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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 15 mei.

Gemeentebestuur treedt doortastend op tijdens coronacrisis
In crisistijden is snelheid van cruciaal belang. Het gemeentebestuur reageerde direct en nam volgende initiatieven:
• we lanceerden de website ‘Erpe-Mere helpt’
• we spelen een coördinerende rol tussen de verschillende woonzorgcentra
• we bieden ondersteuning aan alle scholen bij de heropstart
• we nemen financiële verantwoordelijkheid bij de oprichting van het schakelzorgcentrum

Een van de belangrijkste maatregelen was de onmiddellijke bestelling van handgel en mondmaskers.  
Al op 21 april besliste het gemeentebestuur om niet alleen voor de scholen maar ook voor alle inwoners een 
herbruikbaar stoffen mondmasker aan te kopen. Door zijn doortastend optreden heeft het gemeentebestuur 
ervoor gezorgd dat Erpe-Mere de veiligheid en de gezondheid van zijn inwoners kon 
garanderen.

Eetfestijn
Het spijt ons ten zeerste 
dat ons eetfestijn in 2020, 
gepland op 26 september, 
niet kan doorgaan.

Waardering en dank
Dank aan de mensen in de zorg, aan het onder-
wijzend personeel, aan de veiligheidsdiensten, 
de buschauffeurs, de mensen die in moeilijke 
omstandigheden blijven werken, ouders met 
meer dan een duobaan, alle 
vrijwilligers, het gemeente- 
personeel, enzovoort.

Fietsstraten bevorderen verkeersveilige schoolomgevingen
De Nieuwstraat in Mere wordt een fietsstraat. Dat betekent dat we de straat inrichten als  
fietsroute, met specifieke gedragsregels voor alle weggebruikers:
• maximumsnelheid van 30 kilometer per uur
• gemotoriseerde voertuigen hebben toegang maar mogen niet inhalen 
• in die eenrichtingsstraat mogen de fietsers de volle breedte van de rijbaan gebruiken

De N-VA meent dat fietsstraten maximaal moeten overwogen worden in 
alle schoolomgevingen van Erpe-Mere. Dat verhoogt de verkeersveilig-
heid en zet meer leerlingen ertoe aan naar de school te fietsen. Resultaat: 
minder auto’s aan de schoolpoorten en een betere luchtkwaliteit.

Wie kan daar iets op tegen hebben?

Gerda Van Steenberge
Schepen van Financiën

Tom De Windt
Lid Bijzonder 
Comité voor de 
Sociale Dienst

Kristel De Grave
Fractievoorzitter



erpe-mere@n-va.be

Het gemeentebestuur steunt de lokale economie
Lokale handelaars en vooral de horeca hebben veel te lijden onder de 
coronacrisis. Als inwoners kunnen wij hen helpen door zoveel mogelijk 
lokaal te kopen of van zodra het kan in Erpe-Mere eens een terrasje te 
doen of lekker uit eten te gaan.

Het gemeentebestuur moedigt dat aan. In samenwerking met UNIZO pro-
moten we het gebruik van kadobons. Die kan u gebruiken bij een hande-
laar of horecazaak in onze gemeente.

Bij iedere online aankoop, via de website van UNIZO Erpe-Mere, van een 
kadobon van 20 euro krijgt u van de gemeente een extra bon van vijf euro, 
met een maximum van vijf kadobons per gezin.

De actie loopt tot het einde van het jaar. Nadien bekijken we hoeveel bons 
van 20 euro u heeft besteld en ontvangt u de extra bons van vijf euro. Geen 
enkele reden meer om niet te winkelhieren.

De actie geldt niet voor de rechtstreekse aankopen die u wilt doen via de 
webshop van een lokale handelaar.

Gerda Van Steenberge
Schepen van Lokale Economie

Voor meer informatie: zoek naar ‘kadobon’ op www.erpe-mere.be of via www.unizo-erpe-mere.be

Een tsunami van appartementen
De bouwaanvragen voor appartementen blijven maar toestromen. Er valt duidelijk nog winst mee te rapen.

Binnen kernen die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer of waar er veel winkels zijn, is verdichting uiteraard  
geen probleem en zelfs gewenst. Dat is de reden waarom we met duidelijke en afdwingbare regels de wildgroei van appartementen 
trachten onder controle te krijgen.

Goede afspraken maken goede vrienden
We evolueren van vrijblijvende richtlijnen naar een verordening 
met duidelijke regels. Dat geeft zekerheid voor de bouwaanvrager 
en garandeert ook de leefbaarheid van de buurt. Appartementen 
dienen te voldoen aan kwaliteitseisen. We willen geen aantrek-
kingspool worden.

De volgende stap is een afbakening van zones binnen de  
gemeente, waar appartementen nog zijn toegelaten. Zo  
vermijden we dat een dorpsgezicht voor altijd wordt verstoord.

Het opsplitsen van een woning in twee woonentiteiten moet altijd 
mogelijk blijven. Oudere woningen zijn vaak te groot. Zo gaat de 
winst ook een stuk naar de gezinnen en niet alleen naar  
projectontwikkelaars. Wanneer we verdichten waar  
het gewenst is, vrijwaren we de open ruimte.

Koop ook lokaal

Steun lokale handelaars 

tijdens de coronacrisis

Anne Segers
Voorzitter N-VA Erpe-Mere en lid 
van de Gemeentelijke Commissie 

voor Ruimtelijke Ordening

Reinold De Vuyst
Schepen van Ruimtelijke 

Ordening
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“We zullen nog lang in  
onzekerheid leven”
Tijdens de coronacrisis is gebleken dat jong en oud elkaar de 
hand reiken. Daarom spraken we met Eline en Leopoldine. 
Eline is 26 jaar en werkt als verzorgende in een woonzorg- 
centrum in Erpe-Mere. Ze is ook gemeenteraadslid.  
Leopoldine woonde gans haar leven in Bambrugge.  
Recent nam ze haar intrek in het rusthuis. Ze wordt in  
oktober 90 jaar. Ze antwoorden elk om beurt op dezelfde 
vraag, ouderdom voor schoonheid:

Hoe heb je de coronacrisis persoonlijk ervaren?
Leopoldine: Geen hinder ondervonden. Alleen binnen blijven 
op de kamer. Mijn kamerdeur staat wel altijd open. Ik babbel 
met de andere bewoners op de gang. De rest hoor ik gewoon 
op de tv. Ik brei en lees veel. Nog niets te kort gehad. Ik klaag 
nooit en pas mij aan.
Eline: Ik werk zeer veel en heb weinig tijd voor iets anders. Ik 
ben vooral bang om mijn directe familieleden te besmetten. 
Mijn vader, mijn moeder.

Hoe was het om te werken/wonen in een woonzorgcentrum 
tijdens de crisis?
Leopoldine: Ik zie geen verschil. Alleen het bezoek is er niet. 
Het personeel is extra waakzaam.
Eline: Stressvol. Hoge werkdruk. Het is vooral de druk die 
je voelt van de bewoners die hun familie niet kunnen zien. 
Mondmaskers schrikken hen af, zeker diegenen die het niet 
volledig meer vatten. Het went ook niet die maskers maar 
het moet. Je denkt constant na over elke beweging. Je wil het 
risico zo laag mogelijk houden voor de bewoners. Je bent op 
je hoede voor iets onzichtbaars.

Heb je op een bepaald ogenblik gevreesd voor je eigen ge-
zondheid?
Leopoldine: Nee. Als je doet wat ze je vragen, dan moet je geen 
schrik hebben. Ik heb chronische bronchitis. Als je het moet 
krijgen, dan is dat zo. Het personeel stelt mij telkens gerust. 
Ik ben wel zeer sentimenteel geworden. Ik moet wenen om 
het leed van een ander.

Eline: Ik ben ziek geweest. Ik moest zeven dagen thuis blijven. 
Ik leefde enkele dagen in onzekerheid tot ik werd getest. Voor 
mezelf was ik niet echt bang. Wel voor mijn ouders.

Eline, jij bent 26 jaar. Leopoldine, jij was 26 in 1946. Denken 
jullie dat er een verschil is tussen hoe jullie generatie de 
crisis ervaart?
Leopoldine: In de oorlog hadden we schrik, van de bommen. 
Die kon je horen en zien. Nu weet je het niet. Het is een 
andere angst. Ik denk dat wij ouderen meer gelaten zijn. Wij 
hebben niet veel te verliezen. Ik denk dat de jeugd meer te 
verliezen heeft. Zij zullen nog lang in onzekerheid leven. Als 
de oorlog gedaan was, dan was hij ook gedaan. Wij leefden 
ook veel soberder. Ik leef zo lang omdat ik altijd content ben. 
De jongere generatie heeft stress. Keuzestress.
Eline: Voor hen is het gewoon moeilijk om geen familie te 
zien. Ik mis vooral het alledaagse.

Als de crisis voorbij is, en alle maatregelen zijn opgeheven, 
wat is dan het eerste wat je doet?
Leopoldine: Ik geef een feestje voor mijn verjaardag in oktober. 
Dat is al besproken. Het feest gaat sowieso door, ook als ik er 
niet meer ben. Ik ben de oudste van acht. Mijn jongste broer 
is 19 jaar jonger. Ik droeg zorg voor mijn jongere broers en 
zussen. Dat wil ik blijven doen. Het feest gaat door. Er zal een 
discobar zijn en dan drink ik een geuze.
Eline: Ik wil op restaurant gaan met vrienden. Ik kan alleen 
maar spaghetti maken. Dat begint tegen te steken. Gelukkig 
kookt mijn moeder mee voor mij.

Opgetekend door Reinold De Vuyst.

De gemeente helpt uw woning duurzamer te maken
De gemeenteraad duidde op 28 april Solva opnieuw aan als Energiehuis. Dat is het intergemeentelijk  
samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen.

Bij het Energiehuis kan u de Vlaamse energielening aanvragen. 
Die renteloze leningen stellen u in staat energiebesparende inves-
teringen uit te voeren aan uw woning zoals isolatie, hoogrende-
mentsbeglazing, zuinige verwarming, dakrenovatie, enzovoort.

Momenteel hebben 74 gezinnen in Erpe-Mere zo’n lening lopen voor 
samen 600.000 euro. Solva begeleidt onze inwoners bij de renovatie: 
van de aanvraag van een offerte tot de opvolging van de werken.

Daarnaast biedt Solva ook hulp aan noodkopers. Dat zijn men-
sen met een laag inkomen die noodgedwongen een goedkope 

woning aankochten. Zij komen in aanmerking voor een renteloze 
lening van 25.000 euro die ze pas moeten terugbetalen op het 
ogenblik dat ze de woning weer verkopen.

Daarnaast kan u dankzij de gemeente gratis een beroep doen op 
het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen. Heeft u vragen  
over duurzaam renoveren, de energielening, de Vlaamse renova-
tiepremie of de noodkoopleningen? Maak dan een afspraak met  
onze schepen Reinold De Vuyst via 0474 25 80 07 of  
reinold.devuyst@erpe-mere.be, of met de huisvestings- 
ambtenaar van de gemeente Erpe-Mere.

Eline De Winter
Raadslid

Leopoldine Leemans
N-VA-lid
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

014229


