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Het dossier over de ontsluiting van de 
N60 in Ronse sleept nu al jaren aan. De 
Ronsenaren hebben al jaren één terechte 
bezorgdheid: de grote stroom auto’s en 
vrachtwagens die nu via de N60 quasi 
door het centrum van de stad rijden, moet 
worden afgeleid om de leefbaarheid van 
Ronse te verhogen. De woelige geschie-
denis van het dossier heeft geleid tot een 
zoektocht naar een oplossing via de werk-
vennootschap Rond Ronse, die met een 
zeer brede visie alle alternatieven voor de 
ontsluiting moest onderzoeken. 

Als buurgemeente is Maarkedal van bij de 
opstart van het proces Rond Ronse steeds 
nauw betrokken geweest en kan ik zeggen 
dat we vanuit het gemeentebestuur snel 
doorhadden dat dit dossier één van de 
grote uitdagingen zou worden voor onze 
Maarkedalse bestuursploeg. Sommige 
alternatieven die werden onderzocht, 
bezorgden vele Maarkedallers slapeloze 
nachten. Die ongerustheid was overigens 
terecht. Hoe absurd namelijk sommige al-
ternatieven vanuit onze Maarkedalse blik 
ook waren, toch had Rond Ronse de plicht 
om deze te gaan onderzoeken. Ook als 
burgemeester besef je dan dat, wanneer 
de voorgestelde tracés in Maarkedal niet 
snel zouden afvallen, je de mensen die 
in de buurt wonen van de voorgestelde 
alternatieven voor maanden of jaren niet 
zal kunnen geruststellen. 

Gelukkig kwam het verzet snel op gang. 
De actiegroep “Geen Ring Over Maarke-
dal” zorgde voor een sterk verhaal tegen 
het GROM-tracé dat ons landschap zou 
gaan doorkruisen met viaducten en een 
tunnel. Dit alternatief werd gelukkig vorig 
jaar al als compleet onhaalbaar en onrea-
listisch bestempeld door de werkvennoot-
schap, waardoor ons verhaal, gebaseerd 
op gezond boerenverstand, werd gevolgd.

Toch werden enkele oostelijke alterna-
tieven via Maarkedal de voorbije maan-
den verder meegenomen in het proces. 
Vooral de buurtbewoners van het Mu-
ziekbos en de inwoners van de Omme-
gangstraat dreigden voor maanden en 
misschien zelf jaren te zijn vertrokken 
met een zwaard van Damocles boven 
het hoofd. Ons standpunt was van bij 
het begin opnieuw absoluut helder: een  
alternatief dat de Maarkedaller geen 
rechtszekerheid biedt en een immen-
se impact zou hebben op de prachtige 
natuur van het Muziekbos was abso-

luut ontoelaatbaar. Toen in mei de ver-
lossende boodschap kwam dat Rond  
Ronse onze bezwaren opnieuw volgde en 
de oostelijke tracés werden geschrapt in 
het verder onderzoek, slaakten alle Maar-
kedallers een zucht van opluchting, inclu-
sief uw burgemeester. 

En ja, ik ben fier op wat ons gemeente-
bestuur hier heeft bereikt. De volledige 
bestuursploeg trok hier samen aan één 
zeel en zorgde ervoor dat onze bezwa-
ren werden overgemaakt op heel wat mo-
menten van overleg en in een ontelbaar 
aantal telefoontjes en mails. We hebben 
veel gepraat, heel veel gezaagd, ons veel 
te vaak geërgerd en ja ok, ook een beetje 
gedreigd. Maar het resultaat mag er zijn 
en dat is alles wat telt.

Hebben we ons als Maarkedal nu 
wel constructief genoeg opgesteld in 
dit proces? Absoluut. Voor ons is er 
wel degelijk een oplossing mogelijk 
die  rechtszekerheid biedt voor alle 
inwoners van Maarkedal en Ronse.  
De centrale reservatiestrook om de 
 ontsluiting van de N60 mogelijk te ma-
ken ligt reeds 47 jaar vast. Bijna een hal-
ve eeuw hebben buurtbewoners op basis 

van deze ruimtelijke plannen beslissingen 
genomen. Onteigeningen in de reserva-
tiestrook zijn reeds achter de rug om dit 
project mogelijk te maken. De eieren zijn 
dus reeds gebroken. Laten we er nu voor 
zorgen dat er goede omelet wordt gebak-
ken. Of een spiegelei, voor wie daar meer 
goesting in heeft. 

Burgemeester Joris Nachtergaele

Beste Maarkedaller

“En ja, ik ben fier op wat 
ons gemeentebestuur 
hier heeft bereikt. De 

volledige bestuursploeg 
trok hier samen aan één 
zeel en zorgde ervoor 

dat onze bezwaren  
werden overgemaakt.”

Joris Nachtergaele

Beste Maarkedaller,
Hier is ze dan! Een nieuwe 
Gazet over onze thuisgemeente. 
Terug boordevol nieuws over 
geslaagde acties en realisaties. 
Ik ben dan ook blij dat ik jullie 
terug iets kan schrijven, want nu 
we elkaar zo lang niet hebben 
mogen ontmoeten was me toch één ding duidelijk: 
“Uit het oog is NIET uit het hart!” 

Seizoen van de vrijheid
Mijmeren naar de zomer van vroeger...
...Het seizoen van vakantie en geen schoolstress, op 
kamp en naar zee gaan, ravotten op de boerderij 
van de buren of langs de Maarkebeek, de Ronde van 
Frankrijk volgen op TV, van de zomerfuiven, de geur 
van geoogst graan, van lang opblijven en lang uitsla-
pen.…Kortom, de zomer heeft iets magisch.
Daarentegen is de zomer van 2021 meer dan ooit: ho-
pen op meer ‘meugen meugen’  en meer samen zijn. 
Het ziet er stilaan naar uit dat we toch weer iets meer 
van onze vrijheid herwinnen. Iedereen telt onder-
tussen af naar het tijdstip dat we allen onze eerste en 
tweede vaccinatie tegen het coronavirus krijgen. Dat 
we terug hobby’s en feestjes kunnen omarmen, om 
stapsgewijs terug naar een normaal leven te komen 
en elkaar écht te zien in de plaats van het ondertus-
sen verwenste computerscherm. 

Steunactie horeca
Vorige maand kreeg onze lokale horeca eindelijk een 
beetje ademruimte door de opening van de terrassen. 
Om de Maarkedalse horeca-uitbaters een hart onder 
de riem te steken bij de opstart na deze moeilijke 
sluitingsperiode, lanceerde ons afdelingsbestuur een 
specifieke steunactie via onze leden (zie p.3). 
  
Ik hoop dat al onze inwoners dit voorbeeld zullen  
volgen en onze Maarkedalse horeca terug gaan 
bezoeken onder het mom van ‘eentje-is-geentje’, 
natuurlijk mits naleving van de coronaveiligheids-
maatregelen.  

Corona is niet met vakantie
Ondertussen startten verschillende verenigingen, 
weliswaar met een waakvlam, terug actief op. Zij 
krijgen stilaan meer ruimte. En dit is ook broodnodig. 
Zij zijn immers de motor van ons sociaal samenzijn in 
Maarkedal!  We blijven uiteraard alert want terug naar 
de goeie oude tijd is het voorlopig nog niet. 

Tenslotte wens ik jullie allen een deugddoende 
vakantie met hopelijk meer vreugde, vrijheid en 
vertier!  Een zomer waarin we op verlof kunnen 
gaan, waar kinderen opnieuw onbezorgd met elkaar 
kunnen spelen en waarin we elkaar weer kunnen 
bezoeken, met of zonder traiteur.

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

“Geen N60 door het mooie, 
Maarkedalse landschap”
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Maarkedalse N-VA steunt lokale horeca

Voordeur-concertje in tijden van corona
Tijdens de maanden 
maart en april doorkruiste 
Micha Vandendriessche 
met zijn Airkesmachine 
alle Maarkedalse deelge-
meenten. 

Op aanvraag bracht hij 
een muzikale serenade 
aan huis. Het doel van dit 
project was om een streepje cultuur en amusement bij de 
mensen te brengen. We richtten ons voornamelijk naar 
mensen die het in deze periode van afzondering en 
isolement wat moeilijker hebben. 
Micha en zijn Airkesmachine startten langsheen alle 
Maarkedalse rusthuizen en zorgresidentie Pura. Ook de 
Maarkedalse scholen werden niet vergeten en werden 
verrast met een muzikaal optreden.   

“De eenzaamheid in onze gemeente is het voorbije jaar 
enorm toegenomen. Door een optreden van de Airkesma-
chine te schenken, toonden velen wat ze voor elkaar 
hebben betekend de afgelopen maanden. Ook al was het 
steeds op meer dan anderhalve meter afstand”, zegt 
schepen voor Cultuur Isabel Van Quickelberghe. “Het was 
geweldig om te zien hoe mensen terug opfleuren door 
muziek. Hopelijk kunnen we snel terug samen genieten van 
optredens in het Marca.”

Om onze lokale horeca een hart onder de riem te steken, 
wil N-VA Maarkedal een steentje bijdragen aan de her-
opening van onze cafés en restaurants. De Maarkedalse 
N-VA-leden, kregen namelijk twee consumptiebonnen, elk 
ter waarde van 2 euro. De bonnen zullen deze zomer te 
consumeren zijn in de deelnemende horecazaken. “Veel 
uitbaters reageerden alvast zeer positief en doen mee 
aan de actie”, zegt Yves Bontinck, gemeenteraadslid en  
horeca-contactpersoon voor deze actie.

“Wij willen de terrasopening via onze leden kracht bijzetten 
en zo onze lokale horeca directe steun bieden bij de opstart”, 
vult Steve De Boever, voorzitter van N-VA Maarkedal, aan. 
“We hopen ook dat alle Maarkedallers dit voorbeeld zullen 
volgen en onze Maarkedalse horeca terug gaan bezoeken, na-
tuurlijk mits naleving van de coronaveiligheidsmaatregelen.”

“Het was geweldig om 
te zien hoe mensen terug 
opfleuren door muziek. 
Hopelijk kunnen we snel 
terug samen genieten van 
optredens in het Marca.”
Isabel Van Quickelberghe

Bescherm jezelf 
en je omgeving.

Blijf de coronamaatregelen volgen.
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KIJK VOOR MEER INFO OVER 
COVID-19-VACCINATIE OP 
LAATJEVACCINEREN.BE

Je laten vaccineren 
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

Bescherm jezelf 
en je omgeving.

Blijf de coronamaatregelen volgen.
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Je laten vaccineren 
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

Bescherm jezelf  
en je omgeving.

Blijf de coronamaatregelen volgen.
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LAATJEVACCINEREN.BE

Je laten vaccineren 
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.
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Ondertussen vechten we nu al bijna anderhalf jaar tegen 
een onzichtbare vijand. Een zwaar gevecht met veel ver-
liezers, maar vooral met veel sterke strijders bij onze zorg-
verleners. Krist Vankeirsbilck, ondervoorzitter van N-VA 
Maarkedal en docent Verpleegkunde, nam de  handschoen 
op en ging vol in de vuurlinie: het triagecentrum in  
Oudenaarde. Net zoals die duizenden andere zorgverleners 
getuigt haar verhaal van een enorm doorzettings vermogen, 
maar ook van de zware mentale impact van deze crisis. Hier-
onder haar verhaal. 

Maart 2020 werd het startschot voor  
maandenlang zwoegen. 
De beelden die overwaaiden uit China staan nog steeds in mijn 
geheugen gegrift: verpleegkundigen aan het wenen uit angst en 
uitputting, ontoereikende gezondheidsvoorzieningen voor de 
massale toestroom van patiënten op intensieve zorgen, mensen 
die stierven op straat... Kippenvel bezorgde het mij, maar vooral 
ook angst omwille van het besef dat het verder zou reiken dan 
de Chinese landsgrenzen en de beperkte kennis over het virus. 
Plots ging alles snel: eerste besmettingen, een snelle stijging van 
het aantal gevallen en niet veel later een eerste lockdown.
Als docent binnen de opleiding Verpleegkunde werd ik plots 
geconfronteerd met het digitaal lesgeven en het mag gezegd 
worden dat dit zeker geen evidentie was. Dit verbleekte echter 
in het niets bij de vuurlinie voor verpleegkundigen: dagelijks 
het risico lopen om besmet te worden door het tekort aan be-
schermingsmateriaal. Wat we als verpleegkundigen broodnodig 
hadden bleek vernietigd. Mijn angst maakte plaats voor woede.

De pandemie-rollercoaster was vertrokken 
en ik sprong aan boord. 
Toen zelfstandig thuisverpleegkundigen de oproep kregen om 
bij te springen in het triagecentrum Oudenaarde, waar mensen 
getest werden op het virus, twijfelde ik niet om de uitdaging aan 
te gaan samen met mijn partner in de thuiszorg Veerle Flamand. 
De eerste keer in dat pak kruipen, je lichaam volledig afsluiten van 
de buitenwereld, voelt alsof je in een sciencefiction film terecht 
komt. Reeds meer dan een jaar zetten thuisverpleegkundigen 
zich 7 dagen op 7  in op het triagecentrum en dat heeft toch tot 
gevolg dat het daar ondertussen ook een beetje thuiskomen is.

Er is een heel nauwe band ontstaan tussen de huisartsen,  
mensen van de administratie en wij als verpleegkundigen, in 
die mate zelfs dat de dag dat het centrum opgedoekt wordt, dit 
voor éénieder heel raar zal doen. Er werd heel wat gediscussi-
eerd, overlegd, gelachen, gepiekerd, binnensmonds gevloekt, 
gestrest en vooral gezweet! Het hete voorjaar en dito zomer 
maakten dat we nat van het zweet uit ons beschermingspak 
kwamen op het einde van een shift.

Toen er in het voorjaar nog werd gespeculeerd over de dag 
waarop het centrum zou stoppen, opperde ik al lachende het 
voorstel om een kerstboom te zetten indien we op het einde 
van het jaar nog actief zouden zijn. Nooit gedacht dat dit wer-
kelijkheid zou worden: de kerstversiering werd helaas een feit! 
Met hulst die ik kreeg van een patiënt werd de gezelligheid in 
het testcentrum gebracht. 

Soms is het ook best wel zwaar op mentaal 
vlak. 
Ik vergeet nooit meer dat moment waarop een dame zich aan-
diende voor een controletest. Ik vroeg haar wat de reden van 
testing was en bleek dat haar man besmet was. Haar eerste test 
bleek negatief en de controletest zou dat hopelijk ook zijn, want 
ze had al haar energie nodig om haar man bij te staan. Bleek dat 
hij ondertussen op intensieve zorgen was beland. Met ogen vol 
ongeloof keek ze mij aan. Haar man was een rots in de branding, 
zaakvoerder van een bloeiende onderneming en een sportieve 
vijftiger... Haar woorden waren nog niet koud toen een traan mijn 
wang verwarmde. Met een krop in mijn keel vroeg ik haar mij te 
volgen naar het testkabinet. 

Maar eindelijk is er licht aan het einde van de 
tunnel.
Het aantal positieve tests neemt heel sterk af in onze zone. De 
weg naar een nieuwe vrijheid wordt daarnaast mogelijk door de 
vaccinatie. Een jaar na het starten in het triagecentrum startte 
ik mijn eerste shift in het COC te Ronse. De vele hartverwar-
mende woorden van dank, de vlotheid waarmee alles verloopt, 
het terugzien van Maarkedallers, oud-studenten, oud-collega’s, 
medewerkers uit het AZ Glorieux die ik ken van op de stage-
plaatsen met mijn studenten, doet ongelofelijk veel deugd! De 
verbondenheid en de wil om zo vlug mogelijk al deze ellende 
achter ons te laten is groot. 

“Haar woorden waren nog niet koud 
toen een traan mijn wang verwarmde”

“De eerste keer in dat pak kruipen, 
je lichaam volledig afsluiten van de 
buitenwereld, voelt alsof je in een 
sciencefiction film terecht komt.”
Krist Vankeirsbilck

“Het aantal positieve tests neemt heel 
sterk af in onze zone. De weg naar 
een nieuwe vrijheid wordt daarnaast 
mogelijk door de vaccinatie.”
Krist Vankeirsbilck



4 I Algemeen nieuws

Jongeren blazen KLJ 
Nukerke nieuw leven in

In 2006 hield KLJ Nukerke op met bestaan. 
Veertien jaar later, in augustus vorig jaar, 
namen enkele Nukerkse jongeren het ini-
tiatief om deze vereniging opnieuw leven 
in te blazen. Ondertussen zijn we bijna een 
jaar later, en telt de vereniging al een 40-tal 
enthousiaste leden. 

De jeugdbeweging die vroeger in de parochi-
ale feestzaal gehuisvest was, heeft nu zijn on-
derkomen gevonden in de vrije basisschool 
in het centrum van Nukerke. De gemeen-
teraad keurde een gebruiksovereenkomst 
goed tussen gemeentebestuur en raad van 
bestuur van de school, voor het gebruik van 
hun infrastructuur. 

“Dit is voorlopig een goede oplossing”, aldus 
schepen van Nieuwenhuyze. “Maar het ge-
meentebestuur is ondertussen al op zoek 
naar een structurele oplossing en een eigen 
plekje voor deze jeugdbeweging. De KLJ kan 
alvast rekenen op onze steun.”  

Maarkedal helpt hulp-
diensten en postbodes met 
reflecterende huisnummers

Het gemeentebestuur ondernam eind vorig 
jaar actie om de huisnummers in Maarkedal 
zichtbaarder te maken. Elk Maarkedals gezin 
kreeg een gratis reflecterend huisnummer 
in de bus met instructies over het bevesti-
gen van het huisnummer. Op die manier 
wil het bestuur dringende interventies van 
de hulpdiensten of het bezorgen van pakjes 
en brieven vergemakkelijken. 

“Een zichtbaar huisnummer plaatsen is iets 
wat we thuis snel kunnen vergeten door ge-
brek aan tijd, maar het kan er zeker toe doen. 
We helpen hiermee niet alleen onszelf, maar 
ook essentiële beroepen als ambulanciers, 
brandweermannen en postbodes. Het is dus 
een concrete oplossing voor een concreet 
probleem”, zegt burgemeester Joris Nach-
tergaele. 

Totale make-over voor het gemeentehuis

In december 2020 legde het schepencollege de symbolische eerste steen. Eind mei 
was de ruwbouw afgewerkt en kon “de mei” gestoken worden. Door de afwerking 
met natuurleien zal het imposante gebouw toch een natuurlijke uitstraling krijgen. 

Het gebouw bestaat uit een betonnen sokkel waarop 2 volumes staan. Het grootste vo-
lume is de polyvalente zaal, waar recreatief aan sport kan worden gedaan.  Het kleinere 
volume is de foyer. Tussen deze 2 volumes komt een terras, vanwaar je zicht hebt op de 
grote zaal. Van in de foyer heb je dan weer een prachtig zicht op het weidse landschap.

In de sokkel zelf zal de KLJ van Etikhove, de muziekschool, dansschool en de naschoolse 
kinderopvang Oma zijn vaste stek krijgen. Verder zal iedereen in het gebouw terecht 
kunnen voor beweging, ontspanning, vergaderingen, ... .

Nu de ruwbouw zo goed als klaar is, kan nu het buitenschrijnwerk geplaatst worden, 
waarna elektriciteit, verwarming, ventilatie, sanitair en vloer kunnen worden geplaatst 
en de afwerking kan gebeuren. Volgens de laatste planning zou het gebouw tegen ok-
tober 2021 klaar zijn. En als corona een beetje mee zit, zouden we dat dan misschien 
wel eens plechtig kunnen openen met een echte receptie.

Het administratief centrum in het dorpscentrum van onze 
 gemeente werd ingehuldigd in 1994 en was dringend aan op-
frissing toe. Wat een gezond lichaam betekent voor een gezonde 
geest geldt evenzeer voor een frisse werkomgeving en een effi-
ciënte dienstverlening. 

Een nieuwe ‘look and feel’, nieuwe indelingen, vernieuwde 
 bureaus en vergaderzalen. Dat is waar de laatste weken hard 
werd aan gewerkt. Zo kunnen we iedereen nog meer dan nu 
van dienst zijn. 

De werken zouden afgerond moeten zijn tegen de zomer. De vol-
gende fase is de aanpak van het oude historische gedeelte van 
het gemeentehuis. Hiervoor zijn we afhankelijk van subsidies van 
de Vlaamse overheid, gezien haar historische erfgoedwaarde.    

Werken Jeugd en Bewegingscentrum 
De Maalzaak schieten goed op

Pastorie Schorisse levert bijna half miljoen euro op
De gemeente heeft de pastorij van Schorisse verkocht. De nieuwe 
eigenaar betaalt voor de verlaten pastoorswoning 465.000 euro. “Dat 
is flink meer dan wat we hadden gehoopt”, reageert burgemeester 
Joris Nachtergaele.

De pastorie van Schorisse staat ongeveer anderhalf jaar leeg. Na 
het vertrek van de pastoor had ze nog onderdak verschaft aan 
de techniekacademie en de heemkundige kring Businarias. De 
gemeente besliste om ze echter van de hand te doen. De verkoop 
gebeurde online via de website Bidit en leverde uiteindelijk een 
mooi bedrag op. 

“De koper is een Maarkedalse architecte die het huis wil verbouwen 
en er zelf in wil gaan wonen”, vertelt burgemeester Joris Nachter-
gaele. Ook de burgervader was aangenaam verrast over de geboden 
prijs. “Wij hadden in ons meerjarenplan een bedrag van 320.000 
euro ingeschreven. De geboden prijs illustreert hoe de woningprij-
zen in onze gemeente evolueren en toont daarnaast ook aan dat de 
pastorie een karaktervol gebouw is met veel potentieel. Ik ben blij 
dat het in handen komt van een architecte, omdat zij er ongetwijfeld 
iets moois zal van maken”, besluit Nachtergaele.



Een belangrijk punt uit het Maarkedals 
bestuursakkoord is de aanleg van een ge-
boortebos, waar jonge ouders een boom 
voor hun pasgeboren kindje kunnen 
aanplanten. Hiervoor werd nu door de 
gemeente een stuk weiland aangekocht, 
gelegen langs de Steenbeek in Schorisse, 
de ideale plaats voor de realisatie van 
een geboortebos.

Schepen van Huis van het Kind, Isabel Van Quickelberghe is 
blij met deze aankoop: “Met deze nieuwe traditie wil Maar-
kedal de nieuwe inwoners een warme welkom heten in hun 
gemeente. Een geboortebos staat symbool voor nieuw leven 
en de groei die kinderen doormaken. Ook ouders van sterren-
kindjes zullen er een herinneringsboom kunnen aanplanten.” 
Voor de aanleg van het bos zal worden samengewerkt met de 
Bosgroep. “De aankoop van de grond wordt voor 75% gesub-
sidieerd door de Vlaamse Overheid. Dit past dan ook perfect 
binnen de doelstelling van Vlaams minister Zuhal Demir om 
4000 hectare extra bos in Vlaanderen te planten. 
“Ons geboortebos kan evenzeer een plek worden om te spelen 
en te ontspannen. Een echt speelbos. Opnieuw een uitbrei-
ding van een mooi stukje natuur in onze gemeente”, aldus 
een tevreden schepen.

Wie herinnert zich nog de tijd toen Maarkedal in het nieuws kwam 
als enige gemeente in Vlaanderen zonder fietspaden? En dat is nog 
niet eens zo lang geleden. Toen we 8 jaar geleden aan ons werk in 
de gemeente begonnen, was één van onze ambities van Maarkedal 
de meest fietsvriendelijke gemeente van de Vlaamse Ardennen 
te maken. 

Door het aanstellen van een heuse ‘schepen van fietspaden’ Frederik 
Van Nieuwenhuyze zetten we die ambitie kracht bij. En die ambitie 
hebben we nu al omgezet in resultaten: ondertussen werd reeds 14 
kilometer fietspaden aangelegd en staan er nog heel wat nieuwe pro-
jecten in de steigers (bv.: de Ommegangstraat en de Kolpaartstraat).

Eind december kondigde de Vlaamse Regering aan om bovenop 
deze investeringen nog eens 5 miljoen euro te investeren in een 
fietssnelweg door Maarkedal langsheen de spoorweg. Deze komt 
tussen de N457 (de baan naar Maarke) en de Weitstraat. De laatste 
weken en maanden is men druk in de weer geweest met het op-
meten en bestuderen van de verschillende opties. Volgend jaar wil 
men starten met de realisatie ervan.  

Maarkedal heeft een sterk uitgebouwde toe-
ristische sector, maar door de coronacrisis 
werden onze horeca-uitbaters heel hard ge-
troffen. De voorbije maanden werden heel 
wat boekingen geannuleerd en moesten ze 
heel lang de deuren sluiten.

Om onze lokale horeca te steunen ging de 
gemeente een samenwerking aan met (voor-
lopig) twee partnergemeenten, nl. Hoeselt 
(Zuid-Limburg) en Hooglede (West-Vlaan-
deren). 

Waarom deze 2 gemeenten? Op veel punten 
zijn zij gelijkaardig aan Maarkedal: we hebben 
ongeveer hetzelfde aantal inwoners, hebben 
ambitieuze ideeën om onze gemeente in de 
kijker te zetten en zotte tradities. 

“De komende weken zullen wij wederzijdse 
promotie maken voor elkaar aan de hand van 
interessante (toeristische) weetjes”, vertelt 
schepen voor Toerisme Isabel Van Quickel-
berghe. “Dat zal gebeuren via Facebook, de 
gemeentelijke website en onze gemeente-
magazine Publiek. Het is de bedoeling om de 
inwoners van Hoeselt en Hooglede warm te 
maken om Maarkedal te komen ontdekken. 
Inwoners van Maarkedal zullen dan weer 
aangespoord worden om eens af te zakken 
naar Hoeselt en/of Hooglede. We hopen met 
deze samenwerking onze lokale horeca een 
duwtje in de rug te geven.”
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Aankoop grond voor aanleg geboortebos

Samen sterk voor 
onze horeca

Een fietssnelweg? In Maarkedal natuurlijk!
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#Mooiermaarkedal

Afwerken N457
In de lente van 2018 is er gestart met de heraanleg van de gewestweg tussen de N60 en Ronse. Na 3 jaar stof en modder vreten is de weg 
volledig heraangelegd. Het resultaat mag er zijn. We zien nu al een massale toename van het fietsverkeer op die as. Ook Maarke heeft nu 
een mooi dorpsplein met vele mogelijkheden. De feestelijke opening van de weg is er door de coronapandemie helaas niet gekomen. 
Aansluitend aan de werken langs de N457 had de gemeente de verplichting om enkele aanpalende straten te voorzien van riolering. Het 
project Wijmierstraat, Rattepoel, zal eind dit jaar starten.

Investeren in rioleringen

Tijdens de heraanleg van de N457 en de coronapandemie hebben 
we ook niet stilgezeten om andere dossiers voor te bereiden. Zo 
plannen we binnen deze legislatuur nog enkele grote wegeniswer-
ken in onze gemeente. Met die wegeniswerken kunnen we ook 
belangrijke stappen vooruitzetten inzake het inhalen van onze 
lage rioleringsgraad. Binnenkort meer nieuws daarover.

Heraanleg kasseiwegen
De kasseiwegen Stationsberg, Steenbeekdries, Mariaborre 
en de Eikenberg zijn in zeer slechte staat. Bij de aanvang van 
vorige legislatuur in 2013 hebben we daarvoor een subsi-
diedossier ingediend bij onroerend erfgoed. In 2019 kregen 
we 1,3 miljoen euro subsidie van Vlaams minister-president 
Geert Bourgeois middels een spoedprocedure om deze be-
schermde kassiestroken te restaureren. Momenteel zijn deze 
dossiers in volle voorbereiding. De rioleringsplannen en wa-
terbuffering worden verder uitgewerkt. De uitvoering start 
na de zomer van 2022. Het wordt vooral uitkijken naar het 
nieuwe, frisse stationsplein dat in ere zal worden hersteld.

Heraanleg Ommegangstraat
De voorbereidingen van de heraanleg van de Om-
megangstraat lopen al enkel jaren. Deze weg zal 
heraangelegd worden op dezelfde manier als de 
N457 (weg N60-Schorisse). Daarvoor zijn echter 
vele grondinnames nodig. Agentschap Wegen en 
Verkeer heeft de onteigeningsprocedure opge-
start voor fase 1 (van Kruissens tot Nitterveld-
straat) van de heraanleg van deze gewestweg. 
Volgens de planning zouden deze werken eind 
2024 kunnen starten. Ook de Nitterveldstraat, 
Geerstraat en de Kafhoek zullen worden heraan-
gelegd. 

Nieuw woonerf Puttene:  
‘t is voor de rappe
De intercommunale Solva heeft voor de  
gemeente Maarkedal een woonproject gereali-
seerd met 15 woningen in een groen park in het 
centrum van Etikhove. Aan deze werken werd dit 
voorjaar de ‘finishing touch’ gelegd met de aan-
planting van en het inzaaien van de groenzone. 
Ook werd het Hollebeekpad in dit project door-
getrokken tot op het Etikhoveplein. Ondertussen 
hebben bijna alle huizen in het woonproject een 
nieuwe eigenaar gevonden.
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De afgelopen jaren was het verval van het uitkijkpunt aan het 
Bosgat steeds duidelijker zichtbaar. Nochtans zag onze bestuurs-
ploeg hier echt potentieel in om een geweldige troefkaart voor 
onze gemeente te kunnen zijn. Samen met Toerisme Oost-Vlaan-
deren investeerden we dan ook in de heraanleg van het prach-
tige uitkijkpunt.    

Met een parking, een picknickplaats, meer groen en een nieuw 
uitkijkplatform willen we als bestuur het panoramisch uitzicht 
vanop het Bosgat herwaarderen. De omgevingsaanleg met pick-
nickplaats, het pad en de parking werden ontworpen door onze 
schepen van Openbare Werken, Frederik Van Nieuwenhuyze 
en vakkundig uitgewerkt door onze eigen technische uitvoe-
ringsdienst. Bij de uitwerking werd er uiteraard voor gezorgd 
dat het uitkijkpunt gemakkelijk toegankelijk is met de rolstoel 
of de kinderwagen. 

Het gemeentebestuur koos er daarnaast voor om het perceel, 
een stuk bouwgrond eigendom van het OCMW,  over te dragen 
aan Natuur en Bos. Op deze manier sluit het mooi aan bij het 
200 hectare groot Bos Ter Rijst en kunnen we ook in de toe-
komst blijven genieten van het prachtige uitzicht vanop Bosgat.  

Gloednieuw uitkijkpunt aan het Bosgat 

Ook poëzie krijgt een plaats aan het uitkijkpunt
Binnen een groter poëzieproject van onze bibliotheek werd aan het nieuwe uitkijkpunt Bosgat 
ook een cortenstalen trap geplaatst. Voormalig inwoner van Maarkedal Jeroen Theunissen, 
dichter en auteur, schrijft gedichten voor enkele locaties in onze gemeente en wij geven het 
vorm in een constructie. Ondertussen is dit de derde constructie, na de cortenstalen deur op 
het Hollebeekpad en de boomcirkel op het Etikhoveplein. De trap aan het nieuwe uitkijkpunt 
leidt je van de site naar de lager gelegen weide. Het gedicht werd uitgefreesd in de treden. 

“Ik ben heel trots dat we voor onze inwoners een extra plekje kunnen creëren dat kan dienen 
als rust- en picknickplaats tijdens hun volgende wandel-of fietstocht”, zegt schepen van Toe-
risme Isabel Van Quickelberghe. “Maar evenzeer wil ik toeristen overtuigen om onze prachti-
ge gemeente te komen (her)ontdekken. Ik besef als schepen van toerisme meer dan ooit dat 
dit broodnodig zal zijn om onze lokale horeca en logies te steunen in deze moeilijke tijden.” 
 

“Langzaam verzamelt landschap

van mensen dieren planten organismen 

rommel, wolken dalen op al dat werk.

In het dal bijvoorbeeld groeit een haag,

gevoed door water en zon, wonder dat bodem

en foeragerende vogels bedwelmt. 

Maar de harmonie, is die echt? Tijd verstrijkt

en op een dag is er landschap maar niet meer wij,

het duurt nog even. Ik kijk dus. Dit geluk.

- Jeroen theunissen
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Einde vorig jaar paste de gemeenteraad het meerjarenplan aan 
met heel wat extra investeringen en  gelijkblijvende belastingen. 
Met onze 819 opcentiemen op de onroerende voorheffing en onze 
7% aanvullende belasting op de personenbelasting blijven we in 
beide gevallen ruim onder het Vlaams gemiddelde.

“Voorlopig is de impact van de coronacrisis op de financiën van 
de gemeente beperkt”, zegt de voorzitter van de gemeenteraad 
Steve De Boever. “We merken wel een stijging van de uitgaven in 
de sociale dienst. Een deel hiervan wordt echter gesubsidieerd 
door de hogere overheid.”

Inzake de grote ontvangsten is er geen impact op het gemeen-
tefonds en quasi geen impact op de opcentiemen op de on-
roerende voorheffing. Wat de aanvullende personenbelasting 
(APB) betreft ontvingen we nieuwe inschattingen die hoger 
lagen dan de ontvangsten die we opnamen in het vorig meer-
jarenplan. Vooral inzake de APB is er een risico. Wanneer de 
crisis langdurig zou aanhouden en een deel van de bevolking 
een lager inkomen ontvangt, zullen we dit ook voelen in de 
opbrengsten uit de APB.

De gemeenteraad keurt versnelling plannen en financiën goed

Internetfraude stijgt 
door de coronacrisis, 
ook in onze politiezone 

“De coronacrisis heeft een duidelijke im-
pact op de criminaliteitscijfers. Dat blijkt 
uit de jaarcijfers 2020 van de misdrijven 
in de politiezone Brakel-Maarkedal-Ho-
rebeke-Zwalm. Zo is internetfraude fors 
in opmars”, zegt politieraadslid Steve.  
“Criminelen stappen meer en meer over 
van de klassieke inbraken tot internet-
fraude. Corona versnelde enkel maar deze  
evolutie.”

De cijfers liegen er niet om: de lokale poli-
tie van onze zone registreerde vorig jaar in 
totaal 146 feiten via oplichting met internet,  
die resulteerden in 90 PV’s , een stijging van 
82% procent ten opzichte van 2019. (80 feiten 
in 2019, 146 in 2020)

Zonaal veiligheidsplan 2020-2025: daling 
met 5% tegen 2025

Een van de prioriteiten in ons nieuw Zonaal 
Veiligheidsplan is het terugdringen van deze 
ICT-criminaliteit, zijnde: “Onze politiezone 
zal alle inspanningen leveren opdat het aan-
tal meldingen van internet – en informati-
cacriminaliteit in 2025 met 5% gedaald zijn 
ten opzichte van het totaal aantal meldingen 
in 2019.” 

“Het is nu al duidelijk dat we de komende 
jaren sterk werk zullen moeten inzetten op 
preventie en communicatie, daar deze vor-
men van criminaliteit echt stijgen ook nati-
onaal“, besluit politieraadslid Tom D’hont. 
“Daarnaast blijft het steeds zinvol om telkens 
pogingen of gevallen van cybercriminaliteit 
aan de politie te melden.”

Schaalvergroting van politiezones is de laatste jaren een veelbe-
sproken issue en in een aantal politiezones werd reeds een fusie 
doorgevoerd. En daar zijn hele goeie redenen voor; verhoogde 
efficiëntie, meer specialisatie en meer blauw op straat zijn directe 
positieve gevolgen van een fusie.

Onze burgemeester Joris Nachtergaele vraagt al enkele jaren om 
de politiezones in de Vlaamse Ardennen te fuseren. Maarkedal 
maakt momenteel samen met Horebeke en Zwalm deel uit van 
de zone Brakel. Ronse heeft een eigen politiekorps en de gemeen-
ten ten noorden van ons werken samen als ‘politiezone Vlaamse 
Ardennen’.  

Volgens de burgemeester zou een schaalvergroting de dienstverle-
ning naar de burgers alleen maar ten goede komen. Nachtergaele 
voerde lang een dovemansgesprek maar de geesten lijken intussen 
gerijpt en de fusie van de politiezones werden de voorbije maanden 
geagendeerd op de gemeenteraden. Althans toch een studie die de 
haalbaarheid ervan moet onderzoeken.

Na grondig overleg tussen de burgemeesters en korpschefs van de 
drie politiezones wordt er een beroep gedaan op een externe partner 

om een beeld te krijgen van de werking van de verschillende politie-
zones. Er zal worden nagegaan wat het resultaat van een fusie tussen 
twee of drie politiezones zou kunnen geven. In een eerste fase wordt 
gevraagd om per politiezone een doorgedreven en alomvattende 
profielanalyse te maken. Elke zone heeft zijn specifieke werking, 
processen, cultuur en karakteristieken die in kaart moeten worden  
gebracht en geanalyseerd moeten worden. Na evaluatie van 
de huidige situatie in de zones moeten in een tweede fase 
ook alle opportuniteiten verder onderzocht worden om fi-
naal te komen tot concrete mogelijke nieuwe fusiemodellen.  
“Uiteraard speelt de financiële impact op zo’n fusie ook een grote 
rol, ”zegt politieraadslid Steve De Boever.

Voor de haalbaarheidsstudie trekken de politiezones 75.000 euro 
uit. Elke zone neemt 25.000 euro voor haar rekening. Gezien de 
belangrijkheid van dit dossier, hebben de politiezones aan alle 
gemeenten en steden gevraagd om de studie te agenderen op de 
gemeenteraad. Een mogelijke fusie moet immers leiden naar een 
betere en efficiëntere dienstverlening alsook veiligheids- en hand-
havingsbeleid en moet uiteindelijk ook het akkoord hebben van 
alle deelnemende gemeenten die daarover met kennis van zaken 
moeten kunnen beslissen.

De gemeente ontving verschillende subsidies om de 
 impact van de crisis op te vangen:

 ▶ extra steun voor kwetsbare gezinnen 

 ▶ subsidie voor leegstaande kamers in het woonzorg   
 centrum Ter Gauwen

 ▶ noodfonds voor cultuur, jeugd, sport ter ondersteuning  
 van de verenigingen

 ▶ diverse subsidies voor de school (onder meer nood- 
 opvang kinderen)

Enkele blikvangers:

 ▶ de versnelde uitvoering (2022) van de heraanleg (en  
 beriolering) van het Bosgat. 

 ▶ de versnelde heraanleg van de kasseiwegen Eikenberg,  
 Mariaborrestraat en Stationsberg 

 ▶ extra subsidies voor rioleringsprojecten zoals aan de  
 Kolpaartstraat 

 ▶ de verrekening van corona-effecten op ons budget.

Naar een eengemaakte politiezone in de Vlaamse Ardennen?
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Onze burgemeester Joris Nachtergaele vertegenwoordigt nu al meer dan ander-
half jaar onze gemeente in het Vlaams Parlement. Zijn belangrijkste doelen zijn om 
concrete, lokale problemen in Brussel aan te pakken en de Vlaamse Ardennen meer 
zichtbaarheid te geven. Hij doet dat als lid van de commissies Landbouw, Platte-
landsbeleid, Toerisme, Leefmilieu en Buitenlands beleid. Ondertussen zijn er al een 
aantal dingen die hij in beweging heeft gezet:

voorIn het kader van de regiovorming keur-
de de Vlaamse Regering recentelijk een 
nieuwe nota goed rond de afbakening 
van de referentieregio’s. Daarin wordt de 
oorspronkelijke piste van een grote regio 
Zuid-Oost-Vlaanderen verlaten en kiest de 
Vlaamse Regering resoluut voor een refe-
rentieregio Vlaamse Ardennen. En daar zijn 
wij in Maarkedal uiteraard heel erg tevreden 
mee. 
De Vlaamse Ardennen kwam oorspronke-
lijk samen met de regio rond Aalst terecht 
in de referentieregio Zuid-Oost-Vlaanderen. 
“Als we naar de lokale uitdagingen kijken, 
verschilt onze streek echter heel erg met de 
regio rond Aalst waar de Brusselse voorste-
delijke problematieken spelen. Als we naar 
de toekomst kijken is het daarom beter om 

samenwerkingen aan te gaan daar waar we 
dezelfde bestuurlijke noden hebben”, aldus 
burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA)  
“Lokaal zijn we ons allen bewust van het 
sterke merk dat de Vlaamse Ardennen de 
afgelopen jaren voor zichzelf heeft gecre-
eerd”, zegt Joris Nachtergaele. “Het was 
Maarkedaller Omer Wattez die eind de 19de 
eeuw voor het eerst de benaming gebruikte 
voor onze streek met haar karakteristieke 
landschap. De Vlaamse Regering erkent nu, 
zoals Omer Wattez dat deed al die jaren ge-
leden, de eigenheid van onze regio. We zijn 
dan ook blij dat Vlaams Minister Matthias 
Diependaele in Brussel met succes heeft 
geijverd voor de Vlaamse Ardennen als 
referentieregio.”

1. Joris haalde begin 2020 het belang van 
meer geldautomaten op het platteland aan 
bij minister Zuhal Demir. Nu werken de 
grootbanken aan een initiatief waarbij er 
terug meer geldautomaten zullen komen 
die beter verspreid worden over Vlaande-
ren.

2. Om de lokale horeca in onze streek een 
boost te geven na corona blijft Joris hame-
ren op steun vanuit Brussel. Zo zullen er 
nu relancemiddelen worden vrijgemaakt 
om een nieuw wielerbelevingscentrum te 
bouwen in Oudenaarde. Dit kan een be-
langrijke boost betekenen voor het toeris-
me en de horeca in de Vlaamse Ardennen. 

3. Sinds de start van zijn mandaat neemt 
Joris het op voor de kwaliteit van het 
Scheldewater. Jammer genoeg hebben 
we moeten vaststellen dat er in Frankrijk 
minder aandacht is voor de belangrijke 
waterloop, toen in 2020 bietenpulp in de 
Schelde terechtkwam en we in Vlaande-
ren nog maar net een grote milieuramp 
konden vermijden. Joris stelde meerdere 
vragen in het Vlaams Parlement om de 
druk hoog te houden, waardoor de Fran-

sen vanaf deze zomer zullen werken aan 
herstelmaatregelen. 

4. Samen met Minister Diependaele ijver-
de Joris bij de Vlaamse Regering voor de 
erkenning van de Vlaamse Ardennen in 
het kader van de regiovorming. Het ster-
ke merk ‘Vlaamse Ardennen’ kan op die 
manier de eigen uitdagingen aangaan in 
eigen streek door samenwerkingsverban-
den tussen steden en gemeenten te laten 
plaatsvinden op dit streekniveau. Hiermee 
wil Joris het werk voortzetten van Maar-
kedaller Omer Wattez, die als eerste onze 
regio beschreef als de Vlaamse Ardennen. 

5. In de Commissie Landbouw vraagt Joris 
aandacht voor de zwakke positie van de 
landbouwer in de voedingsketen. Coro-
na maakte duidelijk dat het niet de grote 
supermarkten zijn die het meest afzien 
van een crisis van dit formaat, maar vooral 
de landbouwers die minder geld krijgen 
voor hun kwaliteitsvolle producten. Mi-
nister Crevits beloofde al meermaals om 
de suggestie van Joris om meer steun te 
voorzien voor coöperaties mee te nemen. 
Want samen staan landbouwers sterker. 

Waar wonen jullie? In de  
Vlaamse Ardennen natuurlijk!

Joris zet Vlaamse Ardennen  
op de kaart in Brussel
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We hebben aan onze fractieleider in de ge-
meenteraad, Marc Vuylsteke, gevraagd 
om eens te grasduinen in het verleden 
van Maarkedal en op zoek te gaan  waar 
de plaatsnamen in Maarkedal vandaan  
komen.  Als voorzitter van de Heemkundige 
Kring Businarias is hij hiervoor de geknipte 
persoon.

Om te weten waar we naartoe gaan als gemeen-
schap, moeten we eerst begrijpen waar we van-
daan komen. Om de geschiedenis van Maarke-
dal beter te begrijpen, betekenen toponiemen 
of plaatsnamen een schat van informatie over 
onze gemeente. Met plaatsnamen gaven we in 
het verleden vaak een naam aan velden, straten, 
gehuchten, dorpen en steden op basis van een 
geografische verschijningsvorm (zoals een heu-
vel of een moeras), van de persoon die ter plek-
ke woonde of van een gebeurtenis die er plaats 
vond. In Vlaanderen vinden we daarnaast ook 
vaak verwijzingen naar een kerk of kapel. Met 
voorbeelden zoals Kerkem of Nukerke is dit in 
Maarkedal niet anders. 

Als we op zoek gaan naar de betekenis van onze 
plaatsnamen dan zijn er belangrijke hulpbron-
nen zoals het Middelnederlands Woordenboek 
(MNW) en het Woordenboek der Nederlandsche 
Taal (WNT). Voor onze streek en onze gemeente 
kunnen ook het Zuid-Oostvlaandersch Idioticon 
van Teirlinck en de Twintigste Penningkohieren  
van Etikhove, Maarke, Nukerke en Schorisse be-
langrijk zijn. Deze laatste zijn te vinden in het 
documentatiecentrum van Heemkundige Kring 
Businarias in het Gemeentehuis in Maarkedal.

De specialist ter zake is mijn vriend Dr. Luc Van 
Durme uit Zottegem, germanist van opleiding, 
doctor in de Letteren en Wijsbegeerte Univer-
siteit Gent. Hij is lid van de Koninklijke Com-
missie Toponymie en Dialectologie en lid van 
de Koninklijke Vlaamse Academie voor Neder-
landse Taal- en Letterkunde. Als autoriteit op 
het vlak van de plaatsnaamkunde zette hij het 
project “Toponymisch woordenboek van Oost- 
en Zeeuws-Vlaanderen” voort. Dit laatste woor-

denboek is te consulteren via het wereldwijde 
web. Ik wil bij deze Dr. Van Durme bedanken voor 
de schat aan informatie die ons meer (in)zicht 
geven op de Maarkedalse toponiemen. 

Oorsprong van de plaatsnamen 

Om de oude toponiemen in onze regio te be-
grijpen, is de geschiedenis van de taal in onze 
gemeente uiterst belangrijk. Als we heel ver te-
rugkeren in de tijd zien we dat de eerste plaats-
namen ontstonden toen in historische volgorde 
de Kelten, de Gallo-Romeinen en de Germanen 
onze streken bewoonden. 

De oudste toponiemen uit onze streken zijn van 
Keltische oorsprong. Na een tijdspanne van am-
per drie eeuwen wordt het Keltisch bij ons nage-
noeg volledig vervangen door het Latijn. In Vlaan-
deren levert dat een massa Latijnse plaatsnamen 
op zoals voor onze gemeente: Maalzake, Muzeke 
(Muziekbos), Avinhove (Annoven). 

Deze namen wijzen op een zeer ver doorgedron-
gen romanisering van onze streek. Een realiteit 
die o.m. kan worden verklaard door de ontslui-
ting van onze regio door een (aftakking van een) 
Romeinse weg: de huidige Aatse Heerweg. Ar-
cheologisch onderzoek leverde tal van rijke gra-
finhouden op, maar zorgde daarnaast ook voor 
plaatsnamen die vandaag nog bestaan. Zo komt  
bijvoorbeeld de naam Tont (hoeve ter Tont in 
Maarke) van ‘tumbetum’, uit het latijn ‘tumba’ 
of graf.

Vanaf de 3de eeuw storten de noordelijke grenzen 
van het Romeinse imperium ineen en worden 
Germaanstalige bevolkingsgroepen door de Ro-
meinen binnengelaten. Zo zal in Zuid-Oost-Vlaan-
deren het Romaans op zijn beurt al zijn gewon-
nen terrein verliezen. Nieuwe gasten (Saksen, 
Friezen en vooral Franken) brengen ook nieuwe 
plaatsnamen met zich mee. Hun nederzettings-
namen eindigen op -ingahem (-hem), op -zele 
en op -hove. Verschillende bekende toponiemen 
stammen af uit die tijd. De naam Etikhove komt 
van “Attingohova”, “Atinchoven” of “Atingohova” 

en verwijst naar een hoeve van de lieden van 
Atto. Ook plaatsnamen zoals Poesthem in Etik-
hove, Robeke (een beek in Nukerke die aan  de 
Zakstraat ontspringt), Annoven (de toenmalige 
woonplaats van An in Schorisse), Quathem (aan 
het einde van de Zottegemstraat in Schorisse, 
richting Stene), Pelkhem (de vroegere naam van 
Nukerke). 

Later zien we ook dat de middeleeuwen hier 
en daar hun stempel hebben gedrukt op onze  
plaatsnamen. In Maarke-Kerkem, zien we dat er 
sprake was van een door secundaire Romaan-

se kolonisatie ontstane enclave die dateert van 
de Karolingische tijd of kort daarna: Fremees 
Liedfremees betekent “de mansus, de hoeve 
van Liedfried”, Kokerelle betekent “de molen 
die kan kraaien als een haan”, de Markette bete-
kent “kleine Maarkebeek” en Bonjenberg (Boig-
neberg) dat verwijst naar het Romaans “borne” 
dat grens betekent. 

Hieronder een aantal toponiemen uit onze vier 
deelgemeenten, gesprokkeld op de website 
van “Toponymisch woordenboek van Oost- en 
Zeeuws-Vlaanderen”.

Waar komen de plaatsnamen in Maarkedal vandaan? 

Etikhove

 ▶ Atingohoua (het hof of boerderij van de lie-
den Atto, 1116 – Etikhove)

 ▶ Buckele (empres le houte en le coulture den 
buckele, 1449) – Beukelweg

 ▶ Triesschken (oost wert tot an de keeser, 1404 
– wellicht de Maarkendries)

 ▶ Gansebeke (in gansebeke molendinum, 1272 
– Gansbeke)

 ▶ Malsaca (Gallo-Romaans, Malasiacum,1186, 
toebehorend aan Malasius) 

Maarke-Kerkem

 ▶ Baengne (tusschen der kercke en de baeng-
nen, 1364 -  Boigneberg)

 ▶ Boeghaerde (bachten den goede te boeg-
haerde en de kerckhem, 1403 – Bogaerts-
veld)

 ▶ Borch (li maison de le borch de marcke, 
1275 – Borgtstraat)

 ▶ Kokereel (up de stede te kokereel, 1450 – de 
molen die kan kraaien als een haan - Koke-
rellestraat)

 ▶ Litfremis (bonarium terre in loco quodam 
ultra plateam ex illa parte domud roberti de 
litfremis, 1272 – de mansus, de hoeve van 
Liedfried - Fremisstraat)

Nukerke

 ▶ Baerts Bank, ook bargie(n)banc (1275 – 
waarschijnlijk Boitsbank)

 ▶ Bekeling strate (1385 – wellicht Ter Beke)

 ▶ Ruteghem, (liggende int goet te Grames 
(1461) 

 ▶ Heyde (in de heyde, 1387 -  Heidje )

 ▶ Ten hoeven (1275 – nu Bakkerbos, Koute-

hoeve)

Schorisse

 ▶ Avinnove (siuam de avinnove, 1130 - An-
noven)

 ▶ Marketten (Olivier van der Marketten, 
1335 – Markette, de kleine Maarkebeek)

 ▶ Doorne (de stede ten doorne, 1319 – 
Doorn)

 ▶ Biest (inden biest, 1459 – Biesstraat)

 ▶ Stoect (in loco qui dicitur stoect, 1286 – 
Stoktstraat)

MAARKEDALLER PAUL BAEKELAND VEREEUWIGD IN LOUISE-MARIE

Wie Maarkedal een beetje kent, kent Paul Baekeland; schrijver, dichter, 
natuurliefhebber en bekende Maarkedaller tout court. Amper enkele 
dagen voor zijn dood was Paul - toen 83 - nog present op de perscon-
ferentie naar aanleiding van zijn twee laatste uitgaves. De roman ‘De 
Speelman’ was een aanklacht tegen de kaalslag in het Muziekbos, de 
poëziebundel ‘Er viel een dichter uit mijn boom’ verzamelde alle gedich-
ten die hij in zijn schrijverscarrière had neergepend zonder de intentie 
ze ooit te publiceren. De voorstelling zelf vond plaats een week na zijn 
overlijden. Het werd een ultieme hommage aan een literair oeuvre dat hij 
pas op latere leeftijd startte. Paul Baekeland was in de eerste plaats een 
aannemer en vond slechts rond zijn veertigste de tijd om ook boeken 
te schrijven. Daarnaast was hij actief in de milieubeweging. 

Onze schepen van cultuur Isabel van Quickelberghe (N-VA) en  
burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) speelden al langer met het 
plan om de schrijver uit onze gemeente te eren en die plannen krijgen 
nu vorm. “We hebben twee projecten. In samenspraak met de familie 
willen we een monument plaatsen ter nagedachtenis van Paul. Zijn 
favoriete Maarkedalse deelgemeente was Louise-Marie. Dat lijkt ons 
dan ook de meest aangewezen plaats om  een herinneringsboom te 
planten. We willen daar eveneens een gedicht van Paul bijplaatsen. De 
keuze welk gedicht dat wordt, laten we over aan de familie. Het tweede 
project is een poëziewandeling. Die verwijst niet enkel naar de dichter 
Paul Baekeland maar is ruimer. We betrekken er ander literair talent uit 
onze gemeente bij. Langs waar die wandeling precies loopt, zijn we nu aan 
het bekijken. We willen beide projecten zeker dit jaar nog rond hebben.”

Cultuur



Eind maart was het weer zover: de  
Grote Lenteschoonmaak van Mooimakers.  
Ook in onze gemeente kwamen veel  
Maarkedallers uit hun kot om de stra-
ten weer een stuk properder te maken 
en zwerfvuil op te ruimen. Jammer ge-
noeg stellen we elk jaar opnieuw vast dat 
onze schoonmaak noodzakelijk blijft. Ook 
dit jaar hadden we weer een grote vangst.

Ongelofelijk maar waar: Maarkedal telt  
ongeveer 180 km gemeentewegen. Al deze 
wegen op elk moment van het jaar proper 
houden, is onbegonnen werk. Of toch?...
Via de gemeente kan elke Maarkedaller 
een straat adopteren. Hierbij ga je als bur-
ger het engagement aan om deze straat 
proper te houden. Ons gemeente bestuur 
zorgt voor materiaal en verzekering. 
Geloof jij ook in ‘Vele kleine beetjes,  
maken één grote’? Registreer je dan op 
de website van de gemeente Maarke-
dal of contacteer de Dienst Omgeving  
(omgeving@maarkedal.be of 055 39 77 14).
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Vele kleine beetjes maken Maarkedal proper

 

Frederik Van 
Nieuwenhuyze

Eddy De 
Waegenaere

Carine 
Callebaut

Bea 
Baeskens

Wouter
Gruloos

Krist
Vankeirsbilck

Marc 
Vuylsteke 

Jean
Andries

Tim Van 
Merhaeghe

De volgende jaren willen we 
verder werken aan de veran-
kering 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 Maarke-
dal? Word dan nu lid van de 
N-VA of zelfs bestuurslid. Onze 
ploeg drijft op enthousiasme 
en goesting om het vele werk 
in Maarkedal verder te zetten. 
Wij willen zo niet alleen het 
Maarkedals huis verder ver-
bouwen en verfraaien, maar 

er ook voor blijven zorgen dat 
iedereen zich er echt thuis 
kan voelen. Dus als u ons pro-
ject lokaal wenst te ondersteu-
nen, aarzel dan niet en neem 
contact op met Steve via:  
steve.deboever@n-va.be of 
geef Steve een belletje op 
0479/87 66 50.

Ook u kan meewerken, 
als lid of als bestuurslid

Koen 
Van Oost

Wouter
Doclo

Ruby 
Cornelissen

Ronny
De Clercq

Marijke Van 
Welden

Nadine 
Vancraeynest

Viviane 
Devos

N-VA Maarkedal krijgt digitaal 
bezoek van Vlaams minister 
Matthias Diependaele

De coronacrisis laat een diepe krater 
achter in onze Vlaamse begroting. De 
verschillende steunmaatregelen die aan 
de horeca en aan winkeluitbaters wer-
den toegekend waren strikt noodzakelijk 
maar worden door de lagere inkomsten 
uit onze economie jammer genoeg niet 
opgevangen. 
Het is waar onze Vlaamse minister van 
Begroting Matthias Diependaele van 
wakker ligt. Dat vertelde hij N-VA Maarke-
dal op een digitale gespreksavond op 22 
april 2021. Om het gat in die begroting te 
dichten zullen we volgens de minister na 
corona alles in het werk moeten stellen 
om onze Vlaamse economie terug aan 
te zwengelen. Daarom ligt het relance-
plan Vlaamse Veerkracht nu op tafel. Met 
meer dan 4 miljard euro zal er stevig geïn-
vesteerd worden in onze welvaart. 
Minister Diependaele maakte daarnaast 
tijd om verschillende lokale dossiers te 
bespreken en zijn visie te delen op o.m. 
de impact van de regiovorming op de 
Vlaamse Ardennen.  

Steve 
De Boever

Joris 
Nachtergaele

Isabel Van 
Quickelberghe

Tom
D’hont

Emy 
Elleboog

Caren
Devenyns

Yves
Bontinck
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N-VA Maarkedal leeft en spreekt 
nog steeds nieuwe mensen aan: het 
bestuur blijft jaar na jaar groeien en 
bestaat ondertussen uit 23 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 Jean Andries en Tim Van 
Merhaeghe uit Etikhove.

Jean woont al vijf jaar in Maarkedal en 
wil nu actief de dossiers behartigen die 
er voor hem toe doen. ”Niets anders 
kennende, was ik van geboorte tot be-
gin 2016 een inwoner van de stad Dein-
ze. Met naar Maarkedal te verhuizen 
in februari 2016, ben ik nog veel meer 
dan te voren gaan inzien hoe belangrijk 
de natuur, het milieu, en dierenwelzijn 
is”, verzekert Jean. “Hier in Maarkedal, 
voor mij de mooiste plaats in Vlaande-
ren, wil ik mijn steentje hiervoor bijdra-

gen, zodat deze prachtige plek groen 
blijft, zonder vergif, zonder zwerfvuil, 
zonder dierenleed, gaande van de bijen 
en de vlinders tot de koeien in de wei. 
Dit is misschien utopisch, maar ik wil 
daar heel hard mijn best voor doen.”

Tim wil als jongste bestuurslid de stem 
van de jonge inwoner laten weer-
klinken en een schakel zijn tussen 
het Vlaamse en lokale niveau. “Als 
parlementair medewerker van burge-
meester Joris Nachtergaele volg ik het 
Vlaams beleid op de voet. Beslissingen 
op Vlaams niveau hebben heel vaak 
een impact op het lokale niveau, waar-
door we vanuit Maarkedal kort op de 
bal kunnen spelen”, zegt Tim. “Als jon-
ge Maarkedaller ben ik me daarnaast 
bewust van de troeven die onze ge-
meente heeft en die we moeten koeste-
ren en beschermen voor de komende 
generaties. Ik denk hierbij in de eerste 
plaats aan onze natuur, onze landbouw 
en ons sterk verenigingsleven.” 

Elk OCMW heeft sinds 2019 een bijzonder comité voor de sociale 
dienst (BCSD). Het comité komt maandelijks virtueel samen en 
adviseert het bestuur inzake het sociaal beleid, maar neemt vooral 
beslissingen rond individuele dienstverlening en maatschappelijke 
integratie. Het gaat bijvoorbeeld over de toekenning van een leefloon, 
financiële ondersteuning en begeleiding voor mensen met schulden.

Het zijn de politieke partijen in de gemeenteraad die hun experten 
rond deze thema’s afvaardigen in het BCSD. Voor N-VA zetelen Krist 
Vankeirsbilck uit Louise-Marie, Bea Baeskens uit Schorisse en Caren 
Devenyns uit Etikhove. 

De dames hebben steeds één belangrijk vetrekpunt: elke steun vanuit 
het OCMW zou een tijdelijke overbrugging moeten vormen richting 
de arbeidsmarkt. “Voor wie een leefloon ontvangt, wordt gestreefd om 
vanaf de eerste dag deze mensen te activeren en intensief  te begeleiden 
naar een nieuwe baan”, zegt Caren Devenyns. “Een job is immers de 
beste sociale bescherming en garantie op integratie in de maatschappij. 
Sinds de pandemie is dit een echte uitdaging, omdat de drempel richting 
de arbeidsmarkt hoger is geworden door de vele veiligheidsmaatregelen 
en de sombere economische cijfers.”  

Het BCSD ziet na maanden van coronacrisis een toename in het aantal 
hulpaanvragen bij het OCMW. “We vrezen dat dit de komende maanden 
enkel maar zal toenemen”, vertelt Bea Baeskens. “De opheffing van de 
tijdelijke steunmaatregelen op het niveau van de sociale zekerheid zul-
len ertoe leiden dat meer mensen bij het OCMW zullen terecht komen. 
We moeten ons daarvan bewust zijn en ons goed voorbereiden op een 
toename aan hulpvragen.”

Voor vele mensen is deze crisis de eerste maal dat ze te kampen heb-
ben met financiële problemen. Zeker voor onze jongeren was deze 
crisis een grote opdoffer. “Volgens een onderzoek van Febelfin wordt 
45% van onze jongeren getroffen door financiële problemen. Bij 13% 
zijn die zelfs heel zware problemen”, verduidelijkt Krist Vankeirsbilck. 
“Deze zijn te wijten aan factoren zoals de studentenjobs die geannuleerd 
werden, minder zakgeld krijgen van de ouders, tot zelfs jongeren die de 
ouders financieel moeten bijspringen. Wij willen nu via het gemeen-
telijke magazine Publiek onze Maarkedalse jongeren informeren over 
de verschillende dienstverleningen van het OCMW.”

Over de grootste uitdagingen voor de komende jaren zijn de dames 
het alvast eens: het taboe dat nog steeds aanwezig is over hulpverle-
ning via het OCMW. “Er blijft jammer genoeg nog een grote drempel-
vrees. We willen de komende jaren helpen om het taboe te doorbreken. 
Ons doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken die het echt nodig  
hebben”, zeggen Krist, Bea en Caren.  

Bal van de burgemeester: 
uitstel is geen afstel 

Een groot bevrijdingsfeest durven we  
momenteel nog niet aan. De Romeo’s 
zullen dus nog even moeten wachten om 
naar Maarkedal te komen. Daarvoor is 
de situatie momenteel namelijk nog iets 
te onzeker. Maar dat er opnieuw een bal 
komt, staat als een paal boven water. We 
hadden de uitgestelde editie voorzien 
begin juli dit jaar, maar dit zal dus nog 
even moeten wachten. Afhankelijk van 
de evolutie van de corona-cijfers stellen 
we uit naar later dit jaar of naar volgend 
jaar. Later meer nieuws hierover. 

Het BCSD: motor van het sociaal beleid in Maarkedal

Ons afdelingsbestuur breidt uit: 
welkom Jean en Tim


