PERSCOMMUNIQUE GEMEENTERAAD 21 JUNI 2006
Het zomerreces , de voetbalmatch Nederland-Argentinië en de magere agenda leverden een goede
sfeer en een snelle afwerking.
INRICHTING PLATTELANDSPAD TEN VOORDELE VAN DE KINDERBOERDERIJ MAGER
UITGEWERKT
SVVO is voorstander voor steun aan de landbouwers die hun activiteiten verder uitbouwen voor
duurzame landbouw en alternatieve teelten. De traditionele landbouw staat zwaar onder druk: enkel
innovatie kan de landbouwer een waardig inkomen garanderen. De overheid moet daar ook zijn
steentje toe bijdragen. In vele gemeentes worden inspanningen gedaan om boerenmarkten of de
verkoop van eigen gezonde producten te promoten. In andere worden projecten van
plattelandsontwikkeling en hoevetoerisme uitgewerkt. In Oosterzele wil men het aspect
“landbouweducatie en imago van de boer” promoten.
SVVO betreurt dat het dossier zo pover was uitgewerkt. De kostprijs van 30.000 euro, voor de helft
gesponsord door de Vlaamse regering, wordt gebruikt voor bewegwijzering rond bestaande en
onbestaande fietspaden om een aantal boerderijen met elkaar te verbinden waarbij elke boerderij een
educatief bord krijgt met uitleg over de specificiteit van de boerderij.
Welke route voor welke specificiteiten en integratie van de boerderijen in een concept van duurzame
landbouw blijft volledig achterwege.
Als puntje bij paaltje komt is het gewoon een bewegwijzering die, op kosten van de gemeente en het
kabinet Leterme, een activiteit toevoegt ten voordele van de kinderboerderij van Gijzenzele om
redenen die elkeen kan gissen.
SVVO wenst dit project verder uit te werken zodat alle land- en tuinbouwers een specifieke bijdrage
kunnen leveren tot het gestelde objectief of zich hierin kunnen inschrijven.
CD&V: EEN LEUGEN OM INWONERS VAN LANDSKOUTER TE PAAIEN
Bij de opening van het nieuwste pleintje, gekocht door de gemeente, in Landskouter werd de naam
gegeven van Pater Frans Van De Velde. Toen inwoners zich erover bekloegen dat het pleintje niet
“Kardinaal Joos” heette, argumenteerde de Schepen en Burgemeester dat “ op vraag van SVVO de
naam van Van De Velde moest worden gekozen”.
Grote verrassing bij SVVO: de naam kwam niet voor in de cultuurraad, Schepen Cottenie heeft SVVO
niet geraadpleegd. FOEI Cottenie, FOEI, enig respect graag !! Probeer uw verantwoordelijkheid niet af
te schuiven op dergelijke manier !!
GOUVERNEUR GEEFT SVVO VOLLEDIG GELIJK IN ZIJN KLACHT OVER OVERDADIGE
ACTIVITEITEN VAN DE GEMEENTE VOOR PRIVEDOELEINDEN
SVVO constateerde op een bepaald ogenblik dat de gemeentearbeiders, op vraag van de bevoegde
schepen en Burgemeester, systematisch werken uitvoerden voor privé-personen tegen een voordelige
prijs die geen enkele band hadden met het algemeen belang. Particuliere aannemers werden hiervan
uitgesloten.
De rol van SVVO als “klokkenluider” werd niet gesmaakt door CD&V-Groen! die prompt een advocaat
op kosten van de gemeente aanstelden om het satirisch artikel in de Burgerkrant (NV De Klinker) voor
de rechter te dagen.
De gouverneur gaf de kans aan de meerderheid om zich te verantwoorden voor de aangevochten
activiteiten, wat ze uitgebreid deed. De uitspraak van de gouverneur werd op 6 juni betekend.
De gouverneur geeft SVVO gelijk over de ganse lijn:
Hij schrijft : “in het algemeen kan gesteld worden dat kan aanvaard worden dat door de gemeente
werken op privé-grond kunnen uitgevoerd worden, mits aanrekening aan de particulier, voor zover er
een verband kan aangetoond worden met werken aan het openbaar domein.”

SVO gaat daarmee volledig akkoord. Het was NIET het feit dat er werken uitgevoerd werden dat
SVVO aankloeg (dit gebeurt in alle gemeenten), maar wel dat dit gebeurde zonder enige band met
werken aan het openbaar domein, op vraag van Burgmeester/Schepen, tegen een gunstige prijs.
In de 4 voorbeelden die SVVO aanhaalde in zijn klacht bevestigt de Gouverneur dat
- “een ganse privé-oprit niet moet heraangelegd worden om een boordsteen met enig
niveauverschil weg te werken”
- “een privé-strook tussen 2 opritten leggen omdat er een openbaar domein in de onmiddellijke
nabijheid ligt, kan niet worden beschouwd als van algemeen belang”
- “het doorverkopen van uiteindelijk niet-gebruikte materialen aan deze particulier zonder
voorafgaand reglement voor prestaties aan derden , kan niet”
- “een particulier of aannemer die voor een particulier werkt kan rechtstreeks bij TMVW een
standpijp aanvragen. Het “lenen” door de gemeente is oneigenlijk gebruik van gemeentelijke
diensten”
De meerderheid beweerde steeds dat wij spoken zagen en de eer van CD&V-Groen! belasterden door
laag bij de grondse beweringen. Mijnheer de burgmeester, Schepen Meuleman, blijkbaar zagen wij
dan toch geen spoken maar realiteiten die ver over de schreef gingen, die louter stemmenafkoperij
was op kosten van de belastingbetaler.
SVVO gaat er dus vanuit dat de gemeente zijn aanklacht tegen SVVO intrekt en geen belastingsgeld
meer misbruikt om de oppositie verder te intimideren.
De Gouverneur heeft zich uitgesproken. Het gerecht zal zijn werk t.o.v. de mandatarissen verder
zetten!!
Voor de SVVO-fractie
Jan Bogaert

