SVVO-Persbericht van 04-02-2008

BURGEMEESTER EN TWEE SCHEPENEN VEROORDEELD.
De rechtbank in Gent heeft Johan Van Durme, burgemeester van Oosterzele, veroordeeld tot een
boete van 27.500 euro waarvan 11.000 euro met uitstel. Ook twee schepenen kregen een boete,
twee ex-schepenen kregen opschorting van straf en gewezen burgemeester Luc Verbanck werd vrijgesproken.
De zaak draait rond het illegaal stort in de holle weg Scheurbroek in Oosterzele. Deze holle weg in de
buurt N42 is niet langer in gebruik als openbare weg en werd opgevuld met grond. In die grond zat
echter 20.000 ton afval. Volgens de gemeente werd die grond daar gestort op vraag van het de dienst
wegen en verkeer van het Vlaams gewest. Die wist toen met zijn slootaarde geen blijf meer. Intussen
heeft de gemeente Scheurbroek al helemaal gesaneerd. (De opgelegde boete zal door de gemeente
betaald worden) (einde persbericht).
Beste SVVO'ers,
Zie hierboven het persbericht dat uitkwam na de uitspraak van de rechtbank deze morgen.
Wat wil dit zeggen?
-

-

dat burgemeester Luc Verbanck en dienstdoend burgemeester Christiane Schreyen VRIJGESPROKEN zijn,
dat burgemeester Johan Van Durme, schepen van openbare werken Christ Meuleman, schepen
Daniël Cottenie, ex-schepen Jan Fiers en ex-schepen Jean-Pierre Fack veroordeeld zijn voor de
ten laste legging tegenover hen,
dat burgemeester van Durme en schepenen Cottenie en Meuleman een effectieve straf werd opgelegd en de twee Groene schepenen opschorting van straf kregen,
dat het nu aan de gouverneur is om een tuchtstraf uit te spreken tegen bovengenoemde veroordeelde personen (terechtwijzing, blaam, schorsing,... ),
dat de ambtenaren Fack en Cottenie ook een disciplinaire procedure in hoofde van hun ambt riskeren indien hun overheid daartoe het initiatief zou nemen,
dat hun verzekering professionele aansprakelijkheid deze boete kan dragen indien zijzelf geen
grove fout in de schoenen kan geschoven worden door de verzekering.

Meer in detail kan ik niet gaan tenzij ik de tekst van de uitspraak krijg waarin de ten laste leggingen,
de overwegingen en de expliciete straf staan vermeld.
Het zou niet slecht zijn ook eens de uiteindelijke factuur van dit schandaal veroorzaakt door de veroordeelden bekend te maken.
U hoort daar zeker nog van.

Namens de SVVO-fractie
Jan Bogaert
SVVO-voorzitter
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