
Een	nieuw	jaar!
	
	
Geachte	leden	en	sympathisanten,

Vol	 goede	 hoop	 zijn	 we	 een	 nieuw	 jaar	 begonnen.	 En	 ja,
goedgemutst	 kijken	we	 uit	 naar	wat	 2021	 ons	 zal	 brengen.	Er	 is
inderdaad	hoop.	 Hoop	 dat	 we	 in	 de	 loop	 van	 het	 jaar	 ons	 vrije
leven	van	vroeger	terug	kunnen	verder	zetten.

	
Er	zijn	ook	enkele	positieve	veranderingen	door	corona	ontstaan.

Denk	 aan	 de	 wandelwegen	 in	 eigen	 streek	 die	 we	 terug	 leerden	 appreciëren.	 Schepen
Reinold	De	Vuyst	 zette	 zich	 tijdens	de	vorige	 legislatuur	hiervoor	 in.	Als	 voorbeeldgemeente
kan	dit	tellen.	Wie	had	ooit	gedacht	dat	we	daar	nu	dubbel	en	dik	gebruik	zouden	van	maken.
	
Thuiswerken	 is	mogelijk,	dat	hebben	we	bewezen.	Nu	nog	juist	een	evenwicht	vinden	tussen
thuiswerk	en	met	de	collega’s	samen	werken.	Het	kan	het	 fileleed	verminderen.	Het	 positief
gevolg	 daarvan	 kan	 op	 termijn	 een	gezondere	 luchtkwaliteit	 betekenen.	 En	 zo	 zijn	 er	 nog
enkele	voorbeelden.
	
Dit	 jaar	zetten	we	ons	met	het	voltallig	bestuur	 in	om	contact	te	houden	met	 jullie	en	dit	 langs
diverse	wegen:
	
deze	“	 ”,
	
een	persoonlijk	telefoontje	en/of	bezoekje	van	één	van	onze	bestuursleden,
	
op	één	van	onze	activiteiten	zoals	bv.	een	wandeling,	ons	eetfestijn	…

	
Onze	mandatarissen	en	schepenen	zullen	ons	programma	verder	uitvoeren.	Zij	willen	bewust
onze	Vlaamse	gemeente	 vooruit	 helpen	 tot	 een	 veiligere,	 groenere,	 sociale	 en	 evenwichtige
omgeving	die	gericht	is	op	onze	inwoners.

Zo	 wordt	 het	 een	 échte	 uitdaging	 om	 de	 gemeente	 financieel	 gezond	 te	 houden.	 Men
verwacht	dalende	inkomsten	en	een	hoge	nood	aan	steun	en	investeringen.	We	staan	dan	ook
als	één	man	of	vrouw	achter	Gerda	Van	Steenberge,	onze	schepen	van	Financiën.

Eén	ding	is	zeker	N-VA	Erpe-Mere	staat	zoals	altijd	ten	dienste	van	jullie.	2021	zal	hoe	dan
ook	anders	zijn	dan	2020.
	
Een	Vlaamse	groet,
Anne	Segers,	voorzitter	N-VA	Erpe-Mere

Laat	jij	je	vaccineren?
	
Het	laatste	woord	over	de	vaccinatiestrategie	van	de	Vlaamse	regering
is	zeker	nog	niet	gevallen.	Wel	is	het	al	duidelijk	dat	de	lokale	besturen
hierin	een	grote	verantwoordelijkheid	hebben,	legt	schepen	van
personeel	Gerda	Van	Steenberge	uit.	De	volledige	regie	en	uitrol	van
deze	strategie	valt	immers	op	de	schouders	van	steden	en	gemeenten
binnen	een	eerstelijnszone	(ELZ).

De	meeste	ELZ’s	hebben	gekozen	voor	2	vaccinatiecentra,	doch	werd
binnen	de	regio	Aalst	geopteerd	voor	1	vaccinatiecentrum.	Ondanks	het	uitdrukkelijke
aanbod	van	de	burgemeester	van	Erpe-Mere	om	ook	vaccinaties	toe	te	dienen	in	de	Sint-
Bavozaal,	werd	hier	niet	op	ingegaan.	U	zal	dus	indien	u	niet	bedlegerig	bent	en	indien	u	dat	wil,
in	Denderland	te	Erembodegem	gevaccineerd	worden.

Het	gemeentebestuur	zal	er	alles	aan	doen	om	iedereen	maar	in	het	bijzonder	de
mindermobiele	personen	te	helpen	bij	hun	vervoer	naar	Denderland.	Het	is	alleszins
hartverwarmend	om	te	zien	dat	reeds	honderden	vrijwilligers	zich	op	de	website	erpe-
merehelpt	aangeboden	hebben	om	met	dit	vervoer	te	helpen.	Ook	een	deel	van	het	personeel
van	de	gemeente	zal	in	het	vaccinatiecentrum	ingezet	worden.	Om	het	voorbeeld	te	geven	heb
ik	mij	als	schepen	van	personeel	bij	de	gemeentelijke	coördinator	voor	de	vaccinaties	als
vrijwilliger	opgegeven.

Ik	zou	van	deze	gelegenheid	ook	willen	gebruik	maken	om	een	hartelijke	oproep	te	doen:	laat	u
vaccineren	zodat	we	samen	deze	pandemie	kunnen	verslaan	en	snel	weer	met	familie	en
vrienden	van	een	hapje	en	een	drankje	kunnen	genieten	in	de	talrijke	horecazaken	die	onze
gemeente	rijk	is.

Lokale	binding	bij	toewijzing	sociale
woningen.
	
Momenteel	staan	er	een	100-tal	inwoners	uit	Erpe-Mere	op	een
wachtlijst	voor	een	sociale	woning	binnen	Erpe-Mere.	Op	vandaag	zijn
er	reeds	292	sociale	woningen	binnen	Erpe-Mere	en	moeten	er	tegen
2025	nog	48	bijkomen.
Binnenkort	zal	de	Sociale	Huisvestingsmaatschappij	22	nieuwe	sociale
huurwoningen	in	Burst	aankondigen.

De	toewijzing	van	sociale	huurwoningen	gebeurt	volgens	regels	die	in
Vlaamse	reglementering	vastgelegd	zijn.	De	gemeente	heeft	de	mogelijkheid	om	lokale
accenten	in	een	eigen	lokaal	toewijzingsreglement	te	leggen.	We	hebben	vastgesteld	dat
ongeveer	40%	van	de	sociale	inhuringen	van	sociale	woningen	in	Erpe-Mere	naar	huurders	van
buiten	de	gemeente	gaan.	Om	bij	de	toewijzing	van	een	sociale	huurwoning	nog	meer	kansen
te	geven	aan	eigen	inwoners,	kan	de	gemeente	voorrang	verlenen	aan	kandidaat-huurders	die
een	binding	hebben	met	Erpe-Mere.

Op	de	gemeenteraad	van	26	januari	2021	werd	daarom	op	initiatief	van	schepen	Reinold	De
Vuyst	een	lokaal	toewijzingsreglement	gestemd	waarbij	na	de	toepassing	van	verplichte
toewijscriteria	zoals	woonnood,	inkomen	enz,	aan	inwoners	van	binnen	Erpe-Mere	voorrang
zal	worden	gegeven.	Op	deze	manier	willen	we	vermijden	dat	we	een	aantrekkingspool	zouden
worden	voor	mensen	die	uit	verstedelijkte	gebieden	komen	of	voor	veel-verhuizers.

Wij	verwijzen	ook	naar	het	initiatief	van	Minister	Matthias	Diependaele	om	extra	middelen	in	te
zetten	voor	het	onderzoek	naar	buitenlandse	eigendommen	van	sociale	huurders.		Op	die
manier	kunnen	we	sociale	fraude	in	perken.	Lees	artikel

Enkele	belangrijke	verkeersregels
voor	fietsers.
	
	
Sinds	31	mei	2019	werden	er	een	aantal	regels	aan	de
wegcode	gewijzigd	of	toegevoegd.

Een	fietser	is	een	“zachte	weggebruiker”.	D.w.z.	dat	je	heel	wat
rechten	hebt	maar	zeker	ook	plichten!

Vooral	deze	plichten	zijn	niet	altijd	gekend.
Daarom	zetten	wij	hier	een	aantal	regels	die	elke	fietser	zou	moeten	kennen	op	een	rijtje:
	
Waar	moeten	fietsers	rijden?
	
Is	er	een	fietspad?
Fietsers	moeten	op	het	fietspad	rijden	als	het	berijdbaar	is.
Is	het	fietspad	langs	de	rijbaan	aangeduid	met	twee	evenwijdige,	onderbroken	witte	strepen?
Fietsers	mogen	er	alleen	op	rijden	wanneer	het	fietspad	rechts	in	de	rijrichting	ligt.
Is	het	fietspad	aangeduid	met	een	verkeersbord	D7	of	D9?
Er	moet	op	het	fietspad	gereden	worden	in	de	richting	waaruit	die	signalisatie	zichtbaar	is.
	

Bestuurders	die	uit	een	zijstraat	komen,	moeten	er	aan	denken	dat	ook	fietsers	van	links	op	het
fietspad	kunnen	opdagen
	
Op	het	voetpad	rijden?

In	bepaalde	gevallen	mogen	de	fietsers	ook	op	de	verhoogde	bermen	en	zelfs	op	het	voetpad
rijden.	Kinderen	jonger	dan	10	jaar	mogen	altijd	op	het	voetpad	rijden.

Andere	fietsers	mogen	enkel	op	het	voetpad	rijden	indien	tegelijkertijd	aan	volgende
voorwaarden	is	voldaan:
Er	is	geen	fietspad	voorhanden	of	het	is	niet	berijdbaar.
De	weg	ligt	niet	in	de	bebouwde	kom.
De	fietser	moet	rechts	in	de	gevolgde	rijrichting	rijden	(dus	niet	op	het	links	gelegen
voetpad).
De	fietser	moet	voorrang	verlenen	aan	de	andere	gebruikers	van	het	voetpad.

	
En	ook	nog	…
Fietsers	moeten	altijd	hun	stuur	vasthouden	en	hun	voeten	op	de	pedalen	houden.
Fietsers	mogen	enkel	handenvrij	bellen.

	
Fietsers	zijn	bestuurders	en	moeten	verkeersregels	naleven	zoals	de	bestuurders	van	andere
voertuigen.
	
Kristel	De	Grave
Fractieleider	–	Voorzitter	Verkeerscommissie

Bibliotheekmateriaal	in
De	Scharnier
	
Het	aanbod	binnen	de	bibliotheek	wordt	elk	jaar	vernieuwd.
Jaarlijks	wordt	een	openbare	verkoop	georganiseerd	waar	het
afgevoerde	materiaal	tegen	een	lage	prijs	aan	de	burger	wordt
aangeboden.

Omwille	van	de	gekende	Covid-19	maatregelen	kan	de	verkoop	dit
jaar	niet	op	dezelfde	wijze	doorgaan.	Daarom	heeft	het
gemeentebestuur	beslist	om	de	boeken,	dvd’s,	cd’s	en	eventueel
speelgoed	vanuit	de	bibliotheek	aan	een	zeer	voordelig	tarief	in

De	Scharnier	(de	sociale	kruidenier)	te	koop	aan	te	bieden.	Op	deze	manier	krijgen	ook
kwetsbare	groepen	gemakkelijker	toegang	tot	de	bibliotheekcollectie.
	
Gina	De	Brouwer
Lid	sociaal	comité

Appartementitis
	
Reeds	eerder	hebben	we	gecommuniceerd	over	het	feit
dat	we	deze	legislatuur	zullen	inzetten	op	meer
afdwingbare	reglementering	en	sturing	van	de
appartementsbouw.

Het	stond	in	ons	verkiezingsprogramma	en	het	staat	ook
in	de	beleidsverklaring	van	de	meerderheidspartijen.
We	willen	zekerheid	voor	de	bouwaanvrager	én	ook
garantie	voor	de	leefbaarheid	van	de	buurt.	Het	is	niet	aangewezen	om	overal	appartementen
toe	te	laten.	Ze	moeten	bovendien	aan	bepaalde	kwaliteitsvereisten	voldoen.	Schepen	van
ruimtelijke	ordening	Reinold	De	Vuyst	slaat	al	heel	lang	op	deze	nagel.

Op	de	gemeenteraad	van	26	januari	2021	werden	daarom	richtlijnen	vastgelegd	waaraan
meergezinswoningen	voortaan	moeten	voldoen.	De	gemeente	Erpe-Mere	wapent	zich	hiermee
tegen	de	wildgroei	aan	appartementen.	De	richtlijnen	zelf	kan	u	op	onze	website	terugvinden.

Corona	in	Erpe-Mere
	
Vorig	jaar	deze	tijd	had	niemand	kunnen	vermoeden	dat	er	na	de
1ste	coronagolf	een	2de	zou	volgen,	laat	staan	een	3de.	Voor
ons	allemaal	is	het	daarom	zo	belangrijk	om	nog	even	door	te
bijten	en	alle	regels	zo	strikt	als	maar	enigszins	kan,	op	te
volgen.
	
We	mogen	niet	te	vroeg	victorie	kraaien.	Hopelijk	hebben	we
tegen	de	grote	vakantie	opnieuw	meer	vrijheid.
	
Alle	inwoners	en	zorgpersoneel	van	de	woonzorgcentra
binnen	onze	gemeente	hebben	een	eerste	spuitje	gekregen.	De
2de	ronde	is	nu	bezig.		Hierdoor	groeit	de	hoop	dat	er	stilaan	een

einde	aan	deze	zware	periode	komt.

Dit	alles	is	ook	goed	nieuws	voor	onze	jeugd	en	jonge	mensen.		Eens	de	65-plussers	en
mensen	met	een	zwakkere	gezondheid	gevaccineerd	zijn,	kan	de	druk	op	ziekenhuizen
verminderen	en	komt	er	bijgevolg	vanzelf	meer	ruimte	voor	een	vrijer	leven.

Eline	De	Winter
Gemeenteraadslid

Koop	lokaal!
	
	
Heb	je	onze	banners	al	opgemerkt	die	we	in
december	op	een	aantal	plaatsen	aanbrachten?
Het	was	onze	secretaris	Johan	Cosyns	die	de
meeste	banners	plaatste.	Enerzijds	was	er
één	met	“N-VA	Erpe-Mere	wenst	u	veilige	en
gezonde	feestdagen”	en	anderzijds	één	met
“Erpe-Mere	blijf	loyaal	en	koop	lokaal”.
	
De	nieuwjaarswensen	worden	stilaan	opgeborgen	maar	de	vraag	om	de	lokale	handel	te
steunen,	blijft.		De	banner	met	“Erpe-Mere	blijf	loyaal	en	koop	lokaal”	zal	u	dus	nog	even	in	het
straatbeeld	zien.
	
Zoals	u	weet	heeft	de	gemeente	d.m.v.	de	kadobonnen	de	lokale	handelaars	willen	steunen.		In
een	vorige	nieuwsbrief	werd	aangekondigd	dat	de	actie	tot	1	februari	2021	verlengd	werd.		Door
de	inzet	van	schepen	van	lokale	economie	Gerda	Van	Steenberge	wordt	de	actie	nogmaals
verlengd,	en	dit	tot	minstens	1	april	2021.

!	!	!	Heb	je	er	nog	geen,	koop	er	dan	nu	via	de	website:	unizo	erpe-mere	
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#Wistjedatje
	
Scheelt	er	wat	aan	onze	verkeersopleiding	of	hebben	chauffeurs	soms	hun	rijbewijs	behaald
ergens	waar	andere	regels	gelden?	Een	voorbeeld:	als	je	in	Burst,	komende	vanaf	het
station,	via	Dorent	de	Oudenaardsesteenweg	richting	Aalst	opdraait,	heb	je	verkeerslichten
ter	hoogte	van	de	kerk.	Het	gebeurt	regelmatig	dat	chauffeurs,	eens	ze	de	hoek	om	zijn,
stoppen	voor	het	rode	licht	dat	daar	in	het	midden	boven	de	steenweg	hangt.	Dat	brengt	het
verkeer	soms	in	de	war	en	veroorzaakt	een	plotse	opstopping.
Voor	de	goede	orde:	het	verkeerslicht	in	het	midden	is	enkel	bedoeld	voor	diegenen	die
op	de	steenweg	komen	uit	de	richting	Aalst.		

	
Onze	voorzitter	Anne	Segers	maakt	als	experte	deel	uit	van	de	GECORO	(gemeentelijke
commissie	voor	ruimtelijke	ordening).	Met	haar	achtergrond	als	binnenhuisarchitecte
verdedigt	zij	er	met	verve	de	leefbaarheid	en	het	landelijk	karakter	van	onze	gemeente.
Als	actief	lid	van	de	GECORO,	is	ze		bekommerd	om	de	leefbaarheid	in	en	rond
appartementsblokken.		Is	er	genoeg	leefruimte?	Is	er	een	voldoende	ruim	terras?	Is	er
genoeg	groen	en	ruimte	voor	het	insijpelen	van	regenwater?	Past	het	bouwconcept	in	de
omgeving?	Wordt	er	voldoende	rekening	gehouden	met	de	mobiliteit?

	
Erpe-Mere	op	de	gastronomische	kaart!
Restaurant	“Libertine”	op	de	Oudenaardsesteenweg	in	Erpe	verkreeg	een	1ste	Michelin
ster.	Proficiat	aan	de	eigenaars,	ze	mogen	oprecht	fier	zijn	op	hun	prestatie.

	

U	las	de	nieuwsbrief	van	N-VA	Erpe-Mere.
Deze	werd	opgesteld	door	een	groep	enthousiastelingen	waaronder:

Anne	Segers	-	Voorzitter	(info@annesegers.be)
Johan	Cosyns	-	Secretaris	(jcosyns29@gmail.com)
Béni	Pollet	-	Penningmeester	(beni.pollet@telenet.be)
Reinold	De	Vuyst	-	Eerste	Schepen	(reinold.devuyst@erpe-mere.be)
Gerda	Van	Steenberge	-	Schepen	van	o.a.	financiën	(gerda.vansteenberge@erpe-mere.be)
Kristel	De	Grave	-	Fractieleider	en	voorzitter	gemeentelijke	verkeerscommissie	(kristel.degrave@telenet.be)
William	De	Windt	-	Gemeenteraadslid	en	politieraadslid
Eline	De	Winter-	Gemeenteraadslid	en	politieraadslid	
Tom	De	Windt	-	Lid	BCSD
Gina	De	Brouwer	-	Lid	BCSD
	
Bezoek	ook	onze	website	https://erpe-mere.n-va.be	of	bezoek	onze	facebookpagina	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	erpe-mere@n-va.be	toe	aan	uw	adresboek.
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