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In crisissituaties komt het beste en het 
slechtste in de mens naar boven. Van 
het eerste ben ik als burgemeester 
elke dag een gelukkige getuige in onze 
gemeente. Want op momenten als deze 
is een klein dorp als het onze op zijn 
best. Op momenten als deze klinken 
Brusselse kreten over hoe we in de 
toekomst allemaal in de grote steden 
moeten wonen, hol. We leven hier in 
Maarkedal graag en goed. 

De crisis heeft van ons allen het uiter-
ste gevraagd en heeft zaken veranderd 
die we tot voor enkele maanden niet 
voor mogelijk hadden gehouden. En 
business as usual is nog steeds een ver-
re droom. Wat wel opnieuw duidelijk is 
geworden, is hoe we ons als mens snel 
hebben aangepast aan deze ondenkba-
re situatie. 

Deze crisis was ook voor ons als ge-
meentebestuur een bijzondere uitda-
ging, en dat op meerdere vlakken: als 
openbaar bestuur dat het dichtst bij de 
mensen staat, als communicatief door-
geefluik van wat op hogere echelons 
wordt beslist, als handhaver van de 
genomen maatregelen, als dienstver-
strekker naar de lokale bevolking, als 
beheerder van een zorgcentrum, als 
aanbieder van onderwijs, als werkge-
ver tout court. 

En het moet gezegd: de manier waarop 
onze gemeentelijke ploeg van me-
dewerkers zich heeft aangepast en 
ingezet om al het bovenstaande vlot te 
laten verlopen, is ongezien en verdient 
waardering. Van de veiligheidscel die 
meerdere keren per week moeilijke 
beslissingen in ongeziene omstandig-
heden diende te nemen, over ons rust-
huispersoneel dat dag in dag uit in de 
weer was om onze ouderen te bescher-
men en te verzorgen, over het onder-
wijspersoneel dat klaar stond om onze 
kinderen op te vangen, onze “mannen” 
die verder zijn blijven werken om onze 
gemeente proper te houden, onze soci-
ale dienst die zich heeft ontfermd over 
de meest kwetsbaren, onze politiedien-
sten die een huzarenstuk hebben neer-
gezet op vlak van handhaving, tot onze 
dienst communicatie die de ondank-
bare taak had vaak zeer onduidelijke 
informatie toch eenduidig te commu-
niceren naar jullie. 

Maar niet enkel het gemeenteperso-
neel verdient waardering. Het moet ge-
zegd: Maarkedal heeft zich de voorbije 
weken van zijn warmste kant laten zien. 
Vrijwilligers die een handje wilden toe-
steken, werden door de Maarkeerders 
en het buurtcomité Kaperij-Bosgat aan 
het werk gezet in een boodschappen- 
en ondersteuningsdienst voor oude-
ren, onze huisdokters werkten dag 
en nacht om patiënten te helpen, ons 
verzorgend personeel in ziekenhuizen, 
rusthuizen en instellingen werkten zich 
de voorbij weken een bult. En ook een 
bijzonder woord van dank aan onze 
rusthuisdirecteurs die het hoofd recht 
hielden en onze ouderen op een voor-
treffelijke manier door de quarantaine 
helpen. 

En tenslotte een gemeend en oprecht 
woord van dank aan u, Maarkedaller. 
Omdat u in moeilijke omstandigheden, 
uit verantwoordelijkheid en uit solida-
riteit met diegenen die in de frontlinie 
staan, een stuk van uw vrijheden hebt 
opgegeven en de richtlijnen correct 
hebt opgevolgd. 

Na het crisisbeheer komt de analy-
se. Nu moeten we opnieuw beginnen 
opbouwen wat op enkele weken tijd is 
verloren gegaan. En dat zal niet evident 
zijn. Er zullen moeilijke keuzes moeten 
worden gemaakt; onze ondernemers, 
onze horeca zullen in moeilijke om-
standigheden hun zaak opnieuw op de 
rails moeten krijgen om onze econo-
mie te laten draaien, om welvaart en 
welzijn te creëren.

Wat de toekomst brengt dat zien we 
wel. Maar we weten nu wel dat we zul-
len doorgaan, tot we samen zijn.  
Fier burgemeester te mogen zijn van 
zo’n warme gemeenschap. 

Joris Nachtergaele

Beste Maarkedaller

“Het moet gezegd:  
Maarkedal heeft zich de  
voorbije weken van zijn  

warmste kant laten zien.” 
Joris Nachtergaele

Als voorzitter mag ik u met 
trots een zevende Gazet over 
onze thuisgemeente aanbieden, 
terug boordevol nieuws over 
geslaagde realisaties.

Brengt de zon hoop?
De zon schijnt volop in deze 
lente, maar “echt” zonnige dagen zijn het niet.  Veel 
inwoners staan immers in de frontlinie van de co-
ronacrisis. Denk aan de zorgverleners, de geïsoleer-
de ouderen en zieken, het gemeentepersoneel, de 
winkelbedienden, het onderwijzend personeel en 
de postbedelers. We horen en maken mee hoe jullie 
alles uit de kast halen om de crisis het hoofd te bie-
den. Het is ongelofelijk hoeveel energie, flexibiliteit en 
organisatievermogen er nu vrij komt. De liefde, moed, 
solidariteit en inzet van alle inwoners zijn rijkelijk 
aanwezig in ons mooie Maarkedal.
We leven met jullie mee en wensen jullie heel veel 
sterkte met wat er nu gaande is en met wat nog komt. 

Geen zomerevenementen
Het coronavirus trekt ook een streep door alle eve-
nementen en grote activiteiten in Maarkedal zoals 
het Bal van de Burgemeester en de 11 juli-markt. Dat 
is jammer, maar het bestrijden van deze crisis gaat 
boven alles. Corona doet ons beseffen hoe kwetsbaar 
we zijn als mens en gemeenschap, maar ook hoe 
snel onze economie getroffen kan worden door een 
natuurlijk verschijnsel.

Samen slaan we ons hier door!
Daarom, beste mensen, moeten we de strijd onver-
minderd verderzetten. Dat doen we door onze han-
den uit de mouwen te steken. Profiteren van de huidi-
ge toestand zou al te wraakroepend zijn. We moeten 
allen ons steentje bijdragen om snel terug naar het 
normale leven te kunnen gaan. Dat doen we door ons 
aan de regels te houden. Dat doen we door ons werk 
uit te voeren, want er staat heel wat werk op de plank 
de komende jaren. Dat doen we door anderen bij te 
staan. Allemaal samen! 

Afscheid
Binnen ons N-VA afdelingsbestuur hebben we dit 
voorjaar afscheid moeten nemen van onze trouwe 
penningmeester, Jef Beernaert die op 24 maart over-
leed. Jef was een familieman en een levensgenieter 
vol engagement. Koster van de gemeente, bestuurslid 
bij OKRA, kassier van het Bal van de Burgemeester 
en zoveel meer. Als plichtsbewuste en nauwgezet-
te penningmeester had ik als voorzitter een trouwe 
vaste rechterhand aan Jef. Uren hebben we samen 
vergaderd en gewerkt. Maar vooral ook veel gelachen. 
Zoveel warmte, zoveel inbreng, een gezellig mens en 
vriend die we heel hard zullen missen. Wij wensen 
nogmaals onze oprechte deelneming aan Rosane 
(zijn echtgenote) en de hele familie.

Steve De Boever,  
Voorzitter N-VA Maarkedal
Volg het werk van N-VA Maarkedal op de voet 
www.n-va.be/maarkedal of via onze facebookpagina

Maarkedal zal doorgaan... 
tot we terug samen zijn 
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Geslaagde heropstart scholen in tijden van Corona

Samen tegen Corona 
De afgelopen weken 
waren ook voor de 
gemeente meer dan 
uitdagend. We geven u 
graag een overzicht 
van wat we allemaal 
voor u hebben gedaan:  

Oprichten gemeentelijke crisiscel 
en politionele veiligheidscel
Het handhaven van de openbare orde, de 
veiligheid en gezondheid is een bevoegd-
heid van de burgemeester. Hij wordt hierin 
bijgestaan door een gemeentelijke crisiscel 
waarin naast de burgemeester, de algemeen 
directeur, de verantwoordelijke communi-
catie, de noodplanningsambtenaar en het 
afdelingshoofd leven en welzijn zijn vertegen-
woordigd. Daarnaast werd op niveau van de 
politiezone een veiligheidscel opgericht die 
zich voornamelijk bezig houdt met de hand-
having van de besliste maatregelen. 

Efficiënt handhavingsbeleid
Onze politie voerde non-stop controles uit 
om diegenen die de ernst van de situatie niet 
inzagen toch op hun verantwoordelijkheid te 
wijzen.  
Een overtreding wordt bestraft door middel 
van een minnelijke schikking (dus direct te 
betalen) van 250 euro voor particulieren en 
750 euro voor rechtspersonen.

Zorg dragen voor onze ouderen
Onze dienst burgerzaken en onze sociale 
dienst sloegen de handen in elkaar en belden 
alle Maarkedalse 65-plussers. In totaal 
werden 175 alleenstaande 65-plussers en 423 
gezinnen bereikt. Goed voor een totaal van 
598 telefoontjes. Diegenen die we niet 
telefonisch konden bereiken, kregen alle-
maal een flyer in de bus. Het overgrote deel 
gaf aan zelfredzaam te zijn, maar onze 
diensten noteerden ook enkele concrete 
hulpvragen. Anderen apprecieerden gewoon 
het contact op zich. Met die feedback 
kunnen we nu opnieuw aan de slag. 

Grootste zorg voor de bewoners 
in onze WZC’s
• In het gemeentelijk woon- en zorgcentrum 

Ter Gauwen werden de meest strikte 
maatregelen genomen om te trachten 
besmettingen te voorkomen. Zo droeg ons 
personeel al van bij de start beschermende 
mondmaskers. 

• Ook werd een draaiboek met maatregelen 
opgemaakt waarin te nemen acties 
gespecificeerd worden naargelang de 
verschillende scenario’s waarmee we 
geconfronteerd kunnen worden.

• Via overleg tussen de gemeentelijke 
crisiscel en de directeurs van de andere 
zorginstellingen wisselen we goede prak-
tijkvoorbeelden uit en zorgen we samen 
voor de bescherming van onze senioren.

Aanleggen strategische stock 
beschermingsmaterialen voor 
onze zorgverstrekkers
Het gemeentebestuur zorgde voor een stock 
aan beschermingsmiddelen (mondmaskers, 
handschoenen, overalls, desinfecterende 

handgel, desinfecterende spray, ... ). Nog vóór 
de start van de lockdown werd een reserve 
aan FFP2-maskers aangelegd. Die maskers 
hebben bij de start van de crisis hun weg 
gevonden naar onze huisdokters, rust- en 
verzorgingstehuizen en tandartsen. Tevens 
wordt een permanente stock aangelegd die 
ons moet helpen in de toekomst. (mondmas-
kers, handschoenen) 

Een stoffen mondmasker voor 
elke Maarkedaller
Naast het aanleggen van de strategische 
stock, bestelde de gemeente een stoffen 
mondmasker voor iedere Maarkedaller. Wij 
beslisten niet te wachten op de federale 
overheid en namen zelf het heft in handen. 
(6500 mondmaskers)

Bevraging Maarkedalse  
ondernemers 
• Maarkedalse handelaars en ondernemers 

werden door onze administratie gecontac-
teerd en kunnen via een invulformulier op 
de website hun vragen, suggesties en 
opmerkingen formuleren. De reacties 
worden gebundeld via het onderdeel 
‘formulieren’ op de website. 

• Goede ideeën worden meegenomen voor 
uitwerking van gemeentelijke acties ter 
ondersteuning van lokale ondernemers.

• Er is alvast beslist om de geplande 
invoering van de toeristenbelasting uit te 
stellen. 

Coördinatie door de gemeente 
van de opvang in de paas
vakantie
In overleg met alle basisscholen werd er 
tijdens de paasvakantie opvang per school 
voorzien voor de kinderen die er school 
lopen. De opvang werd bekostigd en gecoör-
dineerd door de gemeente. 

De Nationale Veiligheidsraad 
besliste dat de lagere scholen 
op 15 mei gedeeltelijk mochten 
heropstarten voor leerlingen 
uit het 1ste, 2de en 6de leerjaar. 
Herstarten kon alleen op een 
voldoende veilige en haalbare 
manier. 

“Een heuse opdracht zowel 
voor de directies, leerkrachten, maar evenzeer een 
aanpassing voor de leerlingen en hun ouders.”vertelt 
Isabel Van Quickelberghe, als schepen van onderwijs. 
“Samen met de dienst Leven en Welzijn heb ik alles 
gecoördineerd in overleg met alle schooldirecties van 
Maarkedal. Elk kind is belangrijk in onze gemeente, 
dus helpen we ook alle scholen waar mogelijk.”

Onze technische dienst leverde nadarhekken en lint 
om de contactbubbels gescheiden te houden. 

Het doet deugd te zien dat iedereen keihard samen-
werkt. Alle kinderen verdienen een toekomst, zeker 
in deze moeilijke Corona-tijden. 

Er werd ook gedacht om de woensdagnamiddagop-
vang O.MA te behouden, maar dan, omwille van de 
veiligheid, elk in de eigen school. Vanuit de gemeente 
werd een oproep gelanceerd naar vrijwilligers die 
zich op woensdagnamiddag konden vrijmaken om 
kinderen, wiens ouders buitenshuis werken, op te 
vangen. 

Bedankt aan alle vrijwilligers die zich aanboden! 

Dankjewel iedereen voor het massaal doorsturen van jullie selfies! Vele kleine inspanningen zorgen voor een groots resultaat. Dat is alvast de 
leidraad van de maatregelen van de laatste weken en dat hebben we nu ook gevisualiseerd op spandoeken die vandaag te vinden zijn op onze 
zes dorpspleinen. En ook op afstand zijn we meer dan ooit verbonden. Elk apart maar meer dan ooit solidair.



Coronanieuws Algemeen nieuws I 3

Onzekerheid is de enige zekerheid 
tijdens deze Corona crisis, ook voor 
de Maarkedalse gemeentekas. In volle 
crisis is het vooralsnog bijzonder moei-
lijk om in te schatten wat de exacte finan-
ciële gevolgen zullen zijn voor de gemeentekas 
van Maarkedal. Hiervoor is er eerst een volle-
dig becijferd beeld nodig van wat onze gemeen-
te nu méér doet, minder doet of net niet doet 
in vergelijking met “normale tijden”. Ook 
de duur van de crisis en de economische 
gevolgen van de massale tijdelijke sluitin-
gen en werkloosheid in Vlaanderen zijn nog 
onbekenden.

“Wat sowieso vaststaat, is dat de 
coronacrisis onvermijdelijk een 

effect zal hebben op zowel onze ge-
meentelijke uitgaven als inkomsten” 
zegt Steve De Boever, die beroepshal-

ve financieel adviseur gemeentefinan-
ciën is. Op korte termijn stelt er zich geen 

probleem, maar vanaf 2022 hangt Corona’s 
schaduw boven de gemeentekas door de lagere 

belastingontvangsten wegens de huidige tech-
nische werkloosheid en nakende recessie.  We 

verwachten daarnaast ook extra uitgaven inzake 
leefloon en mogelijke financiële steunmaatregelen 
voor de lokale economie en het verenigingsleven.

Coronavirus besmet 
Maarkedals spaarvarken

uitgaven ontvangsten

 Aan de uitgavenkant is het beeld gemengd. Er zijn uiteraard 
extra eenmalige uitgaven door de coronacrisis (bv. aankoop 
beschermingsmateriaal en handgels voor ons woonzorg-
centrum), maar die worden deels gecompenseerd door 
minder uitgaven bij andere posten. Zo gaan er bv. enkele 
geplande gemeentelijke evenementen en activiteiten uit-
zonderlijk niet door. 

   Ook in deze coronatijden zijn de grote gemeentelijke inkom-
stenstromen gegarandeerd. Het gaat om het Gemeentefonds, de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende 
personenbelasting (gebaseerd op inkomens verdiend in 2018 en 
2019). Aan ontvangstenzijde zijn er wel enkele kleinere ontvang-
sten die wegvallen: bv. geen inschrijfgelden voor de paaskampen 
of verhuurinkomsten van bv. het Marca.

- Aan uitgavenzijde mogen we ook extra uitgaven verwach-
ten zoals het verlenen van leefloon aan inwoners met 
financiële problemen of bepaalde financiële steun- en 
compenserende maatregelen voor de lokale econo-
mie en het verenigingsleven. Wat bijvoorbeeld met de 
fanfare die niet kan optreden maar wel nieuwe muziek-
instrumenten dient te kopen of een jeugdvereniging die 
geen sponsoractiviteit kan organiseren voor het komende 
zomerkamp? Het is wel duidelijk dat met de beschikbare 
financiële middelen - die nu extra onder druk staan - on-
mogelijk aan alle verwachtingen kan worden voldaan.

- Tenslotte heeft de coronacrisis mogelijks een effect op de 
timing van bepaalde investeringsprojecten of lopende con-
tracten met leveranciers. Ook dit heeft allemaal financiële 
consequenties.

- Op langere termijn verwachten we vooral minder ontvangsten bij 
de aanvullende personenbelasting door de lagere economische 
groei en technische werkloosheid. De gemeentekas zal dit echter 
pas voelen ten vroegste eind 2021, maar vooral de eerste helft van 
2022. Dan pas wordt deze belasting doorgestort aan de gemeente.

 Natuurlijk is het maar de vraag of Maarkedal dezelfde impact zal 
ondervinden als bv. Oudenaarde. Maarkedal heeft immers een 
andere beroepsbevolking dan grotere steden. In onze gemeente 
is een belangrijke groep landbouwers actief. De vraag is dan ook 
of het inkomen van de landbouwers veel hinder zal ondervinden 
van deze coronacrisis. Momenteel wordt het omzetverlies in de 
landbouwsector op 23 procent geschat.

- Mogelijks wordt er door de hogere overheden ook bespaard op 
subsidies aangezien zij ook financieel in moeilijk vaarwater ko-
men.

Conclusie
Het staat nu al vast dat de coronacrisis ook zijn sporen zal nalaten in de gemeentekas van Maarkedal. In het najaar, als deze crisis 
hopelijk achter de rug is, zal het gemeentebestuur daarom de nodige maatregelen moeten nemen om de financiële impact daad-
krachtig te kunnen opvangen. Dankzij de goede financiële toestand van Maarkedal moet dit zeker lukken!
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Aangepaste gemeente-
lijke dienstverlening  
• Op vraag van de hogere overheid ging het 

containerpark even dicht. Daarna werd er 
beslist om te openen middels een systeem 
op afspraak. Alles verliep rustig en gedisci-
plineerd, waardoor er bij ons in Maarkedal 
geen chaotische toestanden ontstonden bij 
de heropening van het containerpark.

• Er werden extra ophaalrondes voor lui-
erzakken georganiseerd om zo de sluiting 
van het containerpark te kunnen opvan-
gen.

• Het gemeentehuis werkt enkel nog op 
afspraak. Alle dienstverlening blijft echter 
verder lopen. 

• Vanaf 8 april organiseert de bibliotheek 
een afhaalpunt voor het ontlenen van bi-
bliotheekmateriaal zodat ook in die dienst 
op een veilige manier kan blijven worden 
voorzien.

• Het poetsschema in de gemeentelijke 
gebouwen werd aangepast. Middels een 
desinfectieschema wordt de goede hygië-
ne gegarandeerd. 

Eenduidige communicatie 
Alle correcte en relevante informatie voor 
de inwoners van de gemeente met betrek-
king tot corona  en de genomen maatre-
gelen werden gebundeld op een speciale 
corona-pagina. 
Alle informatie kan je hier terug vinden: htt-
ps://www.maarkedal.be/nl/corona-0
Op zeer regelmatige basis worden via fa-
cebook updates gegeven over de genomen 
maatregelen.

Gemeenteraad  
vergadert digitaal  
De gemeenteraad van april en mei vond 
door de coronacrisis virtueel plaats. Het was 
de eerste keer dat de zittingen in Maarkedal 
digitaal plaatsvinden. 
 “Om de werking van gemeente en OCMW 
draaiende te houden, is het van groot belang 
dat de zittingen van april en mei gewoon 
konden doorgaan onder alle omstandighe-
den. Het Agentschap Binnenlands Bestuur 
(ABB) raadt momenteel - en wellicht nog 
enige tijd - fysieke samenkomsten van de 
gemeenteraad af”, zegt gemeenteraadsvoor-
zitter Steve De Boever. “Met dat advies in 
het achterhoofd hebben we met het college 
beslist om de raadszittingen van april en mei 
te vervangen door digitale videoconferen-
ties. We werken hiervoor met het virtueel 
platform Microsoft Teams.”
Alle raadsleden kregen vanuit gemeente-
lijke administratie een leidraad met daarin 
een handleiding en praktische regels en 
afspraken om een vlotte zitting te kunnen 
garanderen.

De raadsleden werden ook allemaal op 
voorhand eens gecontacteerd om het pro-
gramma Microsoft Teams te testen en of ze 
computer- of netwerkproblemen zouden 
ondervinden.

Uiteindelijk verliepen de gemeenteraad van 
april en mei heel vlot. “Zelf was ik samen de 
algemeen directeur en een ICT-medewerker 
in het gemeentehuis aanwezig zijn om van 
daaruit de gemeenteraad voor te zitten. Ik 
wens nog eens de gemeentelijke administra-
tie en alle raadsleden te bedanken voor de 
vlotte organisatie en werking” besluit Steve.
 

SAMEN TEGEN CORONA
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Nu ook Junior Techniek-
academie in Maarkedal

De voorbije jaren vond in Maarkedal reeds 
een Tiener Techniekacademie plaats voor 
kinderen uit het 5de en 6de leerjaar, dit in 
samenwerking met de Hogeschool Vives 
uit Kortrijk. 

“Om nog meer jongens en meisjes te laten 
proeven van techniek, hebben wij beslist 
om ook een Junior Techniekacademie te 
laten doorgaan”, zegt schepen van Onder-
wijs, Isabel Van Quickelberghe. 

De Junior Techniekacademie werd geor-
ganiseerd voor leerlingen uit het 3de en 
4de leerjaar en omvatte 10 workshops van 
anderhalf uur. 

Deze vonden plaats op woensdagnamid-
dag van 13u30-15u00 in het voormalige 
OCMW-gebouw in de Etikhovestraat. De 
eerste sessie startte op 25 september 2019, 
de laatste vond plaats op 4 december 2019. 
Na afloop ontvingen alle deelnemers hun 
diploma uit handen van schepen van On-
derwijs, Isabel Van Quickelberghe. 

“In een gezellige sfeer maakten de leerlin-
gen onder begeleiding van professionele 
techniekmentoren kennis met gereed-
schappen en materialen en deden ze 
samen experimentjes met hun vrienden 
en vriendinnen. Een aanrader dus en voor 
herhaling vatbaar!“, besluit schepen van 
Onderwijs, Isabel Van Quickelberghe.

Klinken op het nieuwe jaar is intussen een 
mooie traditie in Maarkedal!

Het gemeente- en OCMW-personeel 
lanceerde tussen 16 november 2019 en 
8 december 2019 maar liefst zes acties 
voor drie goede doelen onder de titel 
“Maarkedal for Life”. Hiermee lieten ze 
hun goed hart zien voor de Warmste 
Week van radiozender Studio Brussel. 

In hun vrije tijd werkten ze samen ideeën 
uit en kwamen ze tot concrete acties en 
activiteiten. De opbrengst schonken ze 
aan drie goede doelen: Team Neushoorn, 
dat geld inzamelt voor het Kinderkan-
kerfonds, Give Us A Break, dat vakan-
tieopvang regelt voor kinderen met een 
beperking, en Integratio, dat zich inzet 
voor mensen die lijden aan een uiterst 
zeldzame ziekte. 
De acties waarmee ze geld inzamelden, 
waren o.a. een koers op rollen, een work-
shop scrunchies naaien en sleutelhangers 
maken, een gezellige kerstmarkt in het 
Marca en een winterwandeling met gids. 
Er werd ook een online veiling uitgewerkt 

met enkele unieke stukken zoals een gele 
trui van de Franse topwielrenner Julian 
Alaphilippe, foto’s van Bart Heirweg en 
oorbellen van Marieke De Vos. Tot slot kon 
er ook nog een fiets gewonnen worden 
met een tombola. 
Op 23 december 2019 sloot het gemeen-

tepersoneel Maarkedal for Life af met een 
bezoek aan de Warmste Week in Kortrijk 
en de overhandiging van hun gigantische 
cheque ter waarde van maar liefst 30.000 
euro. 
Een resultaat waar ze terecht heel fier mo-
gen op zijn!

De nieuwjaarsreceptie vond dit jaar voor de eerste maal plaats in 
ons gemeenschapscentrum het Marca. “Als je zo’n mooie locatie 
als het Marca hebt, zou het zonde zijn om het niet te gebruiken. 
Alles wat we nodig hebben, is daar ook aanwezig”, aldus schepen 
van Feestelijkheden, Isabel Van Quickelberghe. Heel wat Maar-
kedallers vonden hun weg naar het Marca en de organisatie was 

dan ook een schot in de roos. Alle andere traditionele elementen 
werden behouden. Zoals gewoonlijk bracht onze burgemeester 
een toost op het nieuwe jaar en fleurde de Koninklijke Fanfare De 
Bijenkorf de receptie op met een aperitiefconcert. Daarna gaven 
de Smartkramers het beste van zichzelf, terwijl nieuwjaarswen-
sen werden uitgewisseld onder de aanwezige Maarkedallers. 

Tijdens de voorbije maanden wer-
den in alle Maarkedalse scholen 
cultuurklassen georganiseerd voor 
de leerlingen uit het 2de leerjaar. 

Dit gebeurde in samenwerking met 
onze Muziekacademie Vlaamse 
Ardennen. 

Een ganse week werden leerlingen 
door docenten van de academie, samen met de klasleer-
kracht, ondergedompeld in de wereld van kunst en cultuur. 

Een hele week tekenen, schilderen, boetseren, dansen, 
voordragen, acteren, muziek maken... Een intensieve en 
creatieve beleving voor de hele klas. 

“Het werd een prachtig project, dat we als gemeentebestuur 
heel graag een financieel duwtje in de rug gaven, zodat de 
kostprijs voor de ouders tot een minimum herleid kon wor-
den,” besluit schepen van cultuur Isabel Van Quickelberghe.

30.000 euro voor de warmste week: 
gemeentepersoneel toont warm hart

Voor het eerst cultuurklassen in Maarkedal



“Bloemrijke bermen zijn 
een lust voor het oog en 
een paradijs voor veel 
diersoorten. Op sommi-
ge plaatsen zijn bermen 
de enige natuur die ons 
rest.  Vandaar dat het be-
langrijk is om ze op een 
goede manier te behe-
ren”, zegt Frederik Van 
Nieuwenhuyze, schepen van Openbare Wer-
ken te Maarkedal. Daarom liet het gemeente-
bestuur van Maarkedal een bermbeheersplan 
opmaken in samenwerking met de provincie 
Oost-Vlaanderen.

Er werd een gedetailleerde inventaris opge-
maakt van alle planten in de Maarkedalse ber-
men. De onderzoekers troffen 239 verschillende 
plantensoorten aan in 286 km stroken natuur 
langs onze wegen. Op basis van de soortensa-
menstelling en de mogelijkheden van de berm 
werden deze onderverdeeld in verschillende 
bermtypes met elk hun specifiek beheer. 

Op basis van deze inventaris werd een bermbe-
heersplan opgemaakt waarin wordt opgenomen 
wanneer en op welke manier we de bermen in 
bepaalde straten moeten maaien: met als doel 
de ecologische waarde, de landschappelijke 
waarde en de belevingswaarde van de bermen 
te verhogen, waarbij de verkeersveiligheid gega-
randeerd blijft.
Door een consequent maaibeheer, namelijk 
maaien op het moment dat de meeste voedings-
stoffen in de planten zitten, in combinatie met 
opzuigen van het maaisel, verschraal je de bo-
dem en worden hoogproductieve planten, zoals 
grassen en netels, minder dominant en krijgen 
bloemen en kruiden meer kansen. Na een 
overgangsjaar in 2020, waarin we als gemeente 
investeren in dit bermbeleid, kunnen we vanaf 
volgend jaar het bermbeheersplan volledig 
uitrollen.  

Door dit nieuwe plan krijgen we van het Agent-
schap Natuur en Bos een afwijking om onze 
maaiwerken voor een groot aantal straten te 
starten vanaf 15 mei in plaats van 15 juni.

Naar aanleiding van de uitspraak van de 
Raad van State in 2016 rond het GRUP 
“Missing Link N60 te Ronse”, herstartte 
de Vlaamse Regering het dossier rond de 
ontsluiting van de N60 in Ronse en begon 
hiermee vanaf een leeg blad. Via het geïn-
tegreerd planningsproject “Rond Ronse” 
wordt getracht om een nieuw GRUP op 
te maken en een duurzame oplossing te 
bieden voor de ontsluiting van de N60 in 
Ronse.

Op het moment van het verschijnen van 
deze “gazet” zal “de Werkvennootschap” 
hun scopingnota net of net niet uitgebracht 
hebben. Daarin zullen de verschillende 
mogelijke pistes voor de ontsluiting van de 
N60 worden opgelijst, om in een verdere 
fase een onderzoek te starten naar de effec-
ten van elke piste op de samenleving en het 
doel van dit project in al haar facetten. In 

deze nota worden alternatieven toegelicht 
die bijvoorbeeld via de nu al voorziene 
reservatiestrook een oplossing bieden met 
het oog op een centraal tracé. Daarnaast 
wordt ook een oostelijk tracé mee opgeno-
men, waar de ontsluiting van de N60 mo-
gelijk wordt gemaakt via het grondgebied 
Maarkedal.  

De gemeente Maarkedal is zich van bij de 
start van dit project bewust van de nood-
zaak om een ontsluiting te realiseren van 
de N60 voor het welzijn van de Ronsenaar 
en de regionale economie. Maarkedal heeft 
zich als gemeente dan ook vanaf de eerste 
minuut constructief opgesteld om mee te 
werken aan een duurzame oplossing voor 
de regio. 

Dat er voor een alternatief echter geke-
ken wordt naar een oostelijk tracé waarbij 

men via het grondgebied Maarkedal een 
ontsluiting tracht te zoeken, is voor ons 
onaanvaardbaar. Een oostelijk tracé via 
Maarkedal zal steeds gebruik maken van 
waardevolle open ruimte of natuurgebied 
en zal verregaande bestemmingswijzigin-
gen vereisen. Daarom hebben we ons sterk 
verzet tegen het eerste gekende GROM-tra-
cé en zullen we ons blijven verzetten tegen 
elke variatie erop. 

Een geloofwaardig alternatief moet volgens 
de gemeente Maarkedal gezocht worden 
in een centraal tracé, waarbij men ge-
bruik maakt van de reservatiestrook in 
het gewestplan, waar de onteigeningen al 
lang zijn gebeurd en waar geen bestem-
mingswijzigingen noodzakelijk zijn en geen 
gebruik wordt gemaakt van open ruimte of 
natuurgebied. 
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Een tweede leven voor de 
etagelinde uit Nukerke

Langs het Lindeke in Nukerke, op het 
kruispunt van verschillende voetwegen 
stond een eeuwenoude etagelinde. Deze 
Linde werd in mei 2019 als monument 
beschermd, maar amper een maand later 
vernielde een storm de boom.
Omdat deze etagelinde erg zeldzaam is, en 
niet verloren mag gaan, nam Frederik Van 
Nieuwenhuyze contact op met boomkun-
stenaar/conservator Thijs van Der Linden, 
met de vraag of hij iets met de boom wilde 
doen. Thijs was direct enthousiast en de 
boom heeft ondertussen een nieuwe stek 
in de Verbeke Foundation. daar is hij sa-
men met de drievuldigheidsboom uit de 
pastorijtuin van Kerkem als sculptuur te 
bezichtigen.
Om het voortbestaan van deze oude linde 
te verzekeren, werden er samen met On-
roerend Erfgoed en Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen scheuten genomen 
om nieuwe bomen uit te kweken, zo kan 
er dus binnen een aantal jaar opnieuw een 
etagelinde prijken op deze plaats.

Gemeenteraad keurt 
bermbeheersplan goed 

Doortrekking N60. Geen streep door Maarkedal.

Voor het eerst cultuurklassen in Maarkedal
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Ook deze winter werden ligusterhaagjes aangeplant 
als fysieke afsluiting tussen de fietspaden en de rijweg. 
De bredere strook ter hoogte van de Ladeuze werd be-
plant met een bomenrij en een gemengde heg, waar-
van de bloesems in de lente zorgen voor nectar voor 
de bijen en vlinders. In de herfst komen er bessen aan, 
waar dan weer de vogels dol op zijn. 

In de dorpskern van Maarke hebben we gekozen 
voor een statige eik en verschillende meerstammige 
lindebomen, die opvallen door hun schoonheid en 
karakter. Deze bomen zullen op termijn de dorpskern 
verfraaien tot een attractieve ontmoetingsplaats voor 
jong en oud.

Aanleg N457: het einde in zicht 

Nieuwe dorpskern voor Maarke 

Ook in de coronacrisis is er druk verder gewerkt 
aan de N457. Ondanks het natte voorjaar, blijven 
de werken mooi op schema. De aannemer heeft 
ondertussen de laatste fase van de N457 richting 
Schorisse aangevat.

Deze fase tussen de Broekestraat en de aansluiting 
met de Schorissestraat zou tegen het bouwverlof 
zo goed als af moeten zijn. Wanneer het schema 
kan worden aangehouden, zouden de belijning en 
verkeersborden tegen 1 september geplaatst moeten zijn, zodat ieder-
een weer de weg kan gebruiken net op tijd voor het nieuwe schooljaar.
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Ook de werf van het woonpark Puttene loopt 
op zijn einde. De wegenis en de wandelpaden 
zijn aangelegd. De wegenis is aangelegd in 
speciale stenen, die het water zoveel mogelijk 
doorlaten om wateroverlast te voorkomen. 
Het water dat wel nog afgevoerd wordt, kan 
ter plaatse nog eens gebufferd worden in een 
extra buffervijver.
Ook het Hollebeekpad is in dit project een 
stuk verder aangelegd zodat het aansluit bij de 
dorpskern van Etikhove en het natuurspeel-
plein. In het najaar wordt nog extra aanplan-
ting voorzien.

Puttene: van straat tot woonpark

Als bestuurspartij blijft het de taak van 
N-VA Maarkedal om ook in deze moei-
lijke coronaperiode in te spelen op de 
opportuniteiten die een crisis zoals deze 
met zich meebrengt. Zo biedt de groeien-
de populariteit van de korte keten voor 
Maarkedal heel wat mogelijkheden en 
voordelen voor onze inwoners en de vele 
landbouwers in onze gemeente.

Net zoals vele andere Maarkedalllers zet 
landbouwster en N-VA bestuurslid Caren 
Devenyns daarom actief in op de korte ke-
ten. Samen met haar man Xavier Martens 
baat zij een landbouwbedrijf uit aan de 
Koppenberg/N60. “We hebben melkvee, 
vleesvee en doen ook aan akkerbouw”, ver-
telt Caren. “Wij verkopen oa. aardappelen 
en ajuinen via een automaat.”

Wat is de korte keten?
Als consument ga je rechtstreeks langs bij 
een boer uit je streek en koop je verse pro-
ducten recht van het veld. De productieke-
ten blijft op deze manier kort en moet niet 
langs groothandels of grootwarenhuizen, 
zoals in de grote steden.

Wat zijn de voordelen?
Een korte keten zorgt niet alleen voor min-
der transport en CO₂-uitstoot, maar geeft 
de landbouwer de kans om een faire prijs te 
ontvangen voor zijn of haar producten. Laat 
het nu vooral dat laatste zijn dat onze land-
bouwers nodig zullen hebben om het hoofd 
boven water te houden in deze moeilijke 
tijden. Door onze boeren rechtstreeks te 
steunen kunnen we als inwoner een steen-

tje bijdragen en kunnen wij op een veilige 
manier onze boodschappen doen dichtbij 
ons kot.

De zomer van de korte keten
Door de coronacrisis wordt de week van de 
korte keten nu verlengd tot de zomer van 
de korte keten die start op 6 juni. Over heel 
Vlaanderen zullen activiteiten worden ge-
organiseerd om onze lokale boeren te steu-
nen. Zij zorgen namelijk voor de lekkerste 
producten op ons bord.

Wil je weten waar je in onze gemeente 

terecht kan voor de producten uit de korte 
keten of wil je jouw boerderij opgeven als 
verkooppunt? Surf dan naar: 
https://www.rechtvanbijdeboer.be/ 

Steun onze lokale boer via de korte keten! Subsidie veilige  
schoolomgevingen

Kinderen en ouders moeten op een veilige 
manier hun woonschooltraject kunnen 
afleggen, het liefst te voet of per fiets. “Dit is 
een van de belangrijkste doelstellingen van 
het gemeentebestuur,” aldus schepen van 
mobiliteit Frederik Van Nieuwenhuyze

Sedert vorig jaar konden wij als gemeen-
te Vlaamse subsidies aanvragen voor 
projecten die de verkeersveiligheid van 
schoolomgevingen verbeteren. Die sub-
sidies zijn gericht op snel uitvoerbare 
maatregelen, zoals verkeerssignalisatie en 
kleine infrastructurele maatregelen.

Het gemeentebestuur diende een dossier 
in voor o.a. de werken ter verbetering van 
de verkeersveiligheid aan De Wante, voor 
het vernieuwen van markeringen en sig-
nalisatie aan alle scholen en voor nieuwe 
fietsrekken aan de school in Etikhove.

Isabel Van Quickelberghe, schepen van 
onderwijs, is zeer tevreden dat de minister 
een subsidie van 6567,28 euro toekende, en 
zal erop toezien dat we jaarlijks dergelijk 
dossier indienen, om zo verder te werken 
aan veilige schoolomgevingen.
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De gemeenteraad in beeld
Op 2 januari 2019 werd de nieuwe ge-
meenteraad, het college van burgemeester 
en schepenen en het Bijzonder Comité 
voor de sociale dienst van Maarkedal 
geïnstalleerd. Na de vergadering werd een 
groepsfoto van onze N-VA-mandatarissen 
genomen.

• De belangrijkste gemeenteraad van deze 
legislatuur tot nu ging over de voorstel-
ling van het bestuursakkoord van N-VA 
en Open VLD én de goedkeuring van het 
meerjarenplan. Het meerjarenplan bevat 
de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur 
en de financiële vertaling ervan voor de 
volledige periode van het meerjarenplan 
(2020-2025). De ambities van het nieuwe 
bestuur (136 actiepunten) werden reeds 
uitvoerig toegelicht in onze kleurrijke bro-
chure die eind vorig jaar in de bus van elke 
inwoner viel. 

• De werken aan de N457 tussen de N60 en 
Schorisse liggen straks achter ons en dan 
zal Maarkedal over één van de mooiste 
fietspaden van Vlaanderen beschikken. 
Dit is een enorm verschil met de vorige 
toestand, toen fietsen op de N457 echt ge-
vaarlijk was. Na deze realisatie kijkt N-VA 
Maarkedal niet zelfgenoegzaam toe. Sche-
pen Van Nieuwenhuyze gaat samen met 
de Vlaamse overheid na of de fietsover-
steek voor het nieuwe fietspad, ter hoogte 
van de Maalzaakstraat, niet nog veiliger 
kan. Hier wordt bijvoorbeeld gedacht aan 
een snelheidsbeperking van 50 km/u en 
extra signalisatie. Wij blijven ons inzetten 
voor een verkeersveilig Maarkedal.

• Op het einde van de gemeenteraad van 28 
april 2020 werd tussen alle partijen van 
meerderheid en oppositie overeengeko-
men om de zitpenningen voor deze ver-

gadering van april te schenken aan onze 
zorginstellingen. Daar de burgemeester en 
schepenen geen zitpenningen ontvangen, 
zullen ook zij eenzelfde bedrag schenken. 
Na overleg werd er besloten om met de to-
tale som een attentie aan alle personeels-
leden te schenken en een optreden van de 
Maarkedalse muziekgroep “De Kluivers” 
te organiseren voor alle bewoners in hun 
eigen woonzorgcentrum. Dit optreden 
zal doorgaan van zodra de corona-maat-
regelen dit toelaten. De Kluivers kunnen 
dan de bewoners een echt leuke muzikale 
namiddag bezorgen in betere tijden ...  
De attentie is afkomstig van verschillende 
lokale handelaars uit Maarkedal, waar-
door we ook de lokale economie een klein 
steuntje in de rug geven.

• Aangezien de woonbonus de afgelopen 
jaren voor een immense toename van de 
Vlaamse huisprijzen zorgde, schafte de 
Vlaamse Regering dit belastingvoordeel af 
zodat deze markt weer toegankelijker werd 
voor o.a. jonge gezinnen. Om op korte ter-
mijn de Vlaming te compenseren voor dit 
verlies, werd gekozen voor een verlaging 
van de registratierechten vanaf 1 januari 
2020. Hierdoor werd er in het najaar van 
2019 een sterke stijging verwacht van het 
aantal vragen op onze dienst stedenbouw. 
Om deze verhoging van het werkvolume 
op te vangen en in goede banen te leiden, 
besliste het gemeentebestuur om tijdelijk 
extra personeel toe te wijzen aan de dienst 
stedenbouw. Alles verliep héél vlot met 
tevreden bezoekers aan het loket steden-
bouw tot gevolg.

• In oktober vorig jaar besliste de gemeente-
raad om versneld de openbare verlichting 
in led om te zetten. De 1.844 openbare 
verlichtingstoestellen langs de Maarke-
dalse wegen zullen namelijk in twaalf jaar 
tijd volledig vervangen worden door een 
led-alternatief. Zo zullen per jaar 149 licht-
punten worden omgebouwd, om tegen 
2030 alles te hebben vervangen door led-
verlichting. Het ‘verledden’ zal het energie-
verbruik en de uitstoot van de openbare 
verlichting doen dalen: de CO2-uitstoot 
zal dalen van 92.932 kilogram naar 54.284 
kilogram. Waar minder licht nodig is, zal 
het mogelijk zijn om lichten te dimmen.

Van links naar rechts: bovenaan Tom Dhont, Bea Baeskens, Caren Devenyns, Yves Bontinck, 
Marc Vuylsteke, Steve De Boever - Onderaan: Frederik Van Nieuwenhuyze, Joris Nachtergaele, 
Isabel Van Quickelberghe, Marijke Van Welden - Krist Vankeirsbilck (wegens ziekte veront-
schuldigd)

De functie van gemeenteraadsvoorzitter 
is maar weinig gekend. In onze gemeente 
rust deze taak op de schouders van Steve 
De Boever. De functie van leider van de 
gemeenteraad, het hoogste politieke or-
gaan van de gemeente, houdt heel wat in.

Zo zorgt Steve ervoor dat de agenda van 
de raad wordt vastgelegd. In overleg met 
het college roept hij de raad samen en leidt 
hij de vergaderingen. “Ik probeer altijd te 
zorgen voor een ordentelijk verloop van de 
gemeenteraad. Zo heb ik de voorzittersha-
mer om iemand tot de orde te roepen nog 
maar weinig nodig gehad”, zegt Steve De 
Boever. “Dit doe ik namelijk liever niet, 
met woorden kan je veel meer oplossen. 
Een gemeenteraadsvoorzitter zorgt er voor 
dat de debatten op een democratische 
en serene wijze verlopen. Dit vergt een 
permanent inspelen op de verschillende 
stijlen van de raadsleden. De ene maakt 
zijn tussenkomst kort en bondig, de andere 
spreekt graag lang en uitvoerig.”

Tijdens de gemeenteraad zit hij centraal 
tussen de burgemeester en de algemeen 
directeur. Een goede relatie met beiden is 
noodzakelijk om de raad voor te bereiden 
maar ook om nadien de genomen beslis-
singen op te volgen. De voorbereiding van 
de gemeenteraad vraagt behoorlijk wat 
tijd, zeker voor iemand als Steve die goed 
op de hoogte wil zijn van alle dossiers. Een 
goede dossierkennis is cruciaal om de dis-
cussies in goede banen te kunnen leiden.

Verder dienen nieuwe gemeente- of 
OCMW-raadsleden de eed af te leggen in 
de handen van de voorzitter. Ook aktes 
ondertekenen bij de notaris van aankoop 
of verkoop patrimonium van de gemeente 
maken deel uit van zijn job als voorzitter. 
“Ik ben tevreden over de start van deze be-
stuursperiode. In de volgende jaren hoop 
ik constructief verder te werken met alle 
partijen”, besluit Steve De Boever.

Gemeenteraadsvoorzitter, een weinig gekende functie 
maar toch zo belangrijk in onze democratie

Volg de gemeenteraad zelf

Wist je trouwens dat je sinds vorig 
jaar elke zitting van de Maarkedalse 
gemeenteraad en OCMW-raad kan 
herbeluisteren? Elke zitting wordt 
integraal opgenomen en het au-
dioverslag wordt enkele dagen na de 
raadszitting op de website geplaatst. 
Op deze manier wil het gemeentebe-
stuur transparant en open communi-
ceren naar al haar burgers.

Naast het audioverslag kan je ook 
nog steeds de notulen van de ge-
meenteraad en de OCMW-raad op 
de site nalezen. De notulen zijn de 
schriftelijke verslagen en verschijnen 
telkens na goedkeuring van de raads-
leden. De volledige discussie vind je 
enkel terug in het audioverslag.
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Op vrijdag 4 oktober 2019 legde onze 
burgemeester Joris Nachtergaele de 
eed af als Vlaams parlementslid. Een 
uitdaging waarbij hij in de eerste plaats 
de link wil zijn tussen de lokale en regio-
nale uitdagingen en het Vlaamse beleid. 
Als lid van de Commissies Landbouw, 
Plattelandsbeleid, Buitenlands beleid, 
Toerisme en plaatsvervangend lid van de 

Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimte-
lijke Ordening en Energie kan hij alvast 
wegen op heel wat bevoegdheden die 
cruciaal zijn voor Maarkedal. Daarnaast 
werd Joris aangesteld als vertegenwoor-
diger van het Vlaams Parlement in het 
Benelux Parlement en het Congres voor 
Lokale en Regionale Overheden in de 
Raad van Europa.

voor

Onze burgemeester Joris Nachtergaele 
beloofde bij de Vlaamse verkiezingen een 
boom te planten voor elke stem die hij 
kreeg. Het werden er 7.958. In zijn eigen tuin 
werden in het najaar de eerste bomen ge-
plant: 1624 groeien er dus momenteel langs 
het Zevenbunder-pad. Daar kwamen er in 
het voorjaar nog wat bij en tevens investeer-
de de burgemeester in een project op de 
grens van Brakel en Maarkedal in de buurt 

van het Burreken, waardoor er ook daar 
een goeie 855 bomen bijkwamen. Hierdoor 
staat de teller nu op 2.529. 
Voor de aanplanting van de volgende 5.000 
bomen zitten een aantal plannen in de 
pijplijn, onder meer de organisatie van een 
boomplantactie voor de ganse gemeente 
en de mogelijke beplanting van een nieuw 
aangekocht perceel in Maarkedal. Meer 
nieuws volgt. 

1. Op vraag van Joris zal minister Zuhal 
Demir actie ondernemen om meer gel-
dautomaten te voorzien op het Vlaam-
se platteland.

2. Sinds de overstromingen van 2010 
zijn er te weinig maatregelen genomen 
rond de Maarkebeek. Joris stelde een 
vraag aan minister Zuhal Demir rond 
de timing van de maatregelen en zit sa-
men met de provincie om hier versneld 
werk van te maken.

3. Op een jaar tijd reden 3 auto’s in op 
omstaande huizen aan de N60. Joris 
verwacht antwoord van minister Lydia 

Peeters op zijn vraag om maatregelen te 
nemen tegen overdreven snelheid.

4. In een actuele vraag in de plenaire 
vergadering aan minister Zuhal Demir 
vroeg Joris meer aandacht voor de 
kwaliteit van het Scheldewater.

5. Tijdens de coronacrisis pleitte Joris 
voor versterkte steun vanuit Vlaande-
ren voor de horeca in de Vlaamse Ar-
dennen, die dubbel werd getroffen door 
het wegvallen van de wielerklassiekers. 
Minister Zuhal Demir maakt nu werk 
van dit relanceplan voor de horeca.

Maar wat steekt Joris daar nu allemaal uit in Brussel?
Is dat alles? Uiteraard niet! Volg Joris via Facebook/Instagram of surf naar de web-
site van het Vlaams Parlement voor een compleet overzicht van de activiteiten van 
Joris: https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/jo-
ris-nachtergaele.

Belofte maakt schuld 
Burgemeester plant 7.958 bomen

Joris neemt vliegende
start in Brussel
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We hebben aan onze 
fractieleider in de 
gemeenteraad, Marc 
Vuylsteke, gevraagd 
om eens te grasduinen 
in het verleden van 
Maarkedal en op zoek 
te gaan naar grote 
ziekte-uitbraken en 
epidemieën. Als voor-
zitter van de Heemkundige Kring Busina-
rias is hij hiervoor de geknipte persoon.

Epidemieën vroeger
Sinds enkel maanden worden we, en wij 
niet alleen, geconfronteerd met een zeer 
ingrijpende coronacrisis. Deze crisis is niet 
de eerste pandemie en het zal ook niet de 
laatste zijn, zeker niet in deze geglobaliseer-
de wereld. 

De oorzaak van een epidemie is niet altijd 
een virus, maar soms is dat een bacterie. 
Een bacterie is eencellig organisme, een 
virus daarentegen heeft geen eigen cel. Een 
virus komt het lichaam namelijk binnen via 
lichaamssappen zoals speeksel en bloed, 
en nestelt zich vervolgens in een bestaande 
lichaamscel.

Maar voor zowel bacteriën als virussen 
geldt: hoe sterker uw weerstand, hoe kleiner 
de kans dat bacteriën en virussen u daad-
werkelijk ziek kunnen maken, alhoewel die 
Covid-19 toch een speciaal “beestje” is.

Enkele epidemieën in de loop 
van de geschiedenis
De oudste en meest bekende epidemieën 
zijn de pest en de cholera (bacterie). Meer 
recent zijn de Spaanse griep, de Aziatische 
griep (virus) e.a.  
Hier beperken we ons tot de oudste. 

De Pest
Heel ver terug in de tijd, namelijk tussen 
1346 en 1351, woedde wereldwijd “De 
Zwarte Dood”. Die pandemie maakte vele 
slachtoffers, soms tot tientallen procenten 
van de bevolking. Men schat het aantal do-
den tussen de 75 en 100 miljoen, ze werden 
het slachtoffer van de pest. De pest werd niet 
veroorzaakt door een virus maar wel door 
een bacterie. Vlooien die parasiteerden op 
de rat veroorzaakten de verspreiding en de 
ziekte. Sommigen beweren dat de oor-
sprong in Centraal-Azië te vinden is en dat 
de ziekte startte bij marmotten.

Naast de pest had Europa ook nog eens te 
kampen met grondige klimaatveranderin-
gen met misoogsten en hongersnood tot ge-
volg. Wanneer hebben we dat nog gehoord? 

Er heerste eveneens een grote politiek en 
religieuze instabiliteit met de Honderdja-
rige Oorlog en de godsdienstproblemen 
rond de pauzen van Rome en Avignon. In 
Europa duurde het tot ongeveer het jaar 
1600 voordat het bevolkingspeil van vóór 
de epidemie weer bereikt was. In onze vier 
deelgemeenten is er over de pest zo goed als 
niets bekend.

Joren Vermeersch schreef in zijn epiloog 
van zijn thesis, academiejaar 2014-15 over 
“De Zwarte Dood in Vlaanderen” het vol-

gende: “Het onderzoek naar de economi-
sche gevolgen van de Zwarte Dood, en de 
politieke reactie daarop, openbaarde ons 
een wereld die soms akelig dichtbij lijkt. De 
economische dynamiek die de Zwarte Dood 
op Europa los liet, en de verwoede pogingen 
van politici om haar in te dijken, kent im-
mers tal van raakvlakken met kwesties die 
brandend actueel zijn.”  

Cholera o.a. in 1866
Cholera is een infectieziekte veroorzaakt 
door een bacterie. Onder slechte hygiëni-
sche omstandigheden kan deze bacterie 
goed overleven en zich moeiteloos versprei-
den. De infectie ontstaat door het eten of 
drinken van besmet water of voedsel.

Het belangrijkste kenmerk van de ziek-
te is ernstige diarree en uitdroging. In de 
19de eeuw kwamen in België 6 cholera- 
epidemieën voor, namelijk in 1832, 1846, 
tussen 1854 en 1859, in 1866, tussen 1883-
1885 en tussen 1892-1894. Die van 1866 was 
de zwaarste die België ooit gekend heeft. De 
Belgische regering begreep eindelijk dat het 
hoogstnoodzakelijk was om vernieuwingen 
door te voeren op gebied van hygiëne, zodat 
een nieuwe epidemie kon voorkomen wor-
den.  Veel te laat heeft men toen ook al de 
ernst van de epidemie ingezien. 

Maarke werd in 1832 getroffen door de 
cholera. Meer informatie is hiervan te vin-

den in het boek van Daniel Wieme “Maar-
ke-Kerkem in de maalstroom der tijden” 
(pag. 204-205) en in een artikel van Paul 
Vander Linden in het tijdschrift van Busina-
rias, mei 2004 , Pag. 12 e.v. “Het Jansberghof”. 

In het stokregister van de kerk van 
Schorisse lezen we: “In 1866 woedde de 
cholera op de wreedste wijs in vele gewesten 
van Belgenland... De geesel verscheen hier 

ook in begin van October en maakte plotse-
lings vier slagtoffers van groote menschen. 
Hierop namen de inwoners hunnen toevlugt 
tot den H. Rochus, tweede patroon dezer 
parochie. Men deed eene novene van Misse 
ter zijner eere, met offranden van alle wij-
ken. Hunne gebeden waren verhoord en niet 
één slagtoffer is de bevolking nog komen 
verschrikken. De parochianen hebben aan 
den H. Rochus hunne dankbaarheid willen 
bewijzen en hebben alsdan het beeld van St 
Rochus geofferd welk op zijnen autaer staat 
met twee geplatineerde kandelaars. Die of-
franden werden zeer plechtiglijk ingehaald 
op zijnen feestdag den 16 Augusti 1867.”

Het “Broederschap van de Heilige Rochus” 
werd die dag opnieuw opgericht.

De cholera-epidemie is in de sterftecijfers 
van de vier deelgemeenten echter niet waar 
te nemen.

Pandemie in Maarkedal, vroeger en nu

Een pestdokter met een vogelmasker met twee kijkgaten. Het masker zou gevuld geweest zijn 
met kruiden en specerijen om de lucht te zuiveren. De houten stok gebruikte hij om de zieken 
te kunnen onderzoeken zonder ze aan te raken.

Op het rechtse zijaltaar van de kerk van 
Schorisse staat het beeld van de H. Rochus in 
geverfd hout uit 1866-67. Het schilderij  
“De pestlijders aanroepen de HH. Rochus, 
Sebastiaan en Antonius abt”, uit de 17de eeuw, 
meet 150 cm x 120 cm en is ongetwijfeld 
afkomstig van het voormalige altaar van de 
vroegere kerk.

Aantal sterfgevallen 1860-69



Sinds december heeft Wouter Gruloos, 
bestuurslid bij N-VA Maarkedal, een 
nieuwe uitdaging: hij werd chauffeur van 
Vlaams minister Matthias Diependaele. 
Wij vroegen hem wat die job allemaal 
inhoudt.

Van chauffeur bij Brouwerij Roman naar 
chauffeur van een Vlaams minister, is dat 
een grote verandering? 

Absoluut. Hoewel ik vroeger het hele land 
rondreed met bier, en nu eigenlijk hetzelf-
de doe met een minister, is het verschil 
toch groot. Mijn nieuwe job is bijvoorbeeld 
lichamelijk veel minder belastend, maar is 
wel veel minder voorspelbaar qua uren. We 
kloppen vaak lange dagen. En natuurlijk 
bestaat mijn werkkleding nu uit een deftig 
kostuum. Dat is misschien nog wel de groot-
ste verandering (lacht).

Tussen ons gezegd en gezwegen, is Matthi-
as Diependaele een toffe baas?  

Haha, ik kan hier niet anders dan dat be-
amen he, ik ben zeker dat hij deze krant 
ook leest! (lacht) Nee, alle gekheid op een 

stokje: Matthias is echt een heel fijne mens. 
Dat kan ook moeilijk anders, als je geboren 
en getogen bent in de Vlaamse Ardennen. 
Het is tof dat het voor hem ook allemaal 
nieuw is, dat geeft het gevoel dat je samen 
een hele reis aflegt en kan groeien in wat 
je doet. Hij doet me soms wat denken aan 
onze burgemeester: het zijn allebei sympa-
thieke mannen met een sterke Vlaams-na-
tionalistische reflex en een groot gevoel 
voor humor. 

Als chauffeur ben je vaak het eerste aan-
spreekpunt van de minister, en zit je met 
alle gebeurtenissen steeds op de eerste rij. 
Wat is het grappigste dat je al hebt meege-
maakt? 

Ondertussen zijn er inderdaad al wel een 
aantal leuke dingen gebeurd. Wat ik nog 
steeds grappig vind, is hoe vaak we na een 
vergadering of een bijeenkomst nog ergens 
moeten stoppen in een frituur, een restau-
rant, of nog beter: een Quick. Matthias is 
echt verslaafd aan frieten, en het is zo mooi 
om te zien hoe hij daarvan kan genieten. 
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“Vroeger reed ik het hele land rond met bier, 
vandaag doe ik hetzelfde met de minister”

Steve 
De Boever
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De volgende jaren willen we verder wer-
ken aan de verankering van onze partij. 
Nog meer zal de nadruk komen te liggen 
op verbreding en overleg in Maarkedal.

Wil je net als zoveel andere inwoners deel 
uitmaken van de grootste partij van Maar-

kedal? Word dan nu lid van de N-VA of zelfs 
bestuurslid. Onze ploeg drijft op enthousias-
me en goesting om het vele werk in Maarke-
dal verder te zetten. 
Wij willen zo niet alleen het Maarkedals 
huis verder verbouwen en verfraaien, maar 
er ook voor blijven zorgen dat iedereen 

zich er echt thuis kan voelen. Dus als u ons 
project lokaal wenst te ondersteunen, aarzel 
dan niet en neem contact op met Steve via:  
steve.deboever₂n-va.be of geef Steve een 
belletje op 0479/87 66 50.

Ook u kan meewerken, 
als lid of als bestuurslid

Geslaagde gespreks-
avond in Louise-Marie

Op 27 november ontvingen we Jürgen Con-
standt, algemeen directeur van het Vlaams 
Neutraal Ziekenfonds, die toelichting kwam 
geven over de complexiteit van de sociale 
zekerheid. Uiteraard stond hij ook stil bij de 
verschillende argumenten voor een eigen 
Vlaamse sociale zekerheid. De jaarlijk-
se geldstroom van meer dan 10 miljard 
euro naar Wallonië is immers niet de enige 
reden voor deze Vlaamse eis. Vlaanderen 
moet immers in de eerste plaats een eigen 
sociaal beleid kunnen voeren, aangepast 
aan de noden en behoeften van de Vlaamse 
bevolking. 
Jürgen Constandt illustreerde ook de ver-
schillende medische cultuur in Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië. Zo is de huisarts de 
centrale persoon in de Vlaamse visie op 
de gezondheidszorg; in Wallonië staat de 
kliniek, en in het bijzonder de PS-polikli-
niek, op de eerste plaats.  Daarnaast blijft 
het ook treffend dat de ereloontoeslag voor 
de geneesheer in een éénpersoonskamer in 
Brussel en Wallonië veel meer bedraagt dan 
in Vlaanderen. De kloof tussen Vlaande-
ren en Wallonië qua gemiddelde ziekte-
kosten en uitkeringsdagen voor arbeids-
ongeschiktheid of invaliditeit blijft ook 
bizar groot. Met een boeiende presentatie 
en een levendige discussie was dit een ge-
slaagde avond.

Yves
Bontinck
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Eind maart moesten we afscheid nemen 
van Jef Beernaert, onze penningmeester. 
Afscheid nemen is nooit makkelijk,  zeker 
niet van iemand zo minzaam en geënga-
geerd als Jef Beernaert. De bestuursleden 
van N-VA Maarkedal willen elk op hun 
manier hulde brengen aan een bijzondere 
man. 

“Jef was koster van de gemeente, overtuigd 
en gedreven flamingant, penningmeester 
van onze N-VA-afdeling, kassier van het 
Bal van de Burgemeester...Uren hebben we 
samen vergaderd en gewerkt. Maar voor-
al ook veel gelachen. Je was er altijd bij, 
Jef, ook als je er niet moest bij zijn. En dat 
was altijd leutig. We gaan u godverdomme 
missen. Merci voor alle werk, merci voor 
je tomeloze engagement, merci voor je 
vriendschap. Blij je ontmoet te hebben.” 
Joris 

Samen met onze N-VA vrienden beleefden 
we veel mooie momenten, teveel om op te 
noemen.... 
Weet je nog die keer dat we bij jullie thuis uit-
genodigd werden om jullie huwelijksverjaar-
dag te vieren? Ik zorgde voor de muzikale 
noot met mijn accordeon, jij zong de pannen 
van het dak. 
In ons bestuur was jij als het ware een soort 
van “vaderfiguur” voor ons. Jij hield de boel 
nauwlettend in het oog, zorgzaam als je was 
en altijd met de glimlach. 
Het is onmogelijk om iemand te vergeten die 
zoveel gaf om te herinneren. 
Vaarwel Jef, wij zullen jou erg missen, maar 
als echte vriend zal je in ons verder leven als 
een fontein van vriendschap.  
Isabel

Jef blijft in mijn gedachten als een enthou-
siaste, gedreven en goedlachse man, met 
het hart op de juiste plaats. Vissen met het 
bestuur, de nieuwjaarsreceptie in Meche-
len, Jef was er altijd graag bij, zijn glimlach 
was nooit veraf.  
Frederik

Mogen wij aan Rosanne en de gehele familie 
onze innige deelneming betuigen in het 
heengaan van Jef. Wij wensen hen veel sterk-

te toe in deze droeve dagen.  
Yves en Veerle

Beste Jef, ik ken je nog maar echt een paar 
jaar sinds ik toetrad tot de partij. Je kon ge-
nieten van kleine dingen en was goedlachs. 
Toen ik als nieuweling in de partij na veel 
aandringen eindelijk mijn lidgeld kwam be-
talen, had je het al niet gemakkelijk. Ik vond 
je een vriendelijk en zachtaardig man die 
veel betekende voor de partij en zijn fami-
lie. Rust zacht Jef, hopelijk speel je daarbo-
ven regelmatig een airke op het orgel.  
Tom

Een levensgenieter vol engagement. Een Vla-
ming in hart en nieren. Zoveel warmte, zoveel 
inbreng, kortom een warme persoonlijkheid, 
een gezellig mens en vriend die heel hard 
gemist zal worden.  
Steve

Jef, je hebt de oever naar de andere kant 
overgestoken, daar is rust voor eeuwig en 
altijd. Vlieg maar de eindeloze ruimte in 
en hou de liefelijke herinneringen vast. 
Marc

Veel heb je ons gegeven, plots uit ons leven 
gedreven, maar je blijft in onze harten leven.  
Viv

Laat ons in stille momenten Albinoni’s 
Adagio in G mineur aanhoren.  
De eerste noten... orgelklanken die door Jef 
zó geliefde orgelklanken.  
Zo wordt hij in onze gedachten telkens een 
beetje herboren. 
Jouw buren: Lauren, Mona, Greet en Wouter

Heel bijzonder, heel gewoon 
Gewoon een heel bijzondere man. 
Bea

Voor altijd op een speciale plaats in ons hart. 
Nadine

Jef, 
Heel erg lang kende ik je nog niet, maar de 
warmte en levensvreugde die je uitstraalde 
vielen vanaf het eerste moment op  wat 
zal je gemist worden. Sterkte aan heel de 
familie 
Emy

Lieve Jef, 
U zal worden gemist in alle activiteiten, je 
was een man met een groot helpend hand in 
alles! Ik ben ervan overtuigd dat u alles zal 
mee volgen wat de toekomst zal brengen!  
Je blijft in onze gedachten, je was een voor-
beeld voor ons allen! Dankjewel voor alles!  
Caren

Jef, 
Nooit de man van de hoge noten 
tenzij aan je geliefde orgel met stapels par-
tituren; 
Opmerkelijk hoe je steeds alles nauwlet-
tend in ogenschouw nam met je twinkelen-
de ogen en kleine bril. 
Hartverscheurend om te moeten zien dat 
beetje per beetje die twinkel doofde met de 
wetenschap dat de orgel de hoge noten niet 
meer speelt. 
Krist

Lieve Jef, we waren op al onze activiteiten 
het vaste kassa-duo en hadden in alle drukte 
aan 1 blik genoeg om elkaar te verstaan. Wat 
ga ik mijne copain missen ! Het ga je goed, 
Jef, en we vergeten je nooit ! Dikke zoen xxx 
Carine

Ik zal Jef vooral herinneren als iemand die 
altijd klaar stond om te helpen waar hij kon, 
een man met het hart op de juiste plaats en 
veel engagement voor N-va en het mooie 
Maarkedal. We gaan je missen Jef 
Koen

Een rustige rots in de branding. Een conti-
nuïteit. Een fiere ‘jonggehuwde’. Precieze 
penningmeester, betrouwbare compagnon 
de route en gelukkige partner van Rosane. 
Onze groep gaat je missen.  
Wij gaan je missen omdat er geen is zoals jij. 
Blij je gekend te hebben. De herinnering blíjft. 
Eddy

Ook jij legde graag alle” gevoelige” en 
 “schone” momenten vast met je camera. 
Het was tekenend voor jouw liefde voor 
jouw omgeving en de mensen rond jou. 
Marijke

Geschokt door je plotse heengaan! Optimis-
tische levensgenieter dat je was. Altijd bereid 
in te springen voor anderen. 
Enkel leuke herinneringen met je op de leu-
ke N-va evenementen. Een extra ster aan de 
hemel die boven ons waakt.  
Vincent

N-VA Maarkedal leeft en spreekt 
nog steeds nieuwe mensen aan: het 
bestuur blijft jaar na jaar groeien en 
bestaat ondertussen uit 21 Maarke-
dallers. “Met onze losse medewer-
kers er bij, zijn we nu zo’n goeie 40 
man/vrouw sterk” zegt voorzitter 
Steve De Boever. 

Opvallende nieuwkomers in het be-
stuur zijn Wouter Doclo uit Maarke en 
Ronny Declercq en Ruby Cornelissen 
uit Schorisse.

Ronny wil zijn bijdrage leveren aan 
een leefbaar Maarkedal in een prachtig 
Vlaanderen en in een Europa waar alle 
Europese volkeren zelfbeschikkings-
recht hebben.

Wouter vindt dat naast de brandend 
actuele thema’s zoals milieu, mobiliteit 
en immigratie ook de Vlaamse zaak 
niet mag vergeten worden. Hij wil zich 
ten volle inzetten voor lokale initiatie-
ven ter bevordering van het contact 
tussen de inwoners van Maarke-Ker-
kem, oud en jong.

Ruby wil via haar deelname aan het 
bestuur haar steentje bijdragen aan 
een efficiënter en eenvoudiger bestuur. 
Ze schuift het belang van individuele 
verantwoordelijkheid naar voor om 
onze collectieve welvaart te behouden 
en wil de uitdagingen rond zorg, inno-
vatie en duurzaamheid samen met ons 
aangaan.

Schrijf in je agenda: 
Bal van de burge-
meester 9 juli 2021 

Er is goed en slecht nieuws. Dit jaar  
helaas geen vijfde bal van de burge-
meester.  
Ook hier gooit corona roet in het eten. 
Maar niet getreurd. De datum (9 juli 
2021) en de hoofdact (De Romeo’s) 
voor volgend jaar liggen al vast.  
Wij kijken er nu al naar uit.  
Zet maar in jullie agenda!

Afscheid van onze penningmeester 

Ons afdelingsbestuur breidt uit: 
welkom Wouter, Ronny en Ruby


