
Ja,	beste	leden	wij	gaan	proberen	jullie	regelmatiger	op	de	hoogte	te	houden
van	het	gebeuren	in	onze	gemeente	en	onze	bestuursgroep.	

	 is	 één	 van	 de	 manieren	 om	 nauw	 contact	 met	 jullie	 te
houden.	 	Een	geïnformeerde	burger	 kan	 zijn	mannetje	 staan	en	eventueel
een	steentje	bijdragen.	Deze	nieuwsbrief	is	ook	een	oproep	om	je	inbreng	te
doen,	als	 je	dit	wil.	 	Burgerparticipatie	 ligt	ons	nauw	aan	het	hart.	 Indien	 je
vrienden,	 familieleden,	 buren,…	 kent	 die	 deze	 nieuwsbrief	 wensen	 te
ontvangen,	laat	niet	na	dit	te	delen	en	vraag	hen	zich	in	te	schrijven	op	onze
nieuwsbrief.		Opmerkingen,	suggesties,	deelname	aan	activiteiten,	toetreden
tot	het	bestuur.
Laat	je	horen!		Wij	luisteren!
Anne	Segers

Fietstocht	met	het	bestuur
	
Op	 zaterdagnamiddag	 13	 juni	 maakten	 we	 met	 het	 bestuur	 een
fietstocht	door	onze	dierbare	gemeente.	Het	opzet	was	de	gemeente	te
doorkruisen	 van	 Zuid	 naar	 Noord	 via	 trage	 wegen.	 Ook	 Eline	 De
Winter,	gemeenteraadslid	voor	N-VA	was	van	de	partij.	We	vertrokken
ten	huize	van	onze	voorzitter	op	'den,	Beirg'	te	Aaigem.		Hieronder	kan
je	het	traject	terugvinden.	Je	gaat	zo	van	Aaigem	over	Erondegem	naar
Lede	 via	 het	 veiligste	 fietstraject.	De	 bedoeling	 is	 om	dit	 verder	 uit	 te
werken.
Er	volgt	 later	nog	een	verkenning	van	een	 route	van	het	Westen	naar
het	Oosten,	zodanig	dat	we	de	gemeente	letterlijk	kunnen	doorkruisen.
De	 probleempunten	 zullen	 worden	 opgelijst	 en	 aangepakt	 o.a.	 via	 de
verkeerscommissie	 waarvan	 onze	 fractieleider	 Kristel	 De	 Grave
voorzitter	is.
Wie	 graag	 het	 traject	 eens	 aflegt	 en	 ons	 zijn	 of	 haar	 opmerkingen
bezorgt,	kan	deze	doormailen	naar	erpe-mere@n-va.be.		Na	dat	we	de
vorige	 legislatuur	 de	 trage	 (wandel)wegen	 hebben	 aangepakt,	 wil	 de
NVA-Erpe-Mere	 deze	 legislatuur	 extra	 inzetten	 op	 de	 functionele
fietsverbindingen.		
Allen	op	de	fiets!

https://www.routeyou.com/route/view/7832366#map
	

De	11-juli	rozenactie
	
Op	de	Vlaamse	feestdag	werden	diegenen
die	hun	leeuwenvlag	uithingen,	bezocht
door	de	bestuursleden.		We	verspreidden
ons	over	de	gemeente	in	3	groepjes.
Groot	was	onze	verrassing	omdat	er	zo
veel	méér	vlaggen	uithingen	dan
voorgaande	jaren!	Onze	rozenvoorraad

was	dan	ook	sneller	uitgeput	dan	verwacht.	We	hebben	nog	een	poging	ondernomen	om
bijkomend	gele	rozen	te	kopen	maar	die	waren	niet	zomaar	direct	voorradig.		Wij
verontschuldigen	ons	dan	ook	bij	al	diegenen	die	we	niet	konden	bezoeken	en	verstoken	bleven
van	een	mooie	roos.		Onze	penningmeester	Béni	Pollet	is	hierbij	verwittigd	voor	volgend	jaar
;-)		Tot	slot	van	die	mooie	dag	konden	we	nagenieten	in	’t	Hof	Schuurke	in	Mere.

Koop	Lokaal	is	meer	dan
ooit	nodig!	N-VA	Erpe-Mere
wil	de	handelaars	daar
graag	bij	helpen	door	de
kadobon	nieuw	leven	in	te
blazen.
	
De	coronacrisis	zal	op	elk	vlak	een	financiële	impact
hebben.	De	lokale	handels-	en	horecazaken	hebben
het	zwaar	te	verduren.	Als	burger	kunnen	wij	hen
helpen	door	zoveel	mogelijk	lokaal	te	kopen,	een	terrasje	te	doen	of	een	lekkere	maaltijd	te
eten.
Ook	het	gemeentebestuur	wil	steun	bieden,	verklaart	Gerda	Van	Steenberge,	Schepen	van
Lokale	Economie	en	Financiën	verder:	“	Reeds	een	aantal	jaar	werken	we	samen	met	Unizo
Erpe-Mere	voor	de	promotie	van	een	kadobon	die	kan	besteed	worden	bij	een	handelaar	in
Erpe-Mere.	Om	de	financiële	coronakater	voor	de	handelaar	wat	lichter	te	maken	schenkt	de
gemeente	Erpe-Mere	vanaf	nu	bij	iedere	online-aankoop	van	een	kadobon	van	€	20		een	extra
kadobon	van	€	5,	en	dit	tot	een	maximum	van	5	bons	per	gezin.
Deze	actie	loop	tot	31	december	2020:	de	bons	hoeven	dus	niet	in	1	keer	gekocht	te	worden.
Na	afloop	van	deze	termijn	zal	Unizo	de	gemeente	een	lijst	van	verkochte	bons	per	gezin
overmaken	en	zal	de	gemeente	de	extra	kadobons	aan	de	koper	schenken.
Let	wel	op:	enkel	kadobons	van	€	20	die	u	aankoopt	via	https://www.unizo-erpe-
mere.be/kadobon/online-bestellen/	geven	recht	op	een	extra	bon	van	€	5,	niet	de	rechtstreekse
aankopen	in	de	webshop	van	de	handelszaak	zelf.
Winkelhieren!:	de	daad	bij	het	woord	van	het	jaar	2019	voegen!	Ga	dus	vlug	een	kijkje	nemen
op	de	totaal	vernieuwde	website	van	Unizo	Erpe-Mere	en	steun	de	lokale	handelaar	met	de
kadobon.

De	Ronde	van	Vlaanderen	en	de
Leeuwenvlaggenactie
	
Een	 raar	 jaar	 dit	 jaar	 want	 pas	 op	 zondag	 18	 oktober	 zou	 de
Ronde	Van	Vlaanderen	2020	gereden	worden.		Ook	dit	jaar	doet	de
ronde	onze	gemeente	aan.
We	roepen	op	om	die	dag	zoveel	mogelijk	leeuwenvlaggen	uit
te	 hangen,	 en	 zeker	 op	 het	 parcours.	 	 Wie	 geen	 vlag	 zou
hebben,	 kan	 er	 altijd	 eentje	 bij	 ons	 bekomen.	 	 Er	 volgt	 nog	 een
actie	 specifiek	 naar	 diegenen	 die	 op	 de	 omloop	 wonen	 om	 hun
huizen	te	bevlaggen	die	dag,	gratis	vlaggen	zullen	ter	beschikking
zijn.

Corona
	
Gelukkig	blijft	onze	gemeente	momenteel	 relatief	goed	gespaard.	 	Het
wordt	nog	even	volhouden	om	goed	de	maatregelen	van	de	federale	en
lokale	overheden	te	respecteren	en	op	te	volgen.
Onze	 Schepen	 Reinold	 De	 Vuyst	 heeft	 in	 de	 periode	 dat	 hij
waarnemend	 burgemeester	was	 de	mondmaskerplicht	 lichtjes	 kunnen
aanpassen.
Zo	ben	je	als	wandelaar,	of	wanneer	het	niet	druk	is	in	je	omgeving,	niet
meer	 verplicht	 het	 masker	 te	 dragen.	 	 Je	 moet	 wel	 je	 mondmasker
overal	bijhebben!

Eindelijk,	een	nieuw	Politiehuis
	
“Begin	 van	 de	 vorige	 legislatuur,	 in	 	 2012,	 werden	 we
geconfronteerd	met	 negatieve	 verslagen	 over	 de	 huisvesting
van	 onze	 politie.	 	 Er	moest	 heel	 dringend	 iets	 gebeuren.	De

korpschef	 overtuigde	 met	 succes	 beide	 colleges	 van	 Erpe-Mere	 en	 Lede	 om	 een	 nieuw
Politiehuis	 te	 bouwen”,	 zegt	politieraadslid	 William	 De	 Windt.	 	 En	 nu,	 	 7	 	 jaar	 later	 is	 het
zover.	 	 In	september	verhuist	het	ganse	korps	naar	de	Leedse	Steenweg	op	de	grens	 tussen
Erpe-Mere	en	Lede.		
Alle	 inwoners	 van	 beide	 gemeenten	 kunnen	 het	 Politiehuis	 bezoeken	 op	 26	 september.	
Inschrijven	kan	op	https://forms.gle/VF8TXXmVbCrVGAM88	en	is	verplicht,	Het	lange	wachten
is	nu	eindelijk	beloond		De	beslissing	die	het	toenmalige	college	nam,	kwam	geen	dag	te	vroeg,
integendeel.	
Wij	wensen	onze	korpschef	samen	met	zijn	korps	veel	succes	toe	in	hun	nieuwe	Politie(t)huis.

Het	mobiliteitsplan:		Oproep!
	
Het	Gemeentebestuur	van	Erpe-Mere	start	met	de	herziening	van
haar	mobiliteitsplan.		Doel	is	het	mobiliteitsplan	2012	te	verbreden
en	 te	 verdiepen	 door	 bestaande	 thema's	 te	 verdiepen/verfijnen
en/of	 aandacht	 te	 geven	 aan	 nieuwe	 thema's	 (verbreden).	 Een
duurzaam	 mobiliteitsbeleid	 is	 de	 kerngedachte.	 Een
geïntegreerde	 aanpak	 is	 noodzakelijk.	 	 Deze	 opdracht	 wordt
uitgevoerd	 door	 Sweco	 Belgium.	 	Kristel	 De	 Grave,	 voorzitter
van	de	gemeentelijke	verkeerscommissie	 volgt	dit	nauwgezet
op.	Het	Gemeentebestuur	wil	de	bevolking	 laten	meedenken	en
organiseert	 een	 kwaliteitsvolle	 en	 brede	 consultatie	 van	 haar
bevolking.	D-day	 is	maandag	7	september.	Dan	wordt	er	 tussen
18u	 en	 21u	 	 een	 participatiemoment	 georganiseerd	 voor	 de
inwoners	 van	 Erpe-Mere.	 	 U	 wordt	 verwacht	 in	 het	 cultuurhuis
EMotia.	 Die	 avond	 wordt	 het	 verdiepen	 en	 verbreden	 van	 het
mobiliteitsplan	toegelicht.	Uw	deelname	dient	u	te	bevestigen	via
e-mail	naar	mobiliteit@erpe-mere.be.
Om	de	krachtlijnen	van	het	mobiliteitsplan	vast	te	leggen	worden
er	2	klankbordgroepen	opgericht	waar	10	à	15	 inwoners	zetelen
die	alle	bewoners	van	Erpe-Mere	vertegenwoordigen.	 In	overleg
worden	 hier	 de	 knelpunten,	 verschillende	 voorstellen	 en	 de
mogelijke	 oplossingen	 besproken	 om	 zo	 te	 komen	 tot	 het
Beleidsplan.
Geïnteresseerden	 kunnen	 zich	 kandidaat	 stellen	 via	 mail	 naar
mobiliteit@erpe-mere.be.	 Kandidaturen	 worden	 ook	 op	 7
september	 aanvaard.	 Communicatie	 van	 deze	 info	 gebeurt	 via
bovenstaande	website,	lokale	pers	en	sociale	media.
	
We	 doen	 dan	 ook	 een	 warme	 oproep	 om	 aanwezig	 te	 zijn	 op	 7
september.	Mobiliteit	is	en	blijft	een	hot	item	in	onze	Gemeente	Erpe-Mere.	

Terug	naar	school
	
De	scholen	hervatten	weer.		Wij	duimen	met	u	allen
dat	 dit	 zonder	 problemen	 en	 geheel	 veilig
verloopt.	En	vooral	dat	de	school	voor	alle	kinderen
een	maximaal	 aantal	 dagen	 kan	 open	blijven.	Tom
De	 Windt,	 N-VA	 afgevaardigde	 in	 het	 sociaal
comité,	vestigt	er	de	aandacht	op	dat	er	altijd	steun
mogelijk	 is	 mocht	 er	 iemand	 in	 de	 problemen
komen.	 Het	 is	 niet	 uit	 te	 sluiten	 dat	 er	 opnieuw
afstandsonderwijs	zal	moeten	gegeven	worden.	

Mocht	er	gebrek	zijn	aan	een	pc	dan	kan	men	via	het	sociaal	huis	hiervoor	hulp	bekomen.		Alle
informatie	hierover	is	te	bekomen	op	het	Sociaal	Huis:	info@sociaalhuis.erpe-mere.be

“De	Scharnier”	is	geopend
	
Op	2	september	jl	werd	“De	Scharnier”	gelegen	in	de
Nieuwstraat	te	Mere	geopend.	De	Scharnier	is	in	de
eerste	 plaats	 een	 sociale	 kruidenier	 als
toegangspoort	 naar	 	 ontmoeting	 van	 en
dienstverlening	 naar	 kwetsbare	 groepen	 van	 Erpe-
Mere.	Het	 is	ook	veel	meer,	 legt	Gina	De	Brouwer,
afgevaardigde	in	het	Bijzonder	Comité	verder	 uit:
“Het	 bestuur	 heeft	 er	 voor	 gekozen	 om	 van	 Erpe-
Mere	 een	 zorgende	 gemeente	 te	 maken	 en	 het
project	De	Scharnier	draagt	hiertoe	zeker	bij.	Naast
de	 sociale	 kruidenier	 (een	 winkel	 waar	 aan
voordelige	 tarieven	 producten	 kunnen	 worden
gekocht	 door	 mensen	 in	 een	 financiële	 precaire
situatie)	 is	 in	het	pand	een	ruilwinkel	voor	kinderkledij	gevestigd,	een	Digipunt	en	een	”rap	op
stap”-kantoor.	 Het	 Digipunt	 wil	 aan	 kwetsbare	 personen	 gemakkelijker	 toegang	 verlenen	 tot
digitale	 hulpmiddelen	 en	 het	 “Rap	 op	 stap”	 kantoor	 is	 een	 zeer	 laagdrempelig
reisbemiddelingskantoor	voor	personen	met	een	beperkt	budget.	We	doen	hiervoor	beroep	op
zowel	professionelen	als	vrijwilligers.		Bovendien	hebben	we	in	de	Welzijnsschakel	Ommekeer
en	de	Sint-Jozefschool	van	Mere	partners	gevonden	om	dit	project	uit	te	werken.”

Facebook Twitter Website

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	N-VA	Erpe-Mere

september	2020
Beste	leden,
Beste	sympathisanten,
	
De	 vakantie	 ligt	 ondertussen	 achter	 ons	 en	 genietend	 van	 een	mooie	 nazomer,	 kijken	we	 er
naar	uit	om	de	normale	activiteiten	terug	op	te	starten.

Ja,	”Corona"	heeft	duidelijk	een	impact	op	ons	leven	en	zal	dat	helaas	nog	een	hele	tijd	doen.
Onze	N-VA	schepenen,	gemeenteraadsleden,	afgevaardigden	en	bestuursleden	hebben	echter
de	voorbije	periode	niet	de	hele	tijd	stil	gezeten.		Zij	proberen	actief	hun	stempel	te	drukken	op
het	beleid	om	onze	gemeente	en	onze	N-VA	afdeling	te	laten	openbloeien.

Eén	 van	 de	 initiatieven	 is	 deze	 nieuwe	 nieuwsbrief	 om	 jullie	 te	 informeren	 en	 actiever	 te
betrekken	bij	wat	N-VA	Erpe-Mere	doet	en	nog	wil	verwezenlijken.
We	doopten	de	nieuwsbrief		“VERKLAPT”.

Veel	leesgenot	en	….	wij	verwelkomen	uiteraard	graag	suggesties	en	opmerkingen.

Als	u	de	nieuwsbrief	graag	ook	de	volgende	maanden	wil	ontvangen,	kan	u
zich	hiervoor	inschrijven	door	een	e-mail	te	sturen	naar	
erpe-mere@n-va.be	met	uw	e-mailadres.
	
Hou	het	veilig	en	gezond,
Anne	Segers,	Voorzitter	N-VA	Erpe-Mere

Woordje	van	...	de	voorzitter

U	las	de	nieuwsbrief	van	N-VA	Erpe-Mere.
Deze	werd	op	gesteld	door	een	groep	enthousiastellingen	waaronder:

Anne	Segers	-	Voorzitter	(info@annesegers.be)
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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