie financieel beleid en beleggingsleer. 
Beroep: Ik werk als statisticus bij de Nationale Bank van België.
Favoriete ontspanning: Activiteiten met het gezin, sport (voetbal, joggen, fietsen … ) en kokkerellen. 
Allez, in feite is dat eerder mijn echtgenote in de keuken assisteren
Waarom ging je in de politiek: Mijn grootvader was vroeger ook actief in de gemeentepolitiek. Telkens 
ik hem ging bezoeken, hadden we het over het politieke reilen en zeilen. Ik was toen nog niet actief in 
de politiek maar de interesse was er wel. Later bekroop me de goesting om actief deel te nemen aan de 
politiek. Ik wilde een bijdrage leveren tot het maatschappelijk debat op gemeentelijk niveau.
Waarvan droom je in de politiek: De leuze van onze gemeente ‘Erpe-Mere, natuurlijk verbonden’ in al 
haar facetten, op alle domeinen en met alle burgers realiseren.
Favoriete quote: Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts 
worden geleefd. (Sören Kierkegaard, Deens filosoof)
Grote voorbeeld: Robert De Schutter, mijn grootvader. Hij stond voor iedereen klaar, had helpende 
handen, teder en tegelijkertijd realistisch ruw van het noeste werk. Zijn vermanende vinger was dreigend 
maar op latere leeftijd bekeken, een zegen. Zijn levenswijsheden zal ik eeuwig koesteren en citeren.
Favoriet boek, muziek: Het oeuvre van Dimitri Verhulst. Dimitri is een gewezen klasgenoot. Hij schrijft op een geweldige manier met een 
lach en een traan. Muziek:  Van Neil Diamond over Simple Minds, Prince, Radiohead tot Dopebwoy (dankzij onze tieners in huis)… Vele 
genres dus met als uitsmijter Van Echelpoel. Wat een hilarisch typetje!
Boodschap die je wil meegeven: Verleden heb je, toekomst moet je maken. Vertrouw ons de pen toe die de toekomstige krijtlijnen van 
Erpe-Mere natuurlijk verbindt.

een jeugdlokaal te bouwen voor de 
scouts. Twee vliegen in één klap. Eén 
gebouw met twee doelen: jonge 
mensen  en sportievelingen een goed 
onderkomen verschaffen. Andere 
initiatieven zijn de renovatie van de oude 
sporthal Sint-Bavo, de aanleg van nieuwe fietspaden samen met 
collega Marleen Lambrecht en de betoelaging van de lokale voetbal-
clubs om hun infrastructuur te verbeteren en veiliger te maken.

Voor ons zit duidelijk een tevreden schepen van sport. Wat zijn de 
ambities voor de toekomst?
Antoine: Het werk is nooit af, maar een paar specifieke zaken liggen 
toch nog op de plank. We bekijken hoe we de ontwikkeling van een 
centraal voetbalstadion voor Erpe-Mere mogelijk kunnen maken. We 
hebben een akkoord met alle clubs om te gaan voor een grote 
fusieclub waarin ook alle jeugdspelers in de beste omstandigheden 
‘het spelletje’ kunnen leren. Dit is uiteraard werk van lange adem. 
Daarnaast willen we de sportkampen voor jongeren uitbreiden en 
nieuwe initiatieven nemen om nog meer mensen aan het sporten te 
krijgen. Misschien moeten we ook nog een tandje bijsteken in de 
beleving van de recreatieve sport. De gekende slogan luidt ‘Sport is 
tof’, maar sportbeleid voeren is voor mij als schepen vooral leuk, 
boeiend en verrijkend.

Antoine Slagmulder,
schepen van Sport



HET IS GOED LEVEN IN ERPE-MERE
Wanneer we ‘s ochtends opstaan, begint voor jou, voor mij en voor de 19.728 andere inwoners van Erpe-Mere de dag. Met net geen 20.000 
inwoners zijn we geen kleine gemeente, maar ook geen grote stad. We zitten ergens tussenin. Sinds 2005 is het inwonersaantal met zo’n 700 
personen gestegen, wat heel wat minder is dan het Vlaamse gemiddelde. Door die kleinschaligheid kennen we elkaar nog! We weten wie onze 
buren zijn en over het algemeen waarderen en respecteren we hen, ook als ze van een andere cultuur zijn. Van onze inwoners is 7,0% van vreemde 
origine, het Vlaamse gemiddelde ligt op 20,5%.

Het moge duidelijk zijn: we zijn een gemeente van forenzen. 70% van onze inwoners gaat bijna dagelijks achter het stuur zitten richting werk of 
school. De meesten van ons zijn een kwartier tot een halfuur onderweg, maar er is ook een grote groep die langer dan een uur met de auto op weg 
is naar werk of school. Sowieso is voorzichtigheid geboden, want er zijn ook veel fietsers onderweg! Daarom werken we als gemeentebestuur hard 
aan nieuwe en veilige fietsinfrastructuur. Zo zorgen we voor veilig verkeer voor onszelf én voor onze kinderen.
 
In onze gemeente worden meer dan 500 baby’s en peuters opgevangen in een crèche. Met 43 opvangplaatsen per 100 kinderen zit Erpe-Mere rond 
het Vlaamse gemiddelde. Het merendeel van de ouders is bovendien tevreden over de plaatselijke kinderopvang. In Erpe-Mere hebben we ook een 
uitgebreid scholenaanbod. Zelf zet ik regelmatig mijn kleinkinderen af aan de schoolpoort. Elke ochtend trekken zo meer dan 2.300 kinderen naar 
onze scholen. En onze kinderen doen het goed op school: de leerachterstand in het lager onderwijs is hier kleiner dan het Vlaamse gemiddelde.

Zelf ga ik rond dit uur naar mijn bureau op het gemeentehuis. Daar liggen meestal al heel wat dossiers klaar die behandeld moeten worden. Ook 
voor de meesten onder ons begint nu de werkdag. In Erpe-Mere is 76% van de inwoners aan het werk. ’t Is niet dat we allemaal miljonairs zijn, maar 
we verdienen over het algemeen niet slecht. Toch heeft niet iedereen in onze gemeente het even makkelijk: 11% van onze inwoners had het voorbije 
jaar problemen om de rekeningen te betalen. Daarom hebben we in Erpe-Mere een sterke sociale dienstverlening uitgebouwd en werken we nauw 
samen met organisaties waar armen het woord nemen. Samen met hen willen we structurele maatregelen nemen om armoede te bestrijden.

Zelf ga ik ’s middags liefst een frisse neus halen door te fietsen. Misschien ga jij liever wandelen? Dat kan in Erpe-Mere. We hebben de voorbije jaren 
een heel wandel- en fietsnetwerk uitgebouwd. Via verschillende routes langs rustige wegen kom je zo op de leukste plekjes. We zijn een landelijke 
gemeente, dus bijna iedereen vindt vlakbij zijn woonplaats wel een gezonde dosis groen. En we hebben ook enkele grotere groen- en natuurgebie-
den op ons grondgebied zoals Honegem, Dotter of Steenberg. Driekwart van de bevolking is tevreden met de natuur- en groenvoorzieningen. 

Ik keer na mijn fietstochtje terug naar het gemeentehuis. Daar staan me nog enkele vergaderingen te wachten. Aan onze loketten is het vaak druk. 
Onze dienstverlening naar de burger draait een hele week op volle toeren: paspoort aanvragen, geboorte registreren, een verhuis regelen... Meer 
en meer zetten we daarnaast ook in op onze online dienstverlening. Zo kan je bepaalde subsidies al online aanvragen en kan je via onze webshop 
inschrijven voor alle gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten. Maar liefst 74% van de bevolking is tevreden over de dienstverlening in de gemeente.

Net als jij keer ik ’s avonds graag terug naar huis. De woningprijzen in onze gemeente zijn gelukkig nog betaalbaar. Voor een huis in Erpe-Mere 
betaal je gemiddeld iets meer dan 200.000 euro, dat is bijna 25.000 euro minder dan gemiddeld in andere gemeenten in Oost-Vlaanderen. Als 
gemeentebestuur willen we graag onze gemeente leefbaar én betaalbaar houden. Een goede mix van woningen, appartementen en sociale 
woningen is dan ook nodig.

Iets meer dan 20% van onze bevolking is ouder dan 65 jaar. Door de vergrijzing is er een sterke nood aan woonzorgcentra en assistentiewoningen. 
Met 14 plaatsen per honderd 65-plussers bieden we hier in Erpe-Mere een stevig antwoord op. In Vlaanderen ligt dat cijfer op slechts 7,8 plaatsen. 
Regelmatig spring ik eens binnen in één van onze woonzorgcentra voor een babbeltje met de bewoners. Net als de meesten onder jullie stel ik vast 
dat alles er rimpelloos en op wieltjes verloopt.

In Erpe-Mere is altijd wel wat te doen. Velen onder ons gaan sporten of genieten van cultuur. Of ze doen net als ik met mijn vrouw een terrasje of 
gaan op café, want cafécultuur is ook cultuur. We hebben hier in Erpe-Mere ook een uitgebreid netwerk van verenigingen voor jong en oud. En 
natuurlijk willen we met het nieuwe Cultuurhuis op Domein Steenberg werken aan een nog sterker vrijetijdsaanbod.

Ondanks mijn drukke agenda en de grote verantwoordelijkheid als burgemeester, ga ik toch meestal met een goed en veilig gevoel slapen. En ook 
jullie gaan nu veilig naar bed. Meer dan 80% van onze inwoners voelt zich veilig in Erpe-Mere. En als er al plekken zijn waar problemen zijn, dan 
zetten we daar stevig op in met politietoezicht en sinds kort ook met verplaatsbare camera’s. Onze politie levert op dat vlak prima werk. Hier in 
Erpe-Mere worden minder misdrijven vastgesteld dan gemiddeld. Je kan dus op twee oren slapen!

Zo, onze dag in Erpe-Mere zit er op. We mogen terecht fier zijn op onze gemeente! Het is hier goed wonen, werken en leven. En dat is waar we ons 
met CD&V Erpe-Mere ook de komende jaren verder voor willen inzetten.

Tot binnenkort, ergens in Erpe-Mere!
Hugo De Waele, burgemeester

WIE IS OCMW-RAADSLID GRIET DE WAELE?
Geboortejaar: 1986
Woonplaats: Erondegem
Gezin: Gehuwd met Kim Evenepoel en moeke van Charlotte en Alice
Opleiding: Ik studeerde journalistiek 
Beroep: Ik ben aan de slag als directiesecretaris en woordvoerster van de federale politie Oost-Vlaanderen
Favoriete ontspanning: Tijd doorbrengen met mijn gezin, familie en vrienden,  toneel spelen & bekijken, 
een gezellig etentje, een stevige wandeling, een goed concert
Waarom ging je in de politiek: Omdat ik vanuit mijn sociaal engagement iets wil betekenen voor de 
mensen rondom mij en een bijdrage wil leveren aan Erpe-Mere
Favoriete quote: Het leven is een feest, je moet alleen zelf de slingers ophangen
Grote voorbeeld: Michelle Obama
Favoriete film, boek, muziek: The Help, In Europa van Geert Mak, Toto van Africa om er eentje te noemen
Boodschap die je wil meegeven: Pluk de dag, een oude wijsheid die vandaag nog steeds geldt.

Burgemeester Hugo De Waele neemt je mee doorheen zijn dag in Erpe-Mere!
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Onder impuls van CD&V ondertekende 
Erpe-Mere een burgemeestersconvenant 
met 13 andere gemeenten uit de regio. 
We engageren ons om tegen 2030 maar 
liefst 40% minder CO2 uit te stoten. Dat is 
een immense uitdaging. Maar als we er 
willen voor zorgen dat de toekomstige 
generaties het even goed hebben als wij, 
moet de CO2 drastisch naar omlaag. Wij 
willen hier als CD&V een voortrekkersrol in 
spelen, maar dit is een werk van allen.

Diverse onderzoeken tonen aan dat we als 
gemeentelijke overheid slechts voor 1% 
kunnen instaan. In Erpe-Mere beschikken 
we over een energiezorgplan waarin wij 
onder meer gaan voor LED-verlichting, 
zonnepanelen, hoogrendementsbegla-
zing en het isoleren van de daken in onze 
eigen gebouwen. We maakten ook een 
masterplan ‘Openbare Verlichting’ 
waardoor op termijn alle energieverslin-
dende toestellen vervangen zullen worden 
door energiezuinige LED-toestellen.

Het grootste aandeel van de uitstoot 
komt echter van vervuiling uit het dagelijks 
leven. Samen goed voor 78%. We werken 
alvast initiatieven uit om de uitstoot door 
transport drastisch te verminderen. We 
hanteren daarbij het STOP-principe: 
Stappen-Trappen-Openbaar vervoer-Per-
sonenwagens. 

CD&V wil de fiets en het openbaar 
vervoer promoten. We realiseren fietsver-
bindingen tussen onze deelgemeenten en 
van en naar attractiepolen zoals scholen, 
dorpskernen, sportcentra, enz. We maken 
versneld werk van de fietsverbindingen 
Zottegem/Herzele/Erpe-Mere/Aalst en 
die van Burst/Haaltert/Denderleeuw/Brus-
sel. Via die verbindingen zullen we in de 
toekomst sneller met de fiets ter plaatse 
zijn dan met de auto. Fietsen heeft 
trouwens alleen maar voordelen. We 
dragen bij tot de vermindering van CO2 
uitstoot, we hebben onze noodzakelijke 
beweging en we ontspannen in plaats van 
stressen. Ideaal toch? 
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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

EEN KLIMAATGEZOND ERPE-MERE 
daar gaan we natuurlijk voor!

In de vervoerregioraad Aalst ijvert 
Erpe-Mere voor efficiënter openbaar 
vervoer in onze regio. Om autogebruik te 
verminderen, onderzoeken we de installa-
tie van Mobipunten. Dat zijn plaatsen waar 
elektrische deelauto’s en deelfietsen ter 
beschikking gesteld worden van onze 
bevolking. Daar kan je bijvoorbeeld 
laadpalen voor elektrische voertuigen en 
infoborden over wandel- en fietswegen 
vinden. Wie immers geen (tweede) eigen 
auto ter beschikking heeft, stapt sneller 
over naar de fiets en doet ook makkelijker 
boodschappen bij de handelaars in de 
buurt. 

Om klimaatwisselingen zoals hitte, droog-
te, wateroverlast en erosie de baas te 
blijven, investeert Erpe-Mere samen met 
de provincie Oost-Vlaanderen en Aquafin 
verder in de aanleg van bufferbekkens bij 
alle grote projecten.

Ook in ons dagelijks leven kunnen wij fors 
bijdragen tot een schoner milieu. We 
kiezen er dus voor om gezinnen te onder-
steunen om zuiniger met energie om te 
springen. Dat doen we door duidelijke info 
te geven over maatregelen en subsidies, 
door het promoten van groepsaankopen 
bij bijvoorbeeld lokale handelaars, door 
het promoten van hoogrendementsketels, 
warmtepompen, zonnepanelen enz.

Wij zijn er alvast van overtuigd dat ieder-
een daarvoor inspanningen wil leveren. 
Een klimaatgezond en klimaatneutraal 
Erpe-Mere, het is een taak van iedereen!

Schepen Marleen Lambrecht en
fractieleider Gaston Van De Keer,

onze voortrekkers in het klimaatplan.


