
Sociaal	objectief
Als	gemeente	hebben	we	de	plicht	om	tegen
2025	het	sociaal	objectief	te	bereiken.
Concreet	moeten	we	beschikken	over	minimaal
170	sociale	huurwoningen	binnen	Erpe-Mere.		
Actueel	zitten	we	op	42	woningen	van	dit
objectief.

De	gemeente	wordt	daarin	bijgestaan	door	het	SHM	(Sociale	Huisvestingsmaatschappij
Denderstreek)	en	het	SVK	(Sociaal	Verhuurkantoor).	Het	verschil	tussen	de	beide	is	dat	de
eerste	vooral	grotere	nieuwbouwprojecten	zal	opstarten	en	verhuren	in	eigen	beheer,	terwijl	het
SVK	zich	vooral	bezig	houdt	met	het	inhuren	van	privéwoningen,	om	ze	dan	tegen	sociale
tarieven	door	te	verhuren.

Het	SHM	onderzoekt	actueel	de	haalbaarheid	van	een	renovatieproject	om	een	20	tal	sociale
woningen	in	onder	te	brengen.	Ook	zijn	ze	bezig	met	een	kleiner	project	in	de	Kuilstraat	in
Erondegem	voor	5	appartementen.	Sinds	de	start	van	onze	samenwerking	met	het	SVK	in
2014,	zijn	er	al	27	woningen	ingehuurd	door	het	SVK.	Ook	de	OCMW-woningen	worden	vanaf
2020	ondergebracht	bij	het	SVK.

Op	de	gemeenteraad	van	november	heeft	schepen	Reinold	De	Vuyst	een	project	voorgesteld
aan	de	gemeenteraad,	om	met	het	SVK	tot	een	uitgebreidere	samenwerking	te	komen.	Het
project	kreeg	de	naam	‘	Verhuren	dichtb(l)ij	’.	Via	een	meer	geïntegreerde	samenwerking,	zal
het	SVK	in	Erpe-Mere	zeer	actief	op	zoek	gaan,	om	het	laatste	gat	in	het	sociaal	objectief	toe	te
rijden.	Verhuren	via	het	SVK	heeft	enorm	veel	voordelen.
Voor	meer	info	zie:	Facebook	SVK	en	website	SVK.

Normaal	gezien	gaan	we	zo	tegen	eind	2022	mogelijks	al	het	doel	van	170	sociale	huur-
woningen	behalen.	Er	is	meermaals	per	jaar	overleg	met	de	verschillende	woonactoren
waaronder	voormelde	maatschappijen	maar	ook	met	de	Welzijnschakels	en	Solva.

Actueel	staan	er	92	inwoners	van	Erpe-Mere	op	de	wachtlijst	voor	een	sociale	woning	in
Erpe-Mere.	We	willen	vermijden	dat	we	een	aantrekkingspool	worden	voor	sociale	huurders	van
omliggende	steden	en	gemeenten.	We	zullen	daarom	bij	het	toewijzen	van	sociale	woningen,
voorrang	geven	aan	inwoners	uit	Erpe-Mere,	die	een	sterke	lokale	binding	kunnen
aantonen.	

Performante	dienstverlening	voor
de	burger
		“2020	zal	door	Covid-19	lang	in	ons	geheugen	blijven
hangen	en	zal	voor	de	meesten	liefst	zo	snel	mogelijk	voorbij
zijn.	Nochtans	heeft	deze	pandemie	ook	positieve	gevolgen”,
vertelt	schepen	van	personeel	Gerda	Van	Steenberge.		“Uit
noodzaak	door	de	lockdown,	waren	de	diensten	van	het
gemeentebestuur	niet	meer	fysiek	bereikbaar.

Voor	de	veiligheid	van	het	personeel	werd	o.a.	telewerken
ingevoerd	en	diende	de	burger	eerst	een	afspraak	vast	te
leggen	om	gebruik	te	kunnen	maken	van	de	verschillende	diensten.		Deze	werkwijze	werd	door
de	bevolking	in	grote	mate	gewaardeerd	omdat	dit	tot	een	persoonlijkere	aanpak	leidde:	het
personeelslid	kon	het	dossier	op	voorhand	voorbereiden	en	de	burger	werd	individueel	en
met	meer	privacy	geholpen.”

Het	gemeentebestuur	besliste	dan	ook	om	deze	werkwijze	te	bestendigen	en	keurde	op	de
gemeenteraad	van	24	november	jl.	eenparig	de	afsprakennota	m.b.t.	telewerken	opgesteld
door	het	managementteam,	goed.	Voldoende	computermateriaal	werd	intussen	door	de	ICT-
dienst	aangekocht	om	het	telewerken	te	kunnen	uitvoeren.
Het	telewerken	is	vastgelegd	op	basis	van	vrijwilligheid	en	is	occasioneel	zodat	het	contact	van
het	personeel	met	de	collega’s	niet	volledig	verdwijnt.		Wat	ten	goede	komt	aan	het	welzijn	van
het	personeel.	Een	gelukkig	personeelslid	heeft	immers	voldoening	in	zijn	werk	en	geeft
daardoor	ook	een	betere	service	aan	de	burger.

Een	aangepaste	werkomgeving	voor	het	personeel	van	de	gemeente	en	het	Sociaal	Huis:
In	2021	zal	het	onthaal	in	het	gemeentehuis	ook	in	een	nieuw	kleedje	gestoken	worden	zodat
de	nodige	discretie	voor	de	burger	kan	gegeven	worden	bij	de	behandeling	van	zijn	dossier.

Inzet	werd	en	wordt	zeer
gewaardeerd
In	de	brief	bijgesloten	bij	vorige	“VERKLAPT”	meldden	wij
reeds	dat	een	aantal	bestuursleden	de	afdeling	hebben
verlaten.	Zij	hebben,	allen	op	hun	eigen	wijze,	positief
bijgedragen	tot	de	groei	en	bloei	van	onze	lokale	N-VA
afdeling.
	
Een	bijzonder	woordje	voor	Jean-Pierre	Van	Impe.	Hij
was	gedurende	verscheidene	jaren	onze	toegewijde
secretaris.	Minutieus,	degelijk,	betrouwbaar	en	met	zeer
goede	contacten	met	de	administratie	van	zowel	N-VA
Nationaal	als	Regionaal.
Wij	hebben	alle	begrip	voor	de	reden	waarom	hij	zijn
werkzaamheden	moest	stoppen	en	wensen	hem	en	zijn
echtgenote	Chris	het	allerbeste	toe.

Johan	Cosyns	zal	hem	in	deze	functie	opvolgen.	We	zijn
er	zeker	van	dat	wij	ook	met	Johan	een	zeer	goede	secretaris	in	huis	hebben.

Onze	ondervoorzitter	Jan	Verhulst	is	er	letterlijk	vanonder.	Hij	verhuist	naar	Aalst	en	dus	is	er
de	statutaire	verplichting	afscheid	te	moeten	nemen.	Wij	missen	Jan	zijn	beredeneerde,	rustige
visie	en	de	mooie	foto’s	die	hij	maakte.	Wij	zullen	Jan	en	Nicole	zeker	nog	terugzien	op	een	of
andere	activiteit.	Intussen	gaat	onze	zoektocht	naar	een	nieuwe	ondervoorzitter	verder.
	
Maar	ook	Joost,	Liliane	e.a.	...	verlieten	onze	bestuursploeg.	Met	spijt	hebben	we	hen,	elk	met
hun	persoonlijke	redenen,	laten	vertrekken.	Wij	willen	hen	en	al	onze	voormalige
bestuursleden	heel	erg	bedanken	voor	hun	persoonlijke	tijd	en	missen	hun	aller	inzet.	
We	zullen	mekaar	zeker	nog	hier	of	daar	nog	terug	zien.
	
Voel	jij	er	iets	voor	om	ons	dynamisch	team	te	vervoegen?	
Stuur	ons	dan	een	berichtje	en	wij	nemen	contact	met	jou	op.
	
Hou	het	intussen	veilig	en	gezond.
	
Anne	Segers,	voorzitter
	

De	Verkeersquiz
	
Onze	fractieleider	Kristel	De	Grave	zei:	“Ik	ben	echt
begaan	met	de	verkeersveiligheid	en	daarin	is	kennis
van	de	verkeersregels	essentieel".
Onderstaande	vragen		helpen	om	het	geheugen	op	te
frissen	of	je	kennis	op	peil	te	houden.
	
1.	 Wanneer	kan	je	best	de	bandenspanning	van	je
auto	controleren?
	

a.	 Als	de	banden	koud	zijn
b.	 Na	een	autoritje	van	minstens	5	km	als	de	banden	voldoende	opgewarmd	zijn
c.	 Je	kan	de	bandenspanning	op	elk	moment	controleren	want	die	blijft	altijd	gelijk
	
2.	 Je	rijdt	in	staat	van	dronkenschap	door	het	gebruik	van	geneesmiddelen.
Welke	stelling	is	correct?
	

a.	 Dat	is	gevaarlijk,	maar	niet	strafbaar
b.	 Dat	is	gevaarlijk,	maar	alleen	strafbaar	als	je	een	ongeval	veroorzaakt
c.	 Dat	is	gevaarlijk	en	strafbaar
	
3.	 Je	vult	een	elektronisch	aanrijdingsformulier	in	na	een	verkeersongeval.
Moet	je	een	papieren	formulier	invullen?
	

a.	 Ja,	binnen	de	24u	na	het	ongeval
b.	 Nee
c.	 Nee,	behalve	als	het	gaat	om	een	ongeval	met	gewonden

De	Warmste	week
De	donkerste	periode	van	het	jaar	staat
voor	de	deur.		Zeker	nu	we	nog	voor	een
aantal	weken,	tot		een	eind	na	Nieuwjaar,
weinig	of	geen	direct	contact	kunnen
hebben	of	knuffels	kunnen	delen	met
familie	en	vrienden.	
	
Ons	gemeenteraadslid	Eline	De	Winter,
werkzaam	in	de	zorgsector	zegt	hierop	het
volgende:	“	Het	is	zo	belangrijk	om	ons
aan	de	regels	te	houden	want	in	de	zorg
kraakt	het	werkelijk	op	vele	gebieden.	
Wees	a.u.b.	extreem	voorzichtig.	En	ja,	het
is	hard	voor	iedereen	zeker	nu	het	kouder
wordt	en	de	dagen	korter	worden.		Daarom
is	het	zo	hartverwarmend	om	een	beetje
licht	en	warmte	uit	te	stralen.		Aangezien
het	nu	veel	moeilijker	is		om	dat	persoonlijk
over	te	brengen,	gebruik	je	een	andere
manier.		Wees	creatief		en		toon	jouw
warm	hart	op	jouw	manier.	"
	
De	warmste	week	komt	er	aan!	Normaal

gezien	loopt	ze	van	vrijdag	18	tot	donderdag	24	december	maar	door	de	speciale
omstandigheden	werd	ze	uitgebreid	tot	alle	dagen	die	ons	nog	resten	vóór	Kerstmis.		Breng
versieringen,	zoals	de	warmste	vlam	en	wat	licht	aan	in	je	huis	of	je	appartement.		En	vooral
maak	het	warm	in	je	contacten	met	de	familie	en	vrienden	wanneer	je	met	elkaar	telefoneert,	of
ziet	via	Facetime,		Whatsapp	of	Skype		of	wanneer	je	mekaar	schrijft,	mailt	of	grapjes
doorstuurt.	

Sociale	kruidenier:
																					De	Scharnier
	
De	sociale	kruidenier	'	de	Scharnier	'	opende
op	2	september	ll.	zijn	deuren	in	de	Nieuwstraat
16	te	Mere.		Naast	de	sociale	kruidenier	is	er	nu
ook	de	winkel	voor	kinderkledij	voor	de
rechthebbenden.	Gina	De	Brouwer,	onze
vertegenwoordiger	in	het	BCSD	zegt:
“Het	is	een	bijzonder	succes,	maar	toch	moet
de	winkel	nog	meer	bekendheid	krijgen,	in	de
eerste	plaats	bij	de	hulpbehoevenden	zelf	en
zeker	ook	bij	diegenen	die	kunnen	helpen.	Er	is
nu	vooral	nood	aan	kledij	voor	kinderen	tussen	3	en	14	jaar.		Schenkingen	zijn	altijd
welkom.	Spreek	eventueel	ook	je	vrienden	en	kennissen	aan	die	een	bijdrage	kunnen	leveren.
Ik	wil		bovendien	ook	speciaal	de	vele	vrijwilligers	bedanken	die	er	zich	belangeloos
inzetten.	”	

Momenteel	is	De	Scharnier	4	dagen	per	week	open	namelijk	op:
	

woensdag van	13:30	tot	16:00
donderdag van	13:30	tot	18:30

vrijdag van			9:30	tot	12:00
zaterdag van			9:30	tot	12:00

Ga	zelf	eens	een	kijkje	nemen	of	bekijk	zeker	al	de	website.
	

Activiteitenkalender
	
Heel	wat	activiteiten	ondervonden	en	ondervinden	nog
steeds	moeilijkheden	omwille	van	de	corona-crisis.	
Op	een	paar	uitzonderingen	na	werden	bijna	al	onze
activiteiten	afgelast.	Het	spijt	ons	zeer	dat	we	daardoor
minder	contact	met	jullie	hadden.
	
Maar	er	is	hoop	voor	2021.		Naargelang	meer	en	meer

personen	gevaccineerd	zullen	zijn,	zal	er	meer	mogelijk	worden.		We	geloven	dat	eens	de	lente
in	zicht	komt,	met	langere	dagen	en	mooier	weer,	het	normale	leven	stelselmatig	zal	hernemen.

We	hebben	nog		niet	veel	vastgelegd	maar	noteer	alvast	deze	data:
	
Zondag	21	maart	2021	Lentewandeling
	
Zaterdag	25	september	2021	Eetfestijn	(Sint-Annazaal	Bambrugge)
	

Er	komen	zeker	nog	meer	activiteiten	naargelang	de	veiligheidsmaatregelen	ons	dat	toelaten.
Want	…	het	directe	contact	met	jullie	is	ons	zeer	dierbaar.
	
Hopelijk	houdt	iedereen	het	nog	even	vol	zodat	we	gespaard	blijven	van	een	3de	golf	na	de
Kerst-	en	nieuwjaarsperiode.		Blijf	dus	de	corona-maatregelen	correct	opvolgen	zodat	we	snel
terug	naar	een	normaler	leven	kunnen.

Antwoorden	op	de	verkeersquiz
1.	Antwoord	a:	
Belangrijk	 is	dat	de	banden	koud	zijn.	Dat	betekent	dat	 je	niet	meer
dan	 5	 km	 gereden	 mag	 hebben.	 Bandenspanning	 kan	 je	 best	 elke
maand	controleren.

2.	Antwoord	c:
Strafbaar	en	gevaarlijk

3.	Antwoord	b:
Er	 zijn	 meerdere	 apps	 waarmee	 je	 een	 elektronisch
aanrijdingsformulier	 kan	 invullen	 op	 je	 smartphone	 of	 tablet.	 Die
hebben	 het	 voordeel	 dat	 je	 je	 persoonlijke	 gegevens	 vooraf	 kan
invullen,	 dat	 de	 locatie	 automatisch	 ingevuld	 wordt	 en	 dat	 je
gemakkelijk	 foto	 s	 kan	 toevoegen.	 Bovendien	 wordt	 het	 formulier
meteen	naar	de	verzekeringsmaatschappij	verstuurd.	Na	een	ongeval
met	gewonden	moet	je	steeds	de	politie	verwittigen.

Facebook Twitter Website
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#Wistjedatjes
	
Lokaal	kopen	helpt	ons	allemaal.		Het	levert	werk	in	onze	eigen	omgeving,	belasting	-en
BTW-opbrengsten	blijven	hier	behouden	hetgeen	resulteert	in	minder	staatsschuld	en	minder
privé	belastingen	voor	onszelf.
Via	buitenlandse	websites	kopen,	kost	ons	alleen	maar	geld!	Winsten	en	belastingen	gaan
naar	het	buitenland	en	wij	moeten	hier	werknemers	en	economie	meer	staatssteun	geven.	
Uiteindelijk	zullen	we	hiervan	allemaal	later	de	rekening	gepresenteerd	krijgen	in	extra
belastingen	in	een	of	andere	vorm.

Omdat	de	winkels	een	maand	gesloten	geweest	zijn,	wordt	de	actie	van	het
gemeentebestuur	van	de	kadobonnen	ook	met	een	maand	verlengd	tot	31	januari	2021.	
	
Je	GFT	bak	ontvangt	binnenkort	een	chip.	Is	je	bak	nu	al	zwaar	beschadigd	dan	kan	je	hem
beter	nu	laten	vervangen	vooraleer	hij	gechipt	wordt.
Een	simpel	telefoontje	naar	053/85.85.45	volstaat.
	
Een	grote	nieuwjaarreceptie	van	de	gemeente	in	januari	kan	niet.
Wij	hopen	dat	2021	stilaan	beter	wordt	om	tegen	2022	terug	een	volledig	normaal	leven	te
kunnen	leiden.
	
Er	ligt	nog	altijd	teveel	zwerfvuil	langs	onze	wegen,	baantjes	en	bermen.	We	vragen	aan
iedereen	een	inspanning	om	zwerfvuil	te	vermijden	en	het	ten	minste	op	te	ruimen	voor
eigen	deur.		Reikt	jouw	ambitie	verder	dan	jouw	deur,	dan	kan	je	bijv.	een	wandeling
combineren	met	zwerfvuil	rapen.		Het	materiaal	(zakken	en	afvalgrijpers)	kan	je	bekomen	op
de	dienst	leefmilieu	van	de	gemeente.

U	las	de	nieuwsbrief	van	N-VA	Erpe-Mere
Deze	werd	opgesteld	door	een	groep	enthousiastelingen	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.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	erpe-mere@n-va.be	toe	aan

uw	adresboek.
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