Gemeenteraad keurt opwaardering
buurtwegen goed

Deze buurtwegen zijn heel belangrijk
in een visie waarin het STOP-principe
voor mobiliteit wordt naar voor geschoven. Volgens het STOP-principe
wordt er gestreefd om de verplaatsingen te kunnen laten gebeuren als

Geert De Feyter: ”Ik hoor van de
meerderheid plannen om fietspaden
aan te leggen langs de spoorweg
Aalst-Brussel. Een mooi plan dat onze
steun krijgt. Maar als ik zie hoe moeizaam de werken aan de stationsomgeving zijn gegaan, denk ik dat die
fietspaden er niet direct zullen zijn.
Daarentegen zijn er de buurtwegen
die nu reeds verbindingen zijn tussen
de dorpskernen. Ook kunnen deze
een bypass zijn om drukke en gevaarlijke verkeersknooppunten te omzeilen. Daarom stelde ik voor om de
bestaande voetwegen op te waarderen en sommige zo in te richten dat
ze makkelijk bruikbaar worden voor
fietsers. Één van de prioritair aan te
leggen buurtweg is deze tussen de
Meerstraat en de Steenvoordestraat.
Deze zou mogelijk maken dat de
Lombeekse scoutsleden naar het
scoutsterrein kunnen fietsen zonder

op de drukke Assesteenweg te rijden.
Ook kan er een aansluiting gemaakt
worden over de Varkensmeers waarna er kan aangesloten worden op
het fietspad langs de Nattestraat. De
verdere invulling van het idee vergt
nog verder studiewerk waar het college zich bereid verklaarde aan mee
te werken. De gemeenteraad keurde
het idee unaniem goed.”

Wij nodigen u uit om met ons te klinken
op het nieuwe jaar op onze nieuwjaarsreceptie!
Samen met gewezen internationaal
voetbalscheidsrechter Frank De Bleeckere
als gastspreker doen wij een vooruitblik
op wat 2016 ons zal brengen!

Nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarsreceptie

waar: De Ploter, Kerkstraat 4, Sint-Katherina-Lombeek
wanneer: zondag 10 januari, van 11u t/m 14u
gastspreker: Frank De Bleeckere, gewezen internationaal voetbalscheidsrechter
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We vroegen het onverwijld aanstellen van een extern professioneel onafhankelijk en onpartijdig bureau
mbt het herbekijken van het globaal
mobiliteitsplan in groot Ternat, Sint-Katherina-Lombeek en Wambeek). Uitermate belangrijk is dat alle partijen
(evenzeer de oppositie) zullen betrokken worden mbt de projectomschrijving dewelke aan het extern bureau
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Wel zijn wij er in geslaagd om te bedingen dat er eerst een uitvoeringsplan wordt opgesteld door een extern
bureau, om de technische haalbaarheid van de nieuwe marktinrichting,
waar CD&V en Volks zijn twijfels bij
heeft, te laten evalueren. In tegenstelling tot het oorspronkelijke voorstel zal
er dus niet onmiddellijk begonnen
worden met nieuwe belijning op het
marktplein. Door onze druk heeft de
meerderheid dus ook hier gedeeltelijk bijgestuurd. “ 
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Verantwoordelijke uitgever: Michel Vanderhasselt, Vitseroelstraat 66, 1740 Ternat

Buurtwegen zijn de oude kerk- en
voetwegen die onze voorouders eeuwenlang gebruikten om te voet naar
hun veld of de kerk te trekken. Sommige zijn daarvan reeds verdwenen
maar de meeste zijn er nog. Ze hebben een beschermd statuut en zijn
op kaart vastgelegd in de Atlas der
buurtwegen die dateert van midden
19de eeuw. Buurtwegen afsluiten of
afschaffen kan dus niet.

Stappend, Trappend, met Openbaar
vervoer of met Personenwagens
waarbij er prioriteit wordt gegeven
aan de stappers. Maar daartoe moet
er aangepaste en goede infrastructuur aanwezig zijn.

Volks

Verantwoordelijke uitgever: Michel Vanderhasselt, Vitseroelstraat 66, 1740 Ternat

Op voorstel van raadlid Geert De
Feyter keurde de gemeenteraad van
Ternat de opwaardering van buurtwegen in Ternat goed. Zo is goedgekeurd dat de voetweg tussen de
Meersstraat en de Steenvoordestraat
opgewaardeerd wordt zodat deze
ook makkelijk met de fiets gebruikt
kan worden door onder andere de
scoutsleden wonende in Sint-Katherina-Lombeek.

en

Stationsplein van
Ternat vraagt
aanpassingen
Gunter Desmet drong op de gemeenteraad aan
op een meer duidelijke verkeerssituatie aan het
nieuw ingerichte stationsplein in Ternat. Er ontbreekt een degelijke bushalte, de huidige zwarte
paaltjes zijn nagenoeg onzichtbaar, er ontbreekt
een kiss-and-ride zone die de kans moet geven om
snel iemand af te zetten en door te kunnen rijden.
Reacties van fietsende burgers die met de trein
naar het werk gaan:

Opening van het
skatepark Ternat
CD&V en Volks heeft dit project voor 100% gesteund en na lang
wachten hebben de skaters, steppers, BMX’ers in Ternat een eigen plekje. Proficiat!
Helaas is er steeds een kleine minderheid die door hun wandaden het plezier van velen kunnen verbrodden. Daarom dringen
wij aan op permanente evaluatie en bijsturing waar nodig alsook op een degelijke controle.
Geert, Oliva en Astrid waren erbij… en nee, ze zijn geen skaters! 

- Tot nu toe staan de fietsers erg in de kou ...

Marieke Segers: Het OCMW biedt
een brede waaier van diensten aan
de hulpbehoevenden in onze gemeente. Het is onmogelijk om ze hier
allemaal op te sommen. Ik pik er een
paar uit die naar mijn gevoelen, ondanks de regelmatige informatie
in ons gemeentelijk blad, soms nog
onvoldoende gekend zijn bij de mensen.

- waar blijft de beveiligde stalling met genoeg
overdekte plaatsen…
- het is wéér groot feest voor de fietsendieven.
- wanneer kunnen fietsers dat nieuwe fietspad gebruiken dat langs de parking loopt en een veilige verbinding geeft met de Borredam?
Na zovele jaren van studiewerk en overleg is nu al
bijsturing nodig van de uitgevoerde werken, aldus
Gunter Desmet. 

Op de klapstoel: Roland De Feyter,
Marieke Segers en Dirk De Roeck,
raadsleden van het OCMW
Het OCMW is wellicht de snelst
groeiende gemeentedienst en toch
is het weinig bekend. Wij gingen ons
licht opsteken bij de drie leden die
voor CD&V en Volks in de OCMWraad zetelen.
Na 24 jaar als gemeenteraadslid te
hebben gezeteld heeft Roland De
Feyter er drie jaar terug voor gekozen om in het OCMW te zetelen en
zich te richten op de kansarmen. Hij
is tevens lid van het vast bureau. Marieke Segers is het meest ervaren lid
van de drie. Zij zetelt al negen jaar in
het OCMW. Dirk De Roeck – kinesist
en door velen ook gekend als voorzitter van Den Bos feest - is halfweg zijn
eerst mandaat.
Vlnr: Marieke Segers, Dirk De Roeck, Roland De Feyter

bestuurd door een raad die in Ternat
11 leden telt (waarvan 3 voor CD&V
en Volks). De leden worden door de
gemeenteraad aangeduid. De raad
komt maandelijks samen. De OCMWraad kiest de leden van het vast bureau die instaat voor het dagelijks bestuur en de steundossiers behandelt.
Het OCMW heeft een secretaris, een
financieel beheerder (die in onze
gemeente tevens de functie van gemeenteontvanger uitoefent) , 11 medewerkers van de sociale dienst en
verder 23 verzorgenden, poetsvrouwen en klusjesmannen. Het grootste
deel van de financiële middelen is
afkomstig van de gemeente. Daarnaast ontvangt het OCMW ook middelen van de federale en de Vlaamse overheid.

Roland De Feyter: Het OCMW wordt 

 Mantelzorg: Het OCMW kent aan
mensen die dag in dag uit een hulpbehoevend gezinslid verzorgen een
premie toe van 50 euro/maand. Hiervoor moet voldaan worden aan een
aantal voorwaarden. Zo o.m. moeten
de zorgbehoevende en mantelzorger
op hetzelfde adres wonen en al 5
jaar in Ternat gewoond hebben.
 Verwarmingstoelage: Gezinnen met
een laag inkomen die zich verwarmen met mazout kunnen aanspraak
maken op een verwarmingstoelage.
Je kan een toelage ontvangen voor
een maximum aantal liter brandstof.
Opgepast de aanvraag moet binnen

de 60 dagen na de leveringsdatum
ingediend worden.
 Leefloon: Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Het is dikwijls het
allerlaatste sociale vangnet voor personen die al het mogelijke hebben
gedaan om op een andere manier
aan een inkomen te geraken (bv.
via een werkloosheidsuitkering, tegemoetkoming aan personen met
een handicap,…) Na een sociaal
onderzoek, uitgevoerd door een
maatschappelijk werker, neemt het
OCMW-bestuur de beslissing of het
leefloon al dan niet wordt toegekend.
De gezinssituatie bepaalt het bedrag
van het leefloon.
 De poetsdienst en de klusjesdienst
zijn er voor alle Ternattenaren die omwille van hun toestand (bv. senioren,
mindervaliden) deze taken niet zelf
meer kunnen klaren. De bijdrage
hangt af van het inkomen van de
aanvrager.
 Voorts is er de Minder Mobiele Centrale. Personen met een bescheiden
inkomen die niet meer in staat zijn
om te rijden of gebruik te maken van
het openbaar vervoer kunnen hierop
een beroep doen.
Dirk De Roeck: Het OCMW vervult in
onze gemeente een essentiële sociale rol voor de hulpbehoevenden.
De dienstverlening is uitgebreid en
is kwalitatief hoogstaand. De maatschappelijke werkers zien erop toe
dat zij ten goede komt aan wie het
echt nodig heeft. Toch zie ik nog een
aantal punten waar het beter kan.
Een werkpunt is m.i. de toegankelijkheid van het sociaal huis. De drempel is voor een aantal mensen nog
te hoog. Ook benadruk ik steeds dat
wie hulp nodig heeft goed moet worden begeleid. Hulpbehoevenden

Een warm eindejaar
CD&V en Volks organiseerde een warme eindejaarsactie. Elke voorbijganger werd getrakteerd op een lekkere
tas soep! 

verliezen vaak hun weg doorheen
alle papierwerk. In onze gemeente
vormen de wachttijden voor sociale huisvesting ook een probleem. Dit
moet beter ! Veel hangt ook af van de
werkgelegenheid. Hoe minder werk
hoe meer mensen bij het OCMW terecht komen.
Roland De Feyter: Een pluim voor het
OCMW is dat hulp geboden wordt
aan wie het echt nodig heeft, dit
op basis van objectieve criteria en
grondig onderzoek door de maatschappelijke werkers. In het OCMW
wordt niet aan politiek gedaan als
het dienstverlening betreft. Hopelijk
blijft dit zo. De Vlaamse regering heeft
aangekondigd dat de OCMW’s in de
gemeentebesturen moeten integreren. Voor een aantal zaken kan dit
zeker kostenbesparend zijn. Maar er
moet op worden gelet dat de dienstverlening op objectieve criteria blijft
berusten. Geen vriendjespolitiek in
het OCMW. 
Wie vragen heeft omtrent de
OCMW-diensten kan steeds bij
onze mandatarissen terecht:
 Roland De Feyter, Eikenlaan 28,
1740 | Tel: 0479.28.22.30 | E-mail:
info@rolanddefeyte.be
 Marieke Segers, Rozenstraat 36,
1742 | Tel: 0479.56.04.82 | E-mail:
mar.segers@hotmail.com
 Dirk De Roeck, Sluisvijverstraat 3,
1742 | Tel: 0475.75.81.94 | E-mail:
dirk.de.roeck1@telenet.be
Vanzelfsprekend kan ook met
het OCMW contact worden genomen. Adres: Kapelleveld 8-10,
1742 Ternat | Tel: 02.582.47.85.

