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SCHEURBROEK: CD&V en GROEN VEROORDEELD voor milieuschandaal; 
LUC VERBANCK VRIJGESPROKEN  
 
Sinds jaren heeft SVVO dit schandaal aangeklaagd tot wanneer het in handen van het gerecht is ge-
komen. Sindsdien heeft SVVO de onafhankelijkheid van het gerecht gerespecteerd en zich onthouden 
van enige commentaar. 
 
Sinds de verkiezingen heeft CD&V geprobeerd om de schandvlek van dit milieuschandaal met meer 
dan 20.000 ton vervuilde grond ook in SVVO-schoenen te schuiven.  Met alle middelen probeerden ze 
er een “politiek proces” van te maken waar de feiten verdoezeld zouden worden door wederzijdse be-
schuldigingen met als enig oogpunt een gezamenlijke veroordeling van alle partijen in Oosterzele. 
Zelfs tijdens het ultieme pleidooi van de CD&V-beklaagden op de rechtbank in december 2007 wer-
den huidige en vroegere SVVO-mandatarissen door het slijk gehaald. 
 
Op 4 februari 2008 werd het vonnis uitgesproken dat voor SVVO niet als verbazingwekkend werd er-
varen.  De onderzoeksrechters hebben een maximum aan feitenmateriaal bovengehaald ten aanzien 
van elkeen.  In een dossier van meer dan 600 bladzijden zat amper één bladzijde met een verklaring 
van onze fractieleider Luc Verbanck, die door CD&V en Groen! ook was aangewezen als schuldige. 
Maar recht is geschied: Luc Verbanck werd ten onrechte bij deze zaak gesleurd en heeft daar NIETS 
mee te maken.  Hij werd dan ook TERECHT VRIJGESPROKEN, net als Christiane Schreyen waarte-
gen zelfs geen ultieme beschuldiging werd geformuleerd. 
 
FEIT is dat huidig en voormalig burgemeester VAN DURME (CD&V), schepen van Openbare Werken 
MEULEMAN (CD&V), schepen van cultuur COTTENIE (CD&V), ex-schepen FIERS (Groen!) en ex-
schepen FACK (Groen!) werden VEROORDEELD wegens bewezen feiten. De drie CD&V-
mandatarissen krijgen een effectieve straf waarvan een deel voorwaardelijk; de twee Groen!-
mandatarissen kregen opschorting van straf. 
 
Oosterzele heeft weer van zich laten spreken: het wordt allicht de eerste gemeente waar GROEN! in 
de meerderheid wordt veroordeeld voor een milieuschandaal.  Zelfs al mag men aannemen dat de ex-
schepenen niet sterk genoeg waren om de direct verantwoordelijke CD&V-schepenen en burgemees-
ter terug te fluiten, dan nog blijft het feit dat zij daarin stilzwijgend meewerkten. 
 
Zelfs vooraleer de bewoordingen van het vonnis onder ogen te hebben gekregen stelt SVVO zich ern-
stige vragen bij het functioneren van deze drie mandatarissen van de meerderheid binnen onze ge-
meente.  Het zijn dan nog uitgerekend drie raadsleden die “goed bestuur” als slogan misbruiken.  Een 
veroordeling in een milieuschandaal zegt alles over hun niveau en capaciteit van “goed bestuur”. 
 
De Oosterzeelse burgers hebben recht op bestuurders met een onberispelijk gedrag.  SVVO gaat er-
van uit dat CD&V en Groen! dit ook vragen van hun eigen raadsleden en hun mandatarissen vragen 
terug te treden. 
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