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MERELBEKE
SCHEPENCOLLEGE STAPELT BLUNDERS OP

V.U.: Ivan Eeckhout - Sint-Elooistraat 82 - 9820 Merlbeke - christophe.vanderschueren@n-va.be

De nieuwe bestuursploeg van CD&V,
Open Vld en sp.a is nog maar een
paar maand aan de slag. Toch is de
lijst van blunders al indrukwekkend.
We sommen er een paar op.
• De Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) vordert een schadevergoeding van 45 000 euro nadat
de gemeente het akkoord voor het
inrichten van het Belgisch Kampioenschap Veldrijden in 2017 verbrak.
• De Raad Van State schorst – volkomen terecht – de beslissing van de
gemeenteraad die het niveau lager
onderwijs in de gemeenteschool in
de Bergwegel afschaft. Het college
drukt er dan maar een halfslachtige
herstructurering door die de kinderen uit de Bergwegel wegpest.
• Het schepencollege werkte een absurd plan uit om 300 wagens van
voetbalsupporters te laten parkeren
in de rustige Liedermeerswijk tijdens thuismatchen van AA Gent.
Pas na hevige kritiek van de bewoners en de N-VA werd het plan afgevoerd.
• Elke gemeenteraad zijn er schorsingen omdat de N-VA de meerderheid
wijst op voorstellen die flagrant in
strijd zijn met de wetgeving.
Binnenin gaan we op al deze blunders
dieper in. U kunt er ook nog veel meer
over lezen op onze website
www.n-va.be/merelbeke.

INTERN GERUZIE
Bovenop dat geklungel is ook meermaals
gebleken dat de partijen van de meerderheid onderling overhoop liggen.

www.n-va.be/merelbeke

Toen de gemeenteraad discussieerde
over de beslissing van de CD&V-schepen van Onderwijs om het lager onderwijs in de Bergwegel af te schaffen,
merkte de Open Vld-fractieleider publiekelijk op dat “de gevolgde procedure niet voor herhaling vatbaar was”.

mige schepenen
slagen er zelfs in
om exact het omgekeerde te doen
van wat ze tijdens
de verkiezingen
beloofden.

GEEN EENSGEZINDHEID

Ondanks het feit dat deze partijen al
lang voor de verkiezingen besloten om
samen te besturen en er al een
bestuursperiode van zes jaar hebben
opzitten, is de samenhang ver te
zoeken. Rekening houdend met de
penibele financiële toestand waarin
Merelbeke verkeert, voorspelt dit
weinig goeds voor de rest van de
legislatuur.

Toen de N-VA en Groen tijdens de
gemeenteraad van 2 juli, bij hoogdringendheid, een punt aan de agenda wilden toevoegen om een blauwe zone in
te voeren in de Liedermeerswijk
tijdens de thuismatchen van AA Gent,
was er binnen de meerderheid geen
eensgezindheid. CD&V ketste het af,
Open Vld was bereid de discussie aan
te gaan. Zonder ons was het Liedermeerspark de voorbije weken meermaals onder de voet gelopen door
supporters van AA Gent.

VERBIJSTERENDE LICHTZINNIGHEID

IVAN EECKHOUT
Voorzitter
N-VA Merelbeke

Abonneer u op onze maandelijkse
nieuwsbrief door een mailtje te
sturen naar
ivan.eeckhout@n-va.be.

De lichtzinnigheid waarmee de
meerderheid van
CD&V, Open Vld
en sp.a belangrijke gemeentelijke dossiers
aanpakt, is
verbijsterend.
De geldende
reglementering
nalezen, is blijkbaar overbodig.
Beslissingen
grondig
motiveren, is dat
voor burgemeester en schepenen
evenmin. Som-

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Schepencollege kent niets van de reglementering
De juridische kennis van ons
gemeentebestuur is ondermaats.
Ons schepencollege telt drie juristen
en meer dan de helft van de
schepenen was ook al schepen in de
periode 2006-2012. En toch is hun
kennis van de wet een drama. Een
bloemlezing:
Onderhandse verkoop stuk grond
in Heidestraat gaat niet door
Het schepencollege wilde een stuk
grond van 1 200 m² in de Heidestraat onderhands verkopen voor
130 euro per m², zonder de kans te
bieden aan andere kopers. Nog
tijdens de gemeenteraad merkte
N-VA-raadslid Guido Mortier op
dat de beslissing niet deugde.
De gouverneur geeft ons gelijk. Hij
vindt de beslissing discriminerend
omdat andere kopers geen kans
kregen. Bij gebrek aan een inrichtingsplan was er ook geen garantie
dat kopers van toekomstige percelen een degelijke uitwegroute voor
hun bedrijven zouden hebben.
Daarnaast had het bestuur nog de
arrogantie hun beslissing onvoldoende te motiveren. Kortom, het
college beslist op maat van de
koper en neemt niet de moeite degelijk uit te leggen waarom.

Geen ruimte voor concurrentie
tussen notarissen
De gouverneur schorste na een
klacht van de N-VA de beslissing
om authentieke akten beurtelings
aan een van de drie Merelbeekse
notarissen te geven. Dat laat geen
ruimte voor concurrentie (hallo
Open Vld, iemand thuis?) en is
strijdig met de wet op de overheidsopdrachten. De beslissing
heeft ook geen oog voor specialisatie. De kans dat de opdrachten bij
de meest geschikte notaris
terechtkomen, is onbestaand.
N-VA geeft bijles aan
schepencollege
Het college wilde voor overheidsopdrachten het bedrag aanpassen
waarover het zelf kan beslissen
zonder dat aan de gemeenteraad te
moeten voorleggen. “Niet alleen
willen ze zo de oppositie
passeren”, reageerde Guido
Mortier furieus, “ze nemen ook
nog eens wetten op in hun besluiten die binnen zes dagen verdwijnen. Geklungel van de bovenste
plank.” Het college moest met blozende kaken toegeven dat Mortier
gelijk had en beloofde de reglementering aan te passen.

College wil oppositie muilkorven
Beschaamd over de talloze schorsingen in de voorbije gemeenteraden – waarna men steevast
schoorvoetend moest toegeven dat
de N-VA gelijk heeft – vraagt het
schepencollege dat gemeenteraadsleden voortaan enkel nog vóór de
gemeenteraad hun juridische opmerkingen over de agendapunten
maken.
Dat is niet minder dan een vraag
om onze mond te houden om
zichzelf rode kaken te besparen. Ze
willen dat wij vooraf hun juridisch
geklungel bijsturen zodat zij kunnen pronken met besluiten die correct zijn opgesteld. De schaamte
ver voorbij.
Hoe moet dit geklungel tot degelijk
beleid leiden? Niet alleen inhoudelijk
slaat het college vaak de bal mis. Ook
qua vorm hangen hun beslissingen
met haken en ogen aan elkaar. Hoe
deze personen Merelbeke door economisch moeilijk vaarwater moeten
loodsen, is ons een raadsel. De N-VA
zal haar expertise in elk geval blijven
aanbieden in het belang van de
gemeente.

Jaarlijkse natuurwandeling Scheldevallei
ZONDAG

3ember

nov
2013

Naar goede gewoonte neemt
N-VA Merelbeke u ook dit
jaar mee door de prachtige
natuur in onze gemeente.
Dit jaar gidst Rik De Vis ons
door de Scheldevallei.
Wandelt u graag mee?
We verzamelen op zondag
3 november om 14 uur aan
het CC Groenendal (Brandegems Ham 5, Merelbeke).
Meewandelen is gratis.
Na de wandeling bieden we
u graag een drankje aan.
Tot dan!

merelbeke@n-va.be

N-VA Merelbeke behoedt burgers voor miskleunen meerderheid
Op amper zes maanden tijd passeerden al verschillende ronduit slechte
beslissingen de revue. De N-VA speelt haar rol vanuit de oppositie en
wist al verschillende miskleunen tegen te houden.

College speelt met toekomst
gemeentelijk onderwijs
Enkele maanden terug ramde het schepencollege
een herstructurering door de strot van de ouders.
De lagere school zou verdwijnen in de Bergwegel en
er zou enkel nog een eerste en tweede kleuterklas
worden georganiseerd. Alle andere klassen moesten
naar de Kloosterstraat.
Belachelijk. Ons centrum heeft nood aan twee volwaardige basisscholen. De Raad van State schorste de
beslissing. Maar ons schepencollege veegt daar zijn
voeten aan. Op een doortrapte manier probeerden ze
de kinderen van de lagere school in de Bergwegel weg
te pesten!
• De lagere school in de Bergwegel zou worden herleid
van 3 tot 4 graadklassen.
• De nagelnieuwe elektronische schoolborden gaan
enkel naar de Kloosterstraat.
• Alle ervaren leerkrachten verhuizen stuk voor stuk
naar de Kloosterstraat. Als schamel compromis krijgt
de Bergwegel nog één extra halftijdse leerkracht.
De kinderen worden letterlijk uit de Bergwegel
weggepest. Ze zijn de speelbal van een schepencollege
dat bezig is ons gemeentelijk onderwijs ten gronde te
richten.

College reist op uw kosten naar Benin
Hoe besteedt een goed bestuur geld voor ontwikkelingssamenwerking? Door initiatieven van Merelbekenaars te steunen? Door te schenken aan goede doelen
of een gerichte investering in de derde wereld te doen?
Stuk voor stuk goede antwoorden.
Wat geen goed antwoord is, is om de bevoegde schepen (sp.a) samen met drie ambtenaren en twee genodigden een tiendaagse reis te laten maken naar een
dorp in Benin om een mogelijke stedenband te onderzoeken. En toch is dat wat ze deden. Minstens
5 000 euro of de helft van het budget voor ontwikkelingssamenwerking kostte hun vakantie.
En dat terwijl talloze Merelbekenaars zich inzetten
voor de derde wereld. Waarom niet in onze eigen burgers investeren in plaats van met uw centen de toerist
te gaan uithangen?

www.n-va.be/merelbeke

Gemeenteraadslid
Guido Mortier bij de
school Berwegel:
“Ons gemeentelijk
centrum heeft nood
aan twee volwaardige basisscholen.”

College wil honderden wagens in
Liedermeerswijk laten parkeren
De Ghelamco Arena - het nagelnieuwe stadion van
AA Gent - is iets om trots op te zijn. Helaas kampt het
stadion met een gebrek aan parkeerplaatsen. Het
gemeentebestuur vond er niets beter dan een plan te
maken om 300 wagens van supporters in de Liedermeerswijk te stallen tijdens thuismatchen.
De zo rustige wijk gebruiken als parkeergelegenheid
voor supporters en hen ons prachtige Liedermeerspark
laten gebruiken als wandelroute naar het stadion is
ronduit idioot. We vroegen om een blauwe parkeerzone in de bewuste straten en het Liedermeerspark te
voorzien tijdens thuismatchen. De meerderheid ging
akkoord.
“We steunen
AA Gent, maar
willen onze
groene
wijken en park
niet laten
opdraaien voor
hun parkeerproblemen.”

Verbreken contract Belgisch Kampioenschap
Veldrijden kost 45 000 euro
In januari verkondigde het schepencollege trots dat ze
het Belgisch Kampioenschap Veldrijden 2017 binnengehaald hadden. Dat hadden ze bedisseld zonder
langs de gemeenteraad te passeren. N-VA Merelbeke
steigerde toen bleek dat de organisatiekost alleen al een
onverantwoorde kost van 225 000 euro zou zijn. Het
college trok de staart in en zegde af. Helaas was er al
een contract ondertekend. De Koninklijke Belgische
Wielrijdersbond (KBWV) vraagt nu terecht een schadevergoeding van 45 000 euro voor zo veel amateurisme.
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rovincie Oost-Vlaanderen:
Oost-Vlaanderen:
2 se p t e m b e r o m 2 0 u u r
DENDER MONDE - Hangar 43
gastspreker: Matthias Diependaele
welkomstwoord: Marius Meremans

18 september om 20 uur
SINT-NIKLA AS - Hotel Ser wir
gastspreker: Matthias Diependaele
welkomstwoord: Lieven Dehandschutter

17 september om 20 uur
EVERGEM - CC De Stroming
gastspreker: Matthias Diependaele
welkomstwoord: Joeri De Maertelaere

27 september om 20 uur
A ALST - Kaaizeventien
gastspreker: Matthias Diependaele
wel
e komstwoord: Christoph D’Haese

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van
de diverse diensten van de N-VA. De wet van
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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