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Inleiding 

De gemeenteraden van de stad Lokeren en de gemeente Moerbeke uitten in april 2022 de 
intentie tot vrijwillige samenvoeging van beide gemeenten. Het gemeentebestuur van 
Moerbeke beloofde inspraak aan de inwoners over deze fusieplannen. 
 
Deze inspraak werd op verschillende manieren georganiseerd. Zo werd aan de gemeentelijke 
adviesraden gevraagd om een advies te formuleren over deze plannen. Ook werd een e-
mailadres fusie@moerbeke.be voorzien waarop inwoners vragen en opmerkingen konden 
formuleren. Tenslotte werd een vragenlijst opgemaakt, die zowel op papier als digitaal 
beschikbaar werd gesteld van de inwoners. De burgemeester lichtte de verschillende 
elementen die bij een fusie horen ook digitaal toe via een video, zodat mensen de vragenlijst 
goed geïnformeerd konden invullen. 
 
Om de inwoners voldoende te kunnen informeren, werden eveneens drie 
participatiemomenten georganiseerd, waar een toelichting werd gegeven over de redenen 
waarom het gemeentebestuur fusiegesprekken wil aanknopen. De deelnemers aan die 
participatiemomenten konden daar rechtstreeks vragen stellen, en ook de vragenlijst werd 
daar verspreid. 
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Adviezen van de adviesraden 

De adviesraden formuleerden een aantal aanbevelingen die specifiek voor hun domein zijn. 
Globaal genomen gaat het om bezorgdheden over de lokale (= in Moerbeke) werking. Ook 
formuleerden een aantal adviesraden een aantal ideeën voor na de fusie. 
 
Seniorenadviesraad 
 
• nabijheid van medische hulp is één van onze grote bezorgdheden – nijpend tekort aan 

huisartsen  
• nood aan een groepspraktijk waar meerdere disciplines samen zitten en multidisciplinair 

kan worden gewerkt.  
• hoe snel werken de spoeddiensten in de uithoeken van onze gemeente? 
• het landelijke karakter waar Moerbeke om bekend is mag zeker niet verdwijnen. 
• Inzetten op meer essentiële winkels – lokaal kopen 
• Landelijke dorpen en gehuchten binnen een grote gemeente waarvan een stad centraal 

punt is vragen om voldoende aandacht voor het landelijk karakter van deze dorpen en 
gehuchten. Deze moeten hun eigen charme en karakter behouden (!) en mogen geen 
verstedelijkte gebieden worden 

1. Geen hoogbouw toelaten 
2. Aantal appartementsgebouwen beperken 
3. Betaalbare en kwalitatieve woongelegenheden, ook op het platteland (bv. 

uitbreiding aanbod sociale woningen via SVK) 
4. Zorgen voor voldoende groeninplanting in dorpskernen en bij nieuwe grotere 

(gemeenschappelijke) bouwprojecten 
5. Leefbaarheid van de dorpen en gehuchten garanderen zodat ze geen slaapdorpen 

worden (zie ook lokale dienstverlening) 
• Ze moeten ook van blijvende lokale dienstverlening kunnen genieten vanwege de vaak 

(zeker voor senioren en mensen met beperkt inkomen) onoverkomelijke afstand tot het 
stadscentrum d.w.z. 

1.  Behouden van lokaal gemeentehuis en Sociaal Huis of het op termijn oprichten 
van een lokaal dienstencentrum(terreinen voormalige Suikersite ?), waar er naast 
alle gemeentelijke diensten ook onderdak is voor een ontmoetingscentrum dat 
multifunctioneel inzetbaar is en het kloppend hart kan zijn van Moerbeke, waar 
allerlei culturele verenigingen en activiteiten, evenals de adviesraden er centraal 
onderdak vinden alsook  sociaal aanbod bv. sociale winkel, sociaal restaurant enz., 
waar workshops, vergaderingen en optredens mogelijk zijn…  
2.  Zorgen voor een goed functionerend en uitgebreider aanbod openbaar vervoer, 
zowel naar Lokeren station, Markt als Vitaz Lokeren 
3.  Stimuleren van lokale horeca en handel, ook in de landelijke delen van het 
grondgebied 
4. Vanuit het gemeentebestuur er mee over waken dat er ook landelijk een lokaal 
postkantoor blijft met voldoende openingsuren, dat er tenminste een bankautomaat 
blijft enz. 

• Zorg besteden aan de weginfrastructuur, met voldoende aandacht voor senioren, 
mindervaliden, kinderen en andere zwakke weggebruikers:  ook de dorpen en gehuchten 
moeten beschikken over veilige voetpaden, fietspaden en oversteekplaatsen  



Participatie fusie met Lokeren  p. 5/12 

 
Schoolraad 
 
Er wordt aan het schoolbestuur gevraagd hoe men de toekomst van de school ziet na de 
fusie met Lokeren. 
De burgemeester legt uit dat er werkgroepen zijn opgericht binnen de gemeente en dat er 
dus ook een werkgroep onderwijs start. De huidige samenwerking binnen de 
scholengemeenschap komt daardoor onder druk te staan (Melle, Destelbergen, Heusden, 
Lochristi, Moerbeke-Waas). 
Zal men in de toekomst nog sneeuwklassen organiseren? Zal de eigenheid van de school 
bewaakt worden (organisatie talentendreef). 
 
Cultuurraad 
 
De cultuurraad formuleerde een advies dat ook van toepassing is op de bibliotheek, 
aangezien de cultuurraad het gemeentebestuur adviseert over cultuur- én bibliotheekbeleid. 
 
Vaststellingen op vlak van cultuur en bibliotheek 

- Moerbeke beschikt over heel wat troeven: 
o We beschikken met het oude stationsgebouw over een heel mooi gebouw, 

waar erfgoed, bib en cultuur samenkomen 
o Het bibliotheekgebouw is een sociaal trefpunt 
o De bib is dichtbij: ideaal voor klasbezoeken, kleinschalige lokale activiteiten, … 
o Er is een kleine tentoonstellingsruimte beschikbaar 
o De geïntegreerde aanpak cultuur/bibliotheek zorgt voor een grote flexibiliteit 
o We beschikken over een sterke cultuurraad, die bestaat uit een beperkte 

groep mensen die er sterk hun schouders onder zetten 
o De cultuurraad is samengesteld uit mensen die zich voor cultuur en 

bibliotheek in het algemeen inzetten, niet vanuit verenigingen die mensen 
moeten afvaardigen. Die werking wordt als heel sterk ervaren 

o Er is veel ruimte om initiatieven te nemen, waardoor er grote fierheid is over 
het resultaat 

- Er zijn ook een aantal zaken die Moerbeke momenteel mist: 
o Te weinig (personeels)bezetting om taken allemaal te kunnen invullen, ook 

wat betreft technisch personeel met kennis en ervaring in bijvoorbeeld het 
opzetten van tentoonstellingen 

o Het potentieel van ons mooi erfgoed wordt niet altijd gebruikt. Het huidige 
gemeentehuis zou bijvoorbeeld kunnen dienen als locatie voor de 
heemkundige kring. 

o Het budget is beperkt 
o De openingsuren van de bib zijn te beperkt 
o Communicatiekracht is beperkt 
o Een cultuurdienst/-ambtenaar: de bibliothecaris heeft nu te veel petjes, in 

combinatie met een te beperkte personeelsbezetting. Bibliothecaris en 
cultuurfunctionaris zouden twee aparte functies moeten zijn. 

o Een specifieke accommodatie: we hebben geen cultuurcentrum, de feestzaal 
van De Vlinderdreef voldoet niet (vooral op vlak van akoestiek, maar er wordt 
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bovendien ook voorrang gegeven aan sportactiviteiten, waardoor deze niet 
meer beschikbaar is voor cultuur). 

o Er is geen toekomstvisie over de parochiezaal: wanneer de vzw er mee zou 
stoppen, moet er alles aan gedaan worden om deze te behouden. 

o Cultuurcafé waar alle verenigingen zich kunnen voorstellen 
o Beperkte ondersteuning vanuit de gemeente voor de initiatieven die groeien 
o Geen communicatie over de grens: Nederlandse Koewachtenaren weten niet 

wat er in Vlaanderen gebeurt en omgekeerd 
- Moerbeke heeft op vlak van bibliotheek en cultuur een typerende eigenheid: 

o Er is vanuit de cultuurraad een eigenzinnige inbreng met resultaat, rekening 
houdend met mogelijkheden die zich in Moerbeke aanbieden. 

- De cultuurraad ziet in elk geval een samenhang met Lokeren, onder andere op vlak 
van: 

o Uitwisseling van tentoonstellingen, eventueel met een teaser van wat er in 
Moerbeke is en omgekeerd 

- Daarnaast uit de cultuurraad ook een aantal bezorgdheden over een eventuele fusie: 
o We vrezen dat de bibliotheek in Moerbeke zou verdwijnen, of minstens dat 

de dienstverlening zou worden afgebouwd, terwijl er potentieel is om die 
dienstverlening net uit te breiden 

o We vrezen onvoldoende gewicht in de Lokerse (advies)raden te zullen hebben 
en vrezen de eigenheid te verliezen als er niet op één of andere manier een 
Moerbeekse (deel)cultuurraad blijft bestaan. 

o Het verenigingsleven zal ver van het beleid liggen (het bestuur kent nu de 
heemkundige kring bvb, gaat het bestuur ze nu alletwee kennen?) 

- De cultuurraad ziet ook voordelen bij een eventuele fusie: 
o Integratie kan voor winst zorgen (professionalisering, meer personeel, …) 
o Bredere communicatie activiteiten (maandelijks infomagazine, sterk in 

affiches maken, Lokeren TV, groter bereik van de kanalen, …) 
o Alle culturele activiteiten toegankelijk voor onze scholen 
o Moerbeke mee in routes, inwoners van Lokeren gaan naar hier worden 

getrokken. Nu kent de Lokeraar Moerbeke niet. 
o Activiteiten kunnen door professionelen worden gecoördineerd ipv van nu 

(deels) door vrijwilligers 
o Betere logistieke ondersteuning vanuit de technische dienst 
o Mogelijkheid om grotere activiteiten naar Moerbeke te halen, budgettair 

gemakkelijker 
o Expertise op vlak van aanvragen subsidies 

 
Daarom adviseert de cultuurraad op vlak van cultuurbeleid en bibliotheekbeleid: 

- Om te behouden wat goed is 
- Om het systeem van eenmalig gratis gebruik van een gemeentelijk lokaal te 

behouden, in combinatie met de voordelen die momenteel aan Lokerse verenigingen 
worden aangeboden 

- Om de openingsuren van de bibliotheek te verruimen en voldoende personeelsinzet 
te voorzien 

- Wanneer de vzw Parochiecentrum zou stoppen, te onderzoeken of de parochiezaal 
een gemeentelijke zaal kan worden 
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- Om de Moerbeekse gidsen in de Lokerse gidsenpoule te integreren, maar met nog 
steeds dezelfde vrijblijvendheid als in Moerbeke 

- Meer in te zetten op (professionele) communicatie via diverse kanalen 
- Om op korte termijn een aantal beslissingen te nemen die cultuur en bibliotheek al 

voor de fusie zullen versterken: 
o Communicatie van Moerbeekse activiteiten ook in Lokeren te doen, bvb door 

affiches op te hangen in de bib en het cultureel centrum, in een hoekje 
‘Moerbeke nodigt uit’, en uiteraard ook omgekeerd 

o Direct na de beslissing tot fusie één infomagazine voor Lokeren en Moerbeke 
samen uitgeven 

o Een kennismakingsmoment op vlak van cultuur en bibliotheek organiseren in 
de twee gemeenten 

- Samenwerking, zoals al gebeurt met de open monumentendag, en ook volgend jaar 
met Festivélo. Dit kan bvb ook al voor kunstprojecten 

 
Jeugdraad 
 

1. Vanuit Moerbeke willen we graag onze eigen jeugdraad behouden. We hoorden dat 
de jeugdraad van Lokeren bestaat uit een algemene vergadering en dagelijks bestuur. 
Vanuit Moerbeke willen we 2 personen afvaardigen in het dagelijks bestuur om onze 
eigen algemene vergadering te behouden.  

2. We willen dat onze werkingsmiddelen voor de jeugdverenigingen die er momenteel 
zijn behouden blijven. In Lokeren zijn de werkingsmiddelen lager dan in Moerbeke 
maar wordt er meer ingezet op projectwerk. We willen zoeken naar een gezamenlijk 
subsidie maar we willen dat dit niet nadelig blijkt voor de Moerbeekse 
jeugdverenigingen.  

3. Omtrent de speelpleinwerking zien we heel wat voordelen ter samenwerking waarbij 
we enkele vragen hebben: Waar zit de coördinatie van de speelpleinwerking? Welke 
vergoedingen worden er gegeven? Organisatorisch is het interessant om te kijken 
welke ondersteuning er is en bekijken hoe we daarbij kunnen aansluiten. Kan er 
gebeld worden naar andere vestiging bij bv. monitorentekort? Interessant om 
hierover uit te wisselen. 

4. Aandachtspunt: welke diensten zullen gevestigd blijven in Moerbeke? In het 
bijzonder hebben wij hierbij aandacht voor de jeugddienst.  

5. We willen lopende initiatieven zoals skatepark, pleintjesplan behouden en 
ontwikkelen in Moerbeke.  

6. De jeugdraadvestiging in Moerbeke wil blijven adviseren over zaken mbt Moerbeke. 
Dit geven we door aan het college van Lokeren. Vraag aan jeugdraad Lokeren: hoe 
werken zij met het geven van adviezen? Hoe gaat dit in zijn werk? 

7. Subsidie KLJ met afbetalingsplan. Moet in 2023 nog 5keer uitbetaald worden = 
€25.000. Voorstel vanuit de jeugdraad= uit te betalen in 1 keer zodat dit niet 
overgeheveld moet worden. Dit nemen we mee in de werkgroep en koppelen dit 
terug in de stuurgroep. 

 
Werkgroep armoedebestrijding 

- we zouden graag de kernleden van de welzijnsraad Lokeren uitnodigen naar de 
adviesraad armoede Moerbeke om hun werking en armoedebeleid te leren kennen 



Participatie fusie met Lokeren  p. 8/12 

- in tweede fase zouden we graag nagaan op welke manier we gefaseerd meer de 
krachten samen kunnen bundelen  

- op welke manier financieren zij hun projecten? Hoeveel wordt er gefinancierd en 
voor welke domeinen, hoe financieren zij bvb de voedselpakketten en kunnen we dit 
bestendigen voor Moerbeke?  

- wat Moerbeke betreft : hier ook is er de vraag naar uitbreiding van de werking 
sociale restaurants buiten de stadskern, mogelijkheden? 

- Hoe wordt de vrijwilligerswerking voor welzijnsdomeinen ondersteund in Lokeren? 
Wij zoeken naar ondersteuning hiervoor omdat de nood zeer groot is en wordt? 

- Als adviesraad zijn we bezorgd dat de lokale dienstverlening in kader van welzijn in 
Moerbeke zeker ter plaatse behouden blijft omdat laagdrempeligheid hiervoor zeer 
belangrijk is. 

E-mailadres 

Er kwamen nauwelijks e-mails toe op het mailadres. Na de eerste aankondiging in de pers 
vroeg een inwoner om meerdere participatiemomenten lokaal te organiseren. Twee 
inwoners van Koewacht vroegen zich af wat de meerwaarde van een fusie met Lokeren voor 
hen is en of het niet mogelijk is om deze wijk bij Stekene te voegen. We komen later 
uitgebreid terug op dit thema en gaan er hier dus niet verder op in. 
 
Een andere inwoner stelde zich vragen bij de werking van politie, brandweer, vredegerecht, 
… en kreeg een antwoord op zijn vragen. 
 
Het e-mailadres blijft beschikbaar tot de uiteindelijke beslissing over een fusie of niet.  
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Administratieve werkgroepen 

De verschillende diensten van beide gemeenten hebben de voorbije maanden intensief 
samengewerkt in werkgroepen. De eerste opdracht bestond erin om een inventaris te 
maken van beide gemeenten, per dienst of beleidsdomein en te onderzoeken of een 
integratie tegen ten laatste 1 januari 2025 haalbaar is. Uit beide gemeenten is hierop een 
positief antwoord gekomen: de individuele diensten zien een integratie zitten en zien daar 
ook de meerwaarde van in. Samenwerken versterkt beide besturen, en een aantal diensten 
willen al eerder, bij wijze van proefproject, intensiever samenwerken. Het gaat dan met 
name over de technische diensten, de diensten kinderopvang en de diensten toerisme. 
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Vragenlijst 

Er zijn 110 antwoorden binnengekomen op de bevraging, zowel digitaal als op papier. Meer 
dan 1/3de van de respondenten woont in Koewacht, waardoor er een 
oververtegenwoordiging uit dit deel van de gemeente is. Ook werd de bevraging nauwelijks 
door jongeren en door mensen met thuiswonende kinderen ingevuld, waardoor die groep 
ondervertegenwoordigd is. Bij het individueel aanspreken van mensen uit deze doelgroep, 
blijkt dat zij zich geen tot nauwelijks zorgen maken over een fusie en vooral de voordelen 
zien van een betere en goedkopere dienstverlening en daardoor ook vertrouwen op een 
gunstige fiscaliteit. 
 
1/3de van de inwoners voelt zich verbonden met Lokeren. In het centrum gaat het om bijna 
de helft van de inwoners, in de Kruisstraat voelt meer dan 57% van de inwoners zich met 
Lokeren verbonden. Op Koewacht voelt slechts 10% zich met Lokeren verbonden, terwijl alle 
37 respondenten daar aangeven zich met Stekene verbonden te voelen. 
 
We peilden ook naar het gevoel van verbondenheid met Moerbeke. 2/3de van de inwoners 
voelt zich verbonden met Moerbeke, maar opnieuw zijn er grote verschillen tussen de 
deelgebieden. In het centrum geeft bijna 90% van de inwoners aan zich verbonden te voelen 
met Moerbeke. Op Koewacht is het gevoel van verbondenheid met Moerbeke beperkt tot 
30%, op Kruisstraat gaat het om meer dan 90%. 
 
Ondanks de eerder beperkte verbondenheid met Lokeren, verplaatst bijna 60% van de 
inwoners zich minstens 1 keer per maand naar Lokeren (en 35% zelfs dagelijks of wekelijks), 
bijna 20% komt er nooit. In het centrum verplaatst 85% van de inwoners zich minstens 1 
keer per maand naar Lokeren, in de Kruisstraat is dat 70%, op Koewacht is dit 10%. 
Moerbekenaars verplaatsen zich vooral om te winkelen en boodschappen te doen naar 
Lokeren.  
 
Gevraagd naar de sterke punten van de gemeente Moerbeke, wordt vooral het gemeentelijk 
onderwijs (55,6%), de administratieve diensten (38,9%) en de jeugdwerking (30%) genoemd. 
Inwoners missen wel voet- en fietspaden (55,4%), recreatie (38%) en cultuuraanbod (32,6%). 
Het zijn ook die zaken die inwoners liefst dicht bij hen hebben. Er is geen verschil tussen de 
wensen van de verschillende deelgebieden. 
 
Inwoners zien ook een samenhang tussen Moerbeke en Lokeren, vooral op vlak van natuur 
(58,1%), fietsen (40,9%) en waterlopen (37,6%). 
 
Er worden ook bezorgdheden geuit. Deze zijn in alle deelgebieden dezelfde, maar leven op 
Koewacht nog sterker. Het gaat vooral om het behoud van de lokale dienstverlening, in het 
bijzonder ook op lange termijn, net als het voldoende investeren in de deelgemeente 
Moerbeke in de toekomst. Ook maken sommige inwoners zich zorgen over de fiscaliteit, 
maar tegelijkertijd is er een grote groep die lagere belastingen net als één van de voordelen 
van een fusie ziet. 
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Koewacht 

Uit alle participatiekanalen bleek dat er op Koewacht een groot draagvlak lijkt te zijn voor 
een afsplitsing van Koewacht, om het bij Stekene te voegen. Deze vraag werd ook via een 
petitie door 210 inwoners, verdeeld over 150 huisnummers, ondersteund.  
 
Deze vraag is complex, in de eerste plaats omdat de ‘grens’ al moeilijk te bepalen is. 
Wanneer we hierover inspraak willen organiseren, zal er vooraf al een politieke keuze 
moeten worden gemaakt in welke regio die participatie zal worden georganiseerd (welke 
straten beschouwt men wel en welke niet als Koewacht). Aangezien een afsplitsing van 
Moerbeke voor die inwoners van Koewacht meer impact heeft (op financieel vlak, op vlak 
van adreswijziging met daar bijhorende bijkomende administratie, …) is dit draagvlak niet 
unaniem en zal dit sowieso voor een zekere tweespalt zorgen. Bovendien gaf de 
gemeenteraad unaniem onder andere aan dat bij een fusie de eigenheid van Moerbeke 
moet worden behouden. En laat nu net Koewacht ook één van die kenmerken van die 
eigenheid zijn.  
 
Anderzijds mogen we de argumenten van diegene die een afsplitsing vragen niet onder de 
mat vegen. Hun argumenten zijn valabel en dienen we met respect te behandelen. Heel wat 
argumenten zijn van eerder ‘emotionele’ aard (men gaat naar de markt in Stekene, men 
doet daar de inkopen, …). De emotionele band met een gemeente is wellicht de 
belangrijkste band die er is. Op dat vlak is het in elk geval voor die groep logisch dat 
Koewacht bij Stekene zou worden gevoegd. Aan de andere kant hebben we tijdens het 
inspraakmoment ook kunnen aanvoelen dat de inwoners onvoldoende informatie hadden 
om de ware impact van zowel een fusie met Lokeren als een samenvoeging bij Stekene in te 
schatten. Wellicht hadden zij na het participatiemoment niet het gevoel dat een alternatief 
voor een fusie met Lokeren werd onderzocht. Inwoners van Koewacht voelen zich ook 
nauwelijks tot niet verbonden met Moerbeke, en hebben het gevoel dat dat ook omgekeerd 
zo is. 
 
Na alle argumenten te hebben gehoord, komen we tot de vaststelling dat we de 
bezorgdheden van de inwoners van de Koewacht niet mogen ontkennen. Daarom zullen we, 
specifiek voor hen, bij de gesprekken met Lokeren, aandacht vragen voor een nog meer 
lokale dienstverlening dan vandaag. De bereikbaarheid via openbaar vervoer is niet 
optimaal, ook niet naar het centrum van Moerbeke. Dankzij een fusie kunnen we nadenken 
hoe we het gemeentehuis naar de Koewacht brengen. We moeten creativiteit tonen. Het 
stadhuis van Lokeren zal slechts in heel specifieke gevallen moeten worden bezocht 
(bijvoorbeeld voor een specifieke bouwvergunning). Daarnaast moeten we een ernstige 
studie uitvoeren naar een grensaanpassing, alleen moeten we realistisch zijn: dit traject 
kunnen we niet tegelijk met een fusietraject doorlopen. 2025 komt te snel in combinatie 
met de fusie.  
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Conclusie 

De verschillende adviezen zijn niet eenduidig, zeker wat betreft de input die van de inwoners 
zelf komt. Het is duidelijk dat zowel de adviesraden als de verschillende diensten een fusie 
als meerwaarde zien. Bij de bewoners is er nog twijfel, in het bijzonder omdat men aandringt 
op lokale dienstverlening en voldoende aandacht voor Moerbeke. Deze twijfel is bijzonder 
groot bij de inwoners van Koewacht, die nu ook al het gevoel hebben niet de aandacht te 
krijgen die ze verdienen. Als de fusie wordt doorgezet, moet er dus aandacht zijn voor deze 
bekommernissen, die ook door het bestuur zelf worden gedeeld. 
 
Op basis van de verschillende adviezen zijn we echter van oordeel dat de gesprekken tussen 
Lokeren en Moerbeke kunnen worden verdergezet om de effectieve fusie voor te bereiden. 
Intussen kunnen een aantal beleidsdomeinen al worden geïntegreerd. We denken daarbij 
vooral aan de technische diensten, de diensten kinderopvang en de diensten toerisme. Maar 
ook bij de adviesraden en werkgroepen is er veel enthousiasme om al vervroegd een aantal 
dingen samen te doen. We steunen deze intentie.  


