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Hoewel de LVB-N-VA coalitie al sinds maart 2017 uit het bestuur gewipt werd, blijft 
onze fractie het beleid in Pepingen bepalen. Of het nu gaat om het fietspad Bo-
gaarden-Pepingen, de verplichte waterzuivering, het overwegen- en cameraplan in 
Bellingen, de projecten voor erosiebestrijding, zwerfvuilbeperking of fijnstofmeting: 
al deze projecten kennen hun oorsprong in het begin van deze legislatuur bij het 
LVB-N-VA-bestuur en worden nu uitgevoerd. 

Ook onze beleidsprioriteit van wegenonderhoud en meer verkeersveiligheid – en-
kele jaren geleden door CD&V nog smalend een ‘asfaltbeleid’ genoemd – wordt nu 
gretig overgenomen en snel voor de verkiezingen afgewerkt. We hadden dit liever als 
langetermijnvisie gezien en niet als verkiezingsstunt, maar we zijn vooral tevreden 
dat het huidige bestuur de behoefte aan een goed onderhouden wegen- en fietspa-
dennet erkent. Die wens bleek ook uit onze Grote Pepingse Enquête, zowel in 2012 
als in 2017. 

Over de uitvoering kan gediscussieerd worden, maar dat er eindelijk iets gedaan 
wordt, is zeker positief. De twee jaar van stilstand en kunstmatige onbestuurbaar-
heid hebben lang genoeg geduurd. De toekomstvisie uit 2012 van LVB en haar  
coalitiepartner N-VA blijft dus overeind. We gunnen het huidige bestuur de vele  
foto-opportuniteiten, maar voor ons en voor de Pepingse bevolking tellen de resul-
taten en de effectieve vooruitgang! 
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LVB blijft het beleid in Pepingen bepalen

Veel geniet - relax - ontspan - en lachmomenten!

FIJNE VAKANTIE !



Op de voorbije gemeenteraad werd de jaarrekening 2017 goed-
gekeurd. Onze schepen van financiën is zelf pas actief in de ge-
meenteraad sinds maart 2017 en is naar eigen zeggen ‘apetrots’ 
op deze jaarrekening. Onze vraag is vooral: hebben onze burgers 
reden om trots te zijn?
Voor LVB – Lijst van de Burger is deze jaarrekening (en de  
berichtgeving erover) een verderzetting van het politieke theater 
dat onze gemeente al enkele jaren stil legt. Geen komedie dus, 
maar een Griekse tragedie met als geplaagde hoofdrolspeler: het 
verantwoorde (financiële) bestuur dat de Pepingenaren verdienen.

Onze burgers hebben geen baat bij een goed-nieuws-show 
waar enkel de gunstige elementen worden uitgelicht. Het hui-
dige CD&V-bestuur pronkt met resultaten waar zij geen enkel 
aandeel in hadden, integendeel zelfs. Het zijn net LVB en co-
alitiepartner N-VA die voor deze legislatuur een gebalanceerd 
investeringsplan van maar liefst 8 miljoen euro vooropstelden, 
als eerste Pepingse bestuur ooit en zonder rode cijfers of extra 
leningen.
Tot begin 2017 lagen de verdiensten van CD&V vooral bij het 
afvoeren van elk agendapunt, elke investering, elke vooruitgang. 
Het kortwieken van de beslissingsbevoegdheid van het LVB-
N-VA-bestuur, om dit daarna een ‘gecontroleerd en omzichtig 
beheer van de uitgaven’ te noemen, is de waarheid geweld aan-
doen. Het is de pyromaan die zich enkele maanden later voor-
doet als de brandweerman. Men onderschat echter het gezonde 
verstand van onze burgers.

De ‘rust en stabiliteit’ bestaat in Pepingen enkel in de hoofden 
van het huidige bestuur. Het is dichter bij de waarheid om te 
zeggen dat er danige chaos heerst in de Pepingse financiën. Van 
de geplande 8 miljoen euro aan investeringen is vandaag slechts 
één vierde in uitvoering. Daarmee overtreedt dit bestuur overi-
gens alle basisprincipes van de wettelijke beleidsregels (BBC). 

Het goede huisvaderbeleid moest plaats maken voor talloze 
geschrapte investeringen, nieuwe financiële molenstenen om 
de nek van volgende generaties Pepingenaren en een reeks pro-
jecten die ofwel deels uitgevoerd worden (het fietspad Bogaar-
den-Pepingen) of zonder schroom doorgeschoven worden naar 
de volgende legislatuur (cameraplan, nieuwe overweg Beert-Bel-
lingen, aankoop aardgaswagens, tweede waterzuiveringsinstal-
latie, geen verduurzaming van openbare gebouwen).
 
Projecten die voorbereid werden door LVB-N-VA worden half 
uitgevoerd. Droeve getuigen daarvan zijn het fietspad Bogaar-
den-Pepingen dat aan beide zijden zal stoppen vóór de dorps-
centra en de vele onderhoudswerken die nog snel uitgevoerd 
worden. Ondanks het ‘omzichtige beleid’ van CD&V, toont de 
exploitatierekening voor 2017 een stijging van de kosten met 
maar liefst 8,5% t.o.v. het jaar ervoor. Dit bestuur kiest duidelijk 
voor potverteren in plaats van investeren! Het operationeel over-
schot strandde voor 2017 dan ook op een luttele 11.432,73 euro, 
waar dat in 2016 nog 327.739,37 euro was. 
Dit bestuur verlaagde de aanvullende belasting met veel tromge-
roffel, ook al komt het neer op gemiddeld 17 euro per jaar. Maar 
de inkomsten uit die belasting stegen met 3,37%. De belasting-
verlaging van slechts 0,3% is dus een mooie verkiezingsstunt, 
maar helemaal geen topprestatie. 

Onze burgers verdienen een oprecht en democratisch verkozen 
bestuur dat haar constructieve voorstellen afstemt met haar 
burgers. Betrouwbare, authentieke bestuurders met in de eer-
ste plaats een hart voor de gemeente, niet voor het mandaat, 
de partij of prestigeprojecten zonder meerderheid bij de bevol-
king. LVB – Lijst van de Burger wil opnieuw inzetten op correcte 
informatie, dienstverlening en een langetermijnvisie voor onze 
gemeente met een gezonde financiën. 

Jaarrekening 2017 goedgekeurd

Het politieke theater gaat verder in Pepingen

Daar is de Regiobib Pajottenland & Zennevallei!

De Regiobib Pajottenland & Zennevallei is een feit! Maar liefst 
14 lokale bibliotheken, waaronder die van Pepingen, breiden hun 
onderlinge samenwerkingen uit en worden deel van Cultuur- 
regio Pajottenland & Zennevallei. Een krachtig signaal, want  
samen staan deze bibliotheken sterker tegenover de uitdagingen 
van vandaag en morgen.

LVB-bestuurslid Sylviane Crozaz is voorzitter van het beheers-
orgaan van de Bellingse bib en tekende samen met onze  
bibliothecaris present voor de feestelijke inhuldiging. Ook al kon 
deze belangrijke stap duidelijk op weinig belangstelling rekenen 

bij het huidige gemeentebestuur, toch verdient ook Pepingen 
een kwaliteitsvolle bib die klaar is voor de toekomst. De bib in 
Bellingen vervult nu al met verve zijn belangrijke sociale rol als 
ontmoetingsplaats én als bron van kennis, ontspanning en lees-
plezier. Dat willen we blijven ondersteunen. LVB - Lijst van de 
Burger werkt graag mee om van onze bib een thuis te maken 
voor iedereen! 

Sylvian Crozaz , voorzitter beheersorgaan Bellingse bib

foto: emd



Het zoveelste uitstel, 

deze keer voor overwegenplan stationsbuurt Beert-Bellingen

Infrabel is vastberaden om overwegen systematisch te sluiten 
om het risico op ongevallen volledig weg te nemen. Een overweg 
blijft immers gevaarlijk: ieder jaar gebeuren er nog steeds tien-
tallen ongevallen. Pepingen telt drie overwegen in de voormali-
ge stationsbuurt Beert-Bellingen. Sedert 2011 staat de sluiting 
van deze wegen reeds op het wenslijstje van Infrabel. Hoewel de 
Pepingenaar niet echt te vinden is voor deze beslissing, zal de 
gemeente wel moeten volgen.

Het huidige bestuur kon op de gemeenteraad niet antwoorden 
op de vraag of er zicht is op de huidige plannen of timing bij 
Infrabel. Elke beslissing wordt momenteel uitgesteld. Er kon 
daarenboven ook geen garantie gegeven worden dat Infrabel in 
Bellingen en Beert niet zo driest als in Saintes zal tewerk gaan. 
Daar werden de overwegen immers eenzijdig door Infrabel afge-
sloten voor doorgaand verkeer. Dergelijk scenario moet te allen 
tijde worden vermeden! 

Wat zijn de alternatieven?
Eén van de voorstellen vanuit Infrabel was een brug over de 
Hondzochtstraat. Tot 2012 leek enkel dit voorstel bespreekbaar 
voor de CD&V-fractie, met geen inspraak van de bevolking. Naar 
het huidige standpunt blijft het raden, na een vaag antwoord en 
een communicatie waarin alles op Infrabel wordt afgeschoven. 

Het is duidelijk dat er opnieuw een belangrijk dossier uitgesteld 
wordt tot na de verkiezingen.

Voor LVB – Lijst van de Burger bestaat er maar één alternatief: 
een tunnel voor het wegverkeer op de Hondzochtstraat, één 
brug voor het verkeer van de Grimmingenstraat en de Hoge 
Kouter en twee voetgangerstunnels. Als de overwegen noodge-
dwongen gesloten worden, is een tunnel met twee rijvakken én 
een fietspad de beste oplossing. Reeds in 2014 onderhandelde 
het LVB-N-VA bestuur met Infrabel voor deze optie. Infrabel ging 
akkoord om financieel het leeuwendeel van deze investering 
op zich te nemen. De dialoog met omwonenden en betrokken 
grondeigenaars werd indertijd opgestart en er volgde een verfijning 
van het voorstel. Door het aanhoudende geaarzel dreigt men nu 
dat momentum te verliezen. De voorbereiding en het draagvlak zijn 
er, nu is het moment om de plannen uit te voeren. Dit plan kwam 
misschien niet uit de koker van het huidige bestuur, maar we vra-
gen om het algemeen belang te laten primeren op partijpolitiek. Dit 
project raakt elke burger van Pepingen, en ook in een verkiezings-
jaar moet er gewerkt worden.

Ontdek ons volledige plan, inclusief foto’s op de website van de 
Lijst van de Burger www.lvb-pepingen.be

Wat zijn de voordelen van een tunnel?

 √ Milieuvriendelijker en financieel gunstig
 √ Inspraak van omwonenden en grondeigenaars
 √ Ingebed in het landschap – landelijk karakter blijft behouden
 √ Verkeersdoorstroming naar Halle en autosnelweg blijft  

 gegarandeerd 

 

 √ Curve van tunnel is natuurlijke verkeersvertrager
 √ Volwaardige, afgeschermde fietspaden
 √ Minder sluipverkeer en verkeersoverlast voor buurtbewoners
 √ Veel minder inname van grond



De Politiezone Pajottenland is volop be-
zig met het ontplooien van haar camera-
plan. Tot grote verbazing van LVB – Lijst 
van de Burger wenst het huidige bestuur 
hier niet in mee te gaan. Het voorstel van 
LVB om samen met andere gemeenten in 
de politiezone aan te sluiten bij het plan, 
werd opnieuw afgewimpeld. Een gemiste 
kans voor een veiliger Pepingen!

Reeds enkele jaren investeert de politie-
zone in extra camera’s die moeten helpen 
bij de verkeersveiligheid of het bestrijden 
van sluikstorten en overlast. Voor onze 
gemeente stelde de politiezone een tra-
jectcontrole voor in het centrum van 
Pepingen, gecombineerd met een num-
merplaatherkenning (ANPR) op de grens 
met Halle en aan de Hondzochtstraat. 
Voor LVB een prima voorstel, gezien de 
financiële haalbaarheid en het gunstige 
effect op de veiligheid. 

Gemeenteraadslid Greta Cochez (LVB): 
“Trajectcontroles zetten aan tot trager rij-
den, wat de verkeersveiligheid ten goede 
komt. Nummerplaatherkenning speelt 
dan weer een grote rol in het beperken 
van criminaliteit en vandalisme. Uit de 
analyse blijkt dat de grens met Halle 
en de Hondzochtstraat nu al populaire 
vluchtroutes zijn voor dieven. Veiligheid 

stopt niet aan de gemeentegrenzen en 
dus is een nauwe samenwerking van alle 
gemeenten in de politiezone cruciaal. 
Buurgemeenten Herne en Lennik voer-
den al met succes een soortgelijk sys-
teem in. We zien dus niet in waarom dit 
niet zou kunnen in Pepingen.” 

We blijven voorstander van dit financieel 
uitgebalanceerd plan dat beantwoordt 
aan onze huidige en toekomstige veilig-
heidsnoden en waarmee we gelijke tred 
houden met de rest van Vlaanderen. Waar 
en wanneer mogelijk, zal LVB voorstellen 
in deze richting blijven lanceren.

Veiliger Pepingen moet nog even wachten

Waar is de rest van het fietspad?

De komst van het fietspad Bogaarden-Pepingen is zonder meer 
een goede zaak, maar de praktische uitvoering rammelt. Het ini-
tiatief van LVB-N-VA voor dit fietspad werd eerst afgeblokt door 
CD&V, net als alle andere projecten, na de kunstmatige onbe-
stuurbaarheid. Nu wordt het haastig nieuw leven ingeblazen.
Lijst van de Burger – LVB Pepingen en coalitiepartner N-VA ver-
leenden dit dossier echter alle steun. Verkeersveiligheid staat 
immers boven partijpolitiek.
Probleem is echter dat het project nu minder financiële mid-
delen toebedeeld krijgt waardoor slechts  een half fietspad kan 
worden aangelegd. Aan beide zijden zal het immers niet tot in 
het dorpscentrum lopen en dat is uitermate jammer want daar-
mee wordt een nieuwe gevarenzone gecreëerd.

Als bestuurder kan je de keuze maken om in belangrijke mate 
te investeren op lange termijn, bijvoorbeeld in degelijke fiets-
paden, of in prestigeprojecten bijvoorbeeld de Zagerij. De twee 
gaan budgettair zelden samen. Een half fietspad is dan ook het 

resultaat van een, naar onze mening, verkeerde keuze.
CD&V gaf op de infoavond zelf toe dat er te weinig financiële 
middelen zijn om het fietspad helemaal tot in het centrum van 
Bogaarden en Pepingen te laten lopen! Verkeersveiligheid wordt 
dan plots ondergeschikt aan prestige….

Ook van inspraak of burgerparticipatie was geen sprake. De in-
foavond over de plannen was éénrichtingsverkeer en stelde de 
aanwezigen enkel voor voldongen feiten. Dat is geen 'samen-
werking', laat staan een dialoog. Bovendien werd slechts een 
select publiek uit eigen achterban uitgenodigd...

Voor LVB – Lijst van de Burger blijft verkeersveiligheid in Pepin-
gen een prioriteit. Onze inwoners verdienen meer dan een half 
project. Ook op vlak van budgetten moet verkeersveiligheid – 
van nieuwe fietspaden tot onderhoud van onze wegen – priori-
teit krijgen boven prestigeprojecten. 



Zwerfvuil blijft een hardnekkig probleem dat lokale overheden 
bovendien op kosten jaagt. Op initiatief van LVB – Lijst van  
de Burger zal de gemeente Pepingen toetreden tot de  
Statiegeldalliantie, die met talloze andere overheidsinstanties 
en burgerinitiatieven streeft naar statiegeld op blikjes en plastic 
drankflessen.

Rudi Seghers, gemeenteraadslid voor LVB – Lijst van de Burger: 
“Elk jaar geven Vlaamse gemeenten meer dan 100 miljoen euro 
uit om zwerfvuil te bestrijden en verwerken. Zo’n 40% van dat 
zwerfvuil bestaat uit blikjes en plastic flessen. Gemeente Pepin-
gen spant zich samen met onze scholen, verenigingen en indivi-
duele burgers nu al uitgebreid in om zwerfvuil te bestrijden. Kijk 
maar naar onze geweldige Mooimakers – de zwerfvuilmeters 
en –peters die vrijwillig een oogje in het zeil houden voor afval-
vrije straten. Onze burgers kunnen nu ook hun harde plastic en 
plastic folies gratis kwijt in het containerpark. We zagen in onze 
Grote Pepingse Enquête bij onze burgers een duidelijke vraag 
naar een structurele oplossing voor zwerfvuil. De toetreding tot 
de Statiegeldalliantie past helemaal in dat kader.”

“Deze alliantie oefent druk uit op de Vlaamse overheid om sta-
tiegeld in te voeren op blikjes en PET-flessen. Met statiegeld is 
men sneller geneigd om blikjes en plastic flesjes terug in te le-
veren. Gevolg: minder zwerfafval, minder opruimkosten, min-
der dierenleed en betere recycling van waardevolle materialen. 
Waar statiegeld al werd ingevoerd, recycleert men nu meer dan 
90% van alle blikjes en PET-flessen. LVB – Lijst van de Burger 
verkreeg deze toetreding – met slechts één onthouding van  

milieuschepen De Cort – en hoopt al op navolging in de buurge-
meenten. De zwerfvuilproblematiek stopt immers niet aan onze 
gemeentegrenzen. LVB wil gaan voor een eerlijke, structurele en 
indien mogelijk intergemeentelijke aanpak van zwerfafval. Zo 
vrijwaren we het mooie van onze fantastische streek – uiterst 
geliefd bij wandelaars en fietsers – en behouden we in Pepingen 
het Pajottenland werkelijk op zijn mooist.”

Pepingen treedt toe tot Statiegeldalliantie

* Minder zwerfvuil 
* Minder opruimkosten 
* Minder dierenleed 
* Betere recycling

Pepingen treedt toe tot de
Statiegeldalliantie



Op de gemeenteraad van maart werd na een voorstel van LVB 
– Lijst van de Burger en N-VA beslist om het wagenpark van 
gemeente Pepingen tijdelijk te ‘doneren’ voor een stickeractie 
van Pleegzorg Vlaanderen. Bedoeling is om pleegzorg bekender 
te maken en zoveel mogelijk nieuwe pleeggezinnen aan te trek-
ken. LVB - Lijst van de Burger ijvert ook om van Pepingen een 
volwaardige ‘Pleegzorggemeente’ te maken.

Saskia Beeckmans, gemeenteraadslid voor LVB – Lijst van de 
Burger: “Pleegzorg Vlaanderen vervult een belangrijke opdracht 
en we willen hen maximaal ondersteunen bij hun zoektocht 
naar nieuwe pleeggezinnen. Een tijdelijk verblijf in een gastge-
zin kan immers een wereld van verschil maken voor kinderen 
in een moeilijke thuissituatie, maar ook voor volwassenen met 
een beperking. De actie ‘Doneer je wagenpark’ moet pleegzorg 
in de kijker zetten en zoveel mogelijk nieuwe pleegmama’s en 
–papa’s aantrekken. Zo blijven al die kwetsbare kinderen en per-
sonen niet in de kou staan.”

OCMW Pepingen kreeg de opdracht mee om de stickeractie te 
coördineren. OCMW-voorzitter Erik Dehandschutter en raads-
leden Gule Dedobbeleer en Guy Derijcke van LVB zijn alvast 
enthousiast en willen nog een stapje verder gaan, door van  
Pepingen een volwaardige Pleegzorggemeente te maken: 

“Het label van Pleegzorggemeente is echt een kolfje naar de 
hand van een warme en kindvriendelijke gemeente met geënga-
geerde burgers. Dan wordt met experts van Pleegzorg Vlaande-
ren bekeken hoe Pepingen pleegzorg een duwtje in de rug kan 
geven. Met een structurele en duurzame samenwerking kunnen 
we pleegzorg bekender maken op een laagdrempelige manier. 
We willen ook het engagement van bestaande pleeggezinnen ex-
tra ondersteunen. We denken bv. aan het proactief uitreiken van 
KOEpongs – zo is er meteen een link naar het bruisende sociale 
(jeugd)verenigingsleven in de gemeente. Het zou fantastisch 
zijn als dat overleg nog deze legislatuur kan gebeuren.”

Saskia Beeckmans: “We zijn heel tevreden dat we steun kregen 
voor dit voorstel. Pepingenaren die de actie nu al willen steunen, 
kunnen meer informatie vinden op www.pleegzorgvlaanderen.
be/doneerjewagenpark. Dat kan ook door het Facebookbericht 
van Pleegzorg Vlaanderen te delen met de hashtags #doneer-
jewagenpark #jethuisdelenverrijktjeleven en #pleegzorg. De 
stickeractie is gratis en we hopen mee op een grote impact. We 
geven met LVB Pepingen alvast het goeie voorbeeld en hangen 
de stickers op onze wagens.”

www.lvb-pepingen.be 

Lijst van de Burger steunt stickeractie Pleegzorg Vlaanderen

Gemeente Pepingen doneert zijn wagenpark



“Een bang gemeentebestuur is nefast voor milieu én bevolking”

Gemeente Pepingen stelt oplossing voor waterzuivering opnieuw uit
In 2017 noemde de Vlaamse Milieumaatschappij Pepingen nog 
als één van de slechtste leerlingen van de klas inzake water-
zuivering. LVB – Lijst van de Burger is daarom tevreden dat de 
waterzuivering in Heikruis er komt. Tegelijk zijn we verbolgen 
over het negatieve advies dat de locatie in Bellingen kreeg van 
het huidige bestuur. 

Als enige fractie ijverde LVB – Lijst van de Burger al jaren voor 
vooruitgang in dit dossier. Er is immers niet alleen de wettelijke 
verplichting, maar ook het bewezen nut voor milieu en bevol-
king. Het voorstel voor de locatie in Heikruis kwam overigens al 
in 2014 van het LVB-N-VA-bestuur.

Opnieuw blokkering dossier Bellingen
Gemeenteraadslid Greta Cochez: “Het negatieve advies voor de 
locatie in Bellingen is totaal onbegrijpelijk. We vragen ons af 
waarom dit bestuur het nalaat om de zorg voor het milieu in 
de juiste richting te leiden, zoals die door de bevolking én de 
regering gevraagd wordt. Op basis van emotionele maar fou-
tieve argumenten schiet het bestuur een eerder goedgekeur-
de locatie af. Men wil opnieuw tijd en belastinggeld verspillen 
aan locaties die jaren geleden al afgekeurd werden. Dit dossier 
wordt zo 5 jaar terug in de tijd gekatapulteerd – en de huidige 
achterstand is al een gevolg van het gebrek aan politieke wil bij 
het CD&V-bestuur in de legislatuur 2006-2012. Pepingen loopt 
nu het reële risico dat een hogere instantie de locatie kiest, zon-
der inspraak van de bevolking. Dat scenario willen we koste wat 
kost vermijden.”

“Het is mogelijk om moeilijke beslissingen te nemen mét een 
draagvlak bij de bevolking. Dat bewees LVB al in dit en vele an-
dere dossiers. Daar is realiteitszin voor nodig, juiste informatie 
en veel ruimte voor dialoog en participatie. We gaan geen meter 
vooruit met het halve werk van dit bestuur, dat bang lijkt voor 
echt overleg met haar bevolking en dat bewust verwarring zaait. 
LVB wil vanaf 2019 bestuur en bevolking opnieuw samenbren-
gen voor een gemeenschappelijk, duurzaam doel. We willen 
opnieuw de focus leggen op dialoog, burgerparticipatie en voor-

al, slimme toekomstmaatregelen in het voordeel van milieu en 
bevolking.”

“De waarheid is dat een waterzuivering in de Kareelstraat 
slechts een minieme impact heeft op de veiligheid en de mo-
biliteit in de buurt. Er is geen veiligheidsrisico, noch lawaai- of 
geurhinder voor de nabijgelegen school. Maandelijks komt er 1 
dienstwagen langs voor een controle en 1 vrachtwagen om slib 
af te voeren. Net zoals bij huisvuilophaling, worden deze 2 (!) 
verkeersbewegingen gepland buiten de drukke begin- en eind-
uren van de school.”

Lijst van de Burger eert Marcel Seghers

Eind mei namen we afscheid van Marcel Seghers - laatste burge-
meester van Bellingen, voormalig liberale schepen van de gemeente 
Pepingen en vader van huidig gemeenteraadsvoorzitter Rudi 
Seghers (Lijst van de Burger Pepingen).

Saskia Beeckmans, gemeenteraadslid voor LVB – Lijst van de Burger 
nam het woord op de gemeenteraad van mei: “Marcel liet op de  
gemeente Pepingen en op vele van haar burgers een onuitwisbare 
indruk na. Met beide voeten op de grond, dicht bij zijn dorpsgenoten 
en altijd bezorgd over wat we nalaten aan de volgende generaties 
Pepingenaren. Hij bracht mensen samen, als grondlegger en trekker 
van de Halfoogstfeesten in Bellingen, maar ook door zijn engage-
ment voor de Bellingse bib, Zaal De Kring, kunstcollectief Pep In 
Gen, de Pepingse Cultuurraad, de Vrije Gepensioneerdenbond, het 
verzet tegen atoomafval in Pepingen… De opsomming is eindeloos.

Zijn toekomstvisie blijft zichtbaar en tastbaar tot op vandaag. Het 
is ook in die geest van vooruitziendheid, dienstbaarheid en engage-
ment dat we met LVB – Lijst van de Burger blijven verder gaan.”

In Heikruis komt de waterzuiveringsinstallatie langs de Mortagne-
beek, LVB-Lijst van de Burger is tevreden dat haar voorstel uit 2014 
nu aanvaard werd.



Terwijl LVB – Lijst van de Burger haar concreet toekomstplan 
voor Pepingen samenstelt, lichten we al een tipje van de sluier. 
De uitkomst van deze Grote Pepingse Enquête vormt een be-
langrijke basis voor het LVB-programma. Het is een eerste stap 
naar een Pepingen waar opnieuw iedereen gehoord wordt en 
actief kan meedoen. 

In de Grote Pepingse Enquête gaven onze burgers een lofzang 
over de Pepingse troeven. Men is fier op Pepingen en al haar 
troeven: het landelijke karakter, de natuur, het bloeiende vereni-
gingsleven en de goede ligging t.o.v. de steden in de buurt.
Bij de absolute prioriteiten voor de toekomst laten de Pepinge-
naren zich opvallend horen op vlak van veilige, onderhouden 
wegen en fietspaden, beter openbaar vervoer, betaalbaar wonen 
voor jong en oud, meer aandacht voor duurzaamheid en milieu, 
een eerlijk en democratisch bestuur én meer inspraak & partici-
patie, zeker bij grote projecten. 

Hoewel meer dan de helft van de respondenten één of meerdere 
gemeenteraadsleden persoonlijk kent (58%), geeft de helft toch 
aan dat men zich niet betrokken voelt bij het Pepingse bestuur 
(54%). Er is te weinig ruimte voor burgerparticipatie, te weinig 
info over het beleid of een langetermijnvisie en er is geen enkele 
vorm van burgerbevraging. De helft van de Pepingenaren voelt 
zich ook niet geïnformeerd over bestuursbeslissingen (52%).
Ook in de Gemeentemonitor van de Vlaamse overheid zien 
we tekenen aan de wand. Amper 39% vond dat de bevolking 
genoeg betrokken wordt, slechts 39% vond dat er goed omge-
sprongen wordt met vragen van inwoners. Slechts 20% van de 

Pepingenaren heeft vertrouwen in het lokale bestuur. 

Dat kan beter in Pepingen en daarom wil LVB – Lijst van de Bur-
ger het tij keren. Ons plan om het beleid dichter bij onze burgers 
te brengen is eenvoudig: we gaan voor dialoog, véél dialoog. 
Via onze Burgercafés, via deze enquête, via onze dagelijkse con-
tacten. We gaan voor een open en transparant beleid, ook op 
financieel vlak. Voor spontane en duidelijke communicatie over 
de beleidsvisie, toekomstplannen en beslissing, vanaf het begin 
van de legislatuur. Voor inspraak en burgerparticipatie bij grote 
en kleine veranderingen. Voor een uitbreiding en modernisering 
van de (digitale) informatiestroom. Voor sterke adviesraden die 
au sérieux genomen worden. Voor actieve dialoog met burgeri-
nitiatieven. En last but not least: een aanwezig, bereikbaar en 
democratisch verkozen gemeentebestuur dat luistert naar haar 
burgers. 

De Grote Pepingse Enquête viel in september 2017 in alle Pepingse 
brievenbussen en was ook online beschikbaar. Met eenrespons- 
percentage van 12% doet de enquête het minstens even goed als  
vergelijkbare grootschalige onderzoeken en enquêtes in omliggende 
gemeenten. Wij van LVB Pepingen wensen dan ook alle respondenten 
hartelijk te bedanken voor hun medewerking!

Wil je meer weten over onze aanzetten tot burgerparticipatie, of 
wil je gewoon zelf iets kwijt over onze gemeente? Breng ons een 
bezoekje op www.lvb-pepingen.be en deel jouw suggestie, idee of 
(ongezouten) mening met ons!

Uw pracht van een gedacht

Via de Grote 
Pepingse Enquête

12% 43% 59% 50% 56% 36% 37% 54% 53%

12% respons
Meer dan 200 
antwoorden

43% is positief 
over Pepingse 
dienstverlening

59% ziet de 
bib liever in 
Bellingen 
blijven

50% staat negatief 
t.o.v. de huidige 
uitwerking van het 
project Zagerij

36% vindt dat 
Pepingen genoeg 
doet voor het 
milieu

37% vindt dat Pepingen 
voldoende inspanningen 
levert voor waterzuivering, 
48% vindt dat er werk 
moet gemaakt worden van 
de locaties in Heikruis én 
Bellingen

56% vindt dat sale 
& leaseback formule 
voor project Zagerij 
een financiële molen-
steen is voor volgende 
generaties

54% voelt zich niet betrokken bij 
het huidige gemeentebestuur en 
52% voelt zich niet geïnformeerd 
over bestuursbeslissingen

53% ziet liever 
geen fusie met 
andere gemeenten

V.U. : LvB

Lijst van de Burger 
Pepingen


