SVVO-Persbericht van 30-05-2007
Privé-eigenaars van bossen krijgen gratis advies en steun voor duurzaam
beheer van hun bossen
Oosterzele sluit zich aan bij de VZW Bosgroep Midden-Oost-Vlaanderen, een
gezamenlijk project van het Vlaamse Gewest en het Provinciebestuur. De groep
ondersteunt boseigenaars bij de diverse complexe afspraken inzake duurzaam beheer
van bossen. Deze dienstverlening wordt betaald door de gemeente en ook privéeigenaars kunnen GRATIS ondersteuning krijgen. Aarzel niet om hierop beroep te
doen.

Afspraken om schoolvervoer op een andere leest te schoeien door CD&V
niet nagekomen
Sedert 2000 leefde Oosterzele in een onwettige situatie omtrent het schoolvervoer.
Juist voor de gemeenteraadsverkiezingen staken CD&V en SVVO de koppen bij elkaar
om een definitieve oplossing te zoeken en men kwam tot een vergelijk. In plaats van
een schoolbus van een school te financieren (met dubieuze verdeelsleutels) werd
beslist een schoolbus door de gemeente aan te kopen, in eerste instantie voor +/- 30 à
40 plaatsen. SVVO kan akkoord gaan dat de capaciteit van de aan te kopen bus
groter wordt (54 plaatsen), als de scholen dit solidair vragen. SVVO vraagt bij monde
van Virginie Buyse dat in het bestek ook rekening wordt gehouden met CO²
uitlaatnormen, cfr de klimaatresolutie die zij voorstelde.
CD&V beloofde de
mogelijkheid te onderzoeken.
Luc Verbanck kan echter niet akkoord gaan dat de gemeente naast de schoolbus,
geraamd op 181.500 euro, ook nog eens 120.000 euro aan sociale voordelen
uitbetaalt. Dit bedrag zou voor het grootste deel moeten geschrapt worden, want de
afspraak was dat de eigen financiering van de schoolbus de uitbetaling van de sociale
voordelen zwaar zou doen dalen.
CD&V wil nu , allicht onder druk van één vrije school, zowel de boter als het geld van
de boter verdelen. Zowaar een daad van barmhartigheid voor één school maar ook
een staaltje van slecht bestuur !!!

Schepen Cottenie maakt de omvang van de vervuiling op Scheurbroek
onder verantwoordelijkheid van CD&V-Groen! bekend
Pro memorie: het gaat om een oude straat die als stort diende onder beheer van de
gemeente en waarbij het schepencollege van CD&V-Groen! de vervuilde grond met
een laagje goede grond overdekte om de vervuiling te verstoppen, tot een klacht
binnenkwam. De zaak kreeg een gerechterlijk staartje. De uitspraak is nog niet voor
morgen.
Volgens schepen Cottenie heeft de gemeente in 2005 en 2007 analyses laten
uitvoeren over de vervuiling van het sluikstort in Scheurbroek. Ziehier zijn relaas: “Er
werden 17 hopen grond gesaneerd, elk van ongeveer 1600 ton. Hoop 13 met
vervuilde grond werd reeds vervoerd en bewerkt, voor een prijs van 26.000 euro. Vast
staat dat hoop 1 en 2 (ondermeer met PCB’s en andere ontoelaatbare vervuiling: was
hij wel volledig ?) ook moet vervoerd en verwerkt worden, kostprijs +/- 80.000 euro.
Over de vervuilingsgraad van hoop 3, 16 en 17 is nog geen beslissing gevallen. Indien
die negatief uitvalt komt er nog een meerkost van +/- 100.000 euro.
Bovendien is de zeef reeds meerdere malen in panne gevallen door de zware stenen
die in de grond verstopt zitten. De herstelling is duur. ” Er zijn inderdaad al tonnen
afval weggevoerd (stenen, grafzerken, ..)
SVVO kan enkel vaststellen dat de situatie die zij sinds 2002 aanklaagde nu zijn ware
aard laat zien. Sanering is duur maar noodzakelijk. Dat CD&V-Groen! dit stort met
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dergelijke vervuiling wilde toedekken, zowel letterlijk als figuurlijk , is onaanvaardbaar.
SVVO hoopt dat het gerecht gerechtigheid brengt.
Het schepencollege vraagt nu om de hoogdringendheid en geen publiciteit voor het
vervoer en de verwerking van de vervuilde grond. SVVO is van mening dat de levering
van diensten voor potentieel 180.000 euro niet via een onderhandelingsprocedure
zonder publiciteit in hoogdringendheid kan gebeuren. De situatie is reeds 2 jaar
gekend, alsmede de gevolgen. Er is geen enkele reden tot “hoogdringendheid”
“zonder publiciteit” die enkel wordt ingeroepen om de mogelijkheid tot concurrentie uit
te schakelen en rode kaken te vermijden !!!

Schepencollege zet gemeenteraad en de democratische controle verder
buiten spel
Onder de mom van modernisering van het bestuur wil het schepencollege zich het
recht toe eigenen om tot 22.500 euro zonder BTW + 10% marge aan werken en
diensten te kunnen beslissen zonder goedkeuring van de gemeenteraad. Pro
memorie: tevoren was dit 2.500 euro.
Luc Verbanck deed een mini-enquête bij vergelijkbare gemeentes. SVVO gaat
akkoord dat het bedrag van 2500 euro kon opgetrokken worden. De overgrote
meerderheid van gemeentes beperkt dit bedrag tot 10.000 euro. CD&V blijft bij de
voorgestelde 22.500 euro zonder BTW.
Eens temeer gaat het schepencollege op zijn élan verder om de rol van de oppositie te
reduceren. Zij moet haar rol beperken tot controle achteraf, die zij dan bemoeilijkt ziet
via de beperkingen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
Zowaar opnieuw een daad van goed transparant bestuur !!!

Schepen Marleen Verdonck toont de weg naar besparingen maar vangt
bot bij haar CD&V-collega’s
Ter gelegenheid van de goedkeuring van de rekeningen 2006 en de budgetwijzigingen
voor 2007 (slechts de eerste van vele die zullen volgen) riep SVVO-fractieleider
Verbanck op om het groeiritme van de gewone uitgaven (dat het groeiritme van de
inkomsten overstijgt) te stoppen en besparingen te voorzien om geen structurele
schuldenput te maken. De werkingskosten stegen immers in 2005-2006 jaar met 29%.
Hierbij zou het schepencollege het voorbeeld kunnen geven. Luc Verbanck gaf
meerdere voorbeelden, waaronder dit van de GSM-factuur van het schepencollege
(9.200 euro per jaar) die groter is dan alle telefoonrekeningen van het basisonderwijs
en de bibliotheek tezamen. Waarop Marleen Verdonck stelde: “ik betaal mijn GSM
zelf”. Proficiat Marleen, wanneer volgen de collega’s?
De budgetwijziging voor 2007 houdt opnieuw een stijging in van de werkingskosten
met 480.000 euro, waarvan:
- 200.000 euro voor Scheurbroek,
- vele extrakosten voor het Erfgoedhuis waarvoor men naliet subsidies te vragen,
- 120.000 euro aan sociale voordelen aan de scholen die hadden moeten dalen
door de aankoop van de schoolbus door de gemeente,
- Een compensatievergoeding voor Schepen Schreyen van 14.155 euro,
- De regularisatie van weddenverhogingen voor het personeel dat 8 jaar niet
correct werd betaald : 61.000 euro.
Dit zijn stuk voor stuk allemaal uitgaven ten gevolge van slecht bestuur !!!
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SVVO-raadslid Filip Michiels dwingt CD&V tot actie in de renovatie van
jeugdhuis ’t Plectrum
Pro memorie: schepen Meuleman bevestigde op de jeugdraad van 4 oktober 2004 dat
de week daarop de aannemer zou worden aangeduid om de ramen en deuren te
vernieuwen.
Hij stelde daarbij dat er nog geen coördinatievergadering had
plaatsgevonden, maar dat alle werken zouden uitgevoerd zijn tegen 1 november 2004.
In januari 2007 vraagt raadslid Michiels om dringend werk te maken van de renovatie
van ramen en deuren die al in 2004 werd beslist. Hij krijgt geen antwoord.
Hij stelt de vraag nu opnieuw omdat er geen reactie komt…en nu komt er toch
beweging in de zaak. Verdonck belooft de zaak op de gemeenteraad van september
te brengen zodat de werken in het najaar kunnen starten, 3 jaar na de eerdere
beslissing ter zake.
SVVO hoopt tezamen met de jeugd dat wij niet vervallen in het scenario van 2004.
Raadslid Michiels neemt zich voor opnieuw de zaak te berde te brengen in september
als de meerderheid het stilzwijgen behoudt.

Burgemeester geeft onrechtstreeks
Zilverlinde er niet (vlug) komen

toe dat serviceflats rechtover de

Op vraag van raadslid Filip Michiels geeft Burgemeester van Durme nu eindelijk toch
de uitleg die hij weigerde te geven tijdens de zitting van 18-03 en waarbij hij Filip
Michiels uitdrukkelijk verweet te ageren op geruchten toen deze vroeg of SOLVA de
grond bestemd voor koopappartementen en serviceflats wou verkopen.
Wat zijn de feiten? Op 06-08-2006, ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen,
besliste het directiecomité van SOLVA (met Els de Turck als gemeentelijk
vertegenwoordiger) “in samenspraak met de gemeente” om de grond rechtover de
Zilverlinde gedeeltelijk te verkopen en zich te beperken tot koopappartementen. CD&V
ging de verkiezingen in met de (dus valse) belofte de serviceflats onmiddellijk te
bouwen en liet ook een groot publiciteitsbord zetten “hier bouwt SOLVA serviceflats in
samenwerking met de gemeente”. Op 27-03-2007 bevestigt SOLVA dit voornemen in
een brief aan het schepencollege. Hierin staat: besproken op het schepencollege
daags voor de bewuste gemeenteraad, stelt Solva dat “het grootste gedeelte van dit
terrein gelegen langsheen de Pastoor De Vosstraat zo snel als mogelijk zal worden
verkocht aan de vzw De Zilverlinde die er, zoals u weet, op korte termijn serviceflats
zou realiseren”.
Op de gemeenteraad van 28-03-2007 weigert burgemeester Van Durme hieromtrent te
antwoorden.
Burgemeester Van Durme bevestigt nu dat de verkoop van SOLVA aan de Zilverlinde
niet doorgaat, waarvan akte. Hij begon een groot verhaal over PPS-projecten en
andere opties. Hij weigert deze plek tijdelijk aan de scouts ter beschikking te stellen
omdat de bouw van koopappartementen vlug zou beginnen.
.
Tenzij de burgemeester op de huisvestingscommissie van 07-06-2007 met ander
nieuws komt, leert SVVO hieruit dat de bouw van serviceflats op de best mogelijke
plaats in Scheldewindeke niet voor morgen is en dat hij naarstig zoekt naar een
wisseloplossing om het gezicht niet te verliezen. SVVO begrijpt dat de deal die CD&VGroen! met SOLVA opzette om serviceflats te bouwen niet doorgaat !!!
Alweer een teken van goed bestuur !!!

SVVO-raadslid Carine Schamp vraagt voor de 2de keer reeds om het
speelplein in de “witte wijk” te Balegem onderhouden
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Het is niet zo lang geleden, maar wel voor de gemeenteraadsverkiezingen, dat Carine
Schamp aankloeg dat CD&V er wel in slaagt grasperken voor kapelletjes systematisch
mooi te onderhouden maar het speelplein in de Nachtegaalstraat te Balegem te
verwaarlozen. Ook dit jaar is dit opnieuw het geval: er is geen onderhoud en de
beloofde heraanleg van het gras is er niet gekomen.
Ook nu beloofde schepen Cottenie om het nodige te doen. Afwachten maar wanneer
het geheugen van zijn groendienst het opnieuw laat afweten om dit werk in hun
werkboek in te schrijven.

Jan Bogaert
SVVO-voorzitter
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