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ANDERS wenst aan de bewoners van Wachtebeke een sociaal, ecologisch maar betaalbaar
alternatief aan te bieden, met respect voor het individu.

BPA de Bergen na 35 jaar
Wie gelooft die mensen nog?
Het college van burgemeester en schepenen (CD&V en Open VLD) neemt in hun verweer steeds vaker de toevlucht tot
leugens en halve waarheden. Op die manier probeert men de eigen onkunde te verdoezelen, maar dat is buiten de
goed geïnformeerde burger gerekend. Neem nu het dossier ‘De Bergen’.....
Door laksheid en blunders van opeenvolgende lokale CD&V- en VLD-bestuurders, werd het dossier 35 jaar
(vijfendertig!) van het kastje naar de muur gestuurd. Twee jaar geleden kreeg men voor het plan in de Stationsstraat
eindelijk de nodige handtekeningen, maar nog had het schepencollege zijn les niet geleerd.

CD&V en VLD weigeren wonen in Wachtebeke betaalbaar te maken.
CD&V en Open VLD kozen bij de uitwerking van de plannen voor de
gemakkelijkste weg door de eigen gemeentelijke gronden (in woongebied) te ruilen voor 2 afgewerkte voetbalvelden en een clublokaal. Een
inspanning leveren om, zoals in omliggende gemeenten, eigen inwoners aan betaalbare bouwkavels te helpen en gelijktijdig een sportaccomodatie te voorzien vond het schepencollege te lastig. Liever
lieten ze het initiatief in De Bergen, net zoals bij de andere bouwprojecten in Wachtebeke, volledig over aan een bouwpromotor, die deze
gemakkelijkheidsoplossing enthousiast onthaalde. Hiermee herbevestigde het CD&V/VLD-college zijn passieve imago bij de afwerking van
dossiers, een etiket dat Wachtebeke, naar we vernemen, reeds lang
opgekleefd krijgt bij de hogere overheid en aanverwante diensten.

Schepencollege blundert en zorgt voor bijkomende vertraging.
Tijdens de gemeenteraad van 3 juli 2008 probeerde het schepencollege (CD&V en Open VLD) de ruilovereenkomst
(sportaccomodatie in ruil voor gemeentegrond) te laten goedkeuren, maar door hun eigen geklungel met het dossier is
dit niet gelukt en verdween de overeenkomst opnieuw 5 maanden uit de actualiteit. Van deze periode heeft de voetbalclub dankbaar gebruik gemaakt om een aantal aanpassingen voor te stellen aan de accomodatieplannen die eerder
door het schepencollege en de projectontwikkelaar werden uitgewerkt. De secretaris van de club (en tevens lokaal
CD&V voorzitter) vroeg in augustus 2008 een uitbreiding van het geplande clublokaal met 150m² en kreeg daarvoor de
toestemming van het schepencollege. Het nieuwe en 96.000 euro duurdere plan werd uiteindelijk aan de gemeenteraad
voorgelegd op 27 november 2008 en zal de Wachtebeekse gemeenschap in totaal 1,13 miljoen euro kosten.

Waarom een klacht aan de gouverneur?
Zoals in de vorige uitgave van ons tijdschrift aangekondigd (zie ‘Inspraak Plus’ december 2008), benutte ANDERS de
wachttijd die nodig is voor het verwijderen van de verontreiniging in de sportgronden om bij de gouverneur klacht in te
dienen tegen de ruilovereenkomst.
Deze klacht had een dubbel doel. In de eerste plaats aantonen dat
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Met het oog op een realisatie in 2009 van de sportterreinen is het niet verantwoord dit dossier tot 1 september te
bevriezen. Enkel en alleen daarom ziet ANDERS af van
verdere stappen tegen de ruilovereenkomst tussen gemeente en projectontwikkelaar.

Kiezers Vlaamse liberalen verliezen hun vertrouwen in de overheid.
We vernemen van verschillende inwoners dat ze uitkijken
naar een betaalbaar perceel bouwgrond in Wachtebeke.
ANDERS zal op zoek gaan naar andere mogelijkheden
om deze mensen te helpen bij het realiseren van hun
doelstelling. In het laatste nummer van de ‘Burgerkrant’
van Open VLD is eens te meer niks te lezen over initiatieven die betaalbaar wonen mogelijk maken. Schreeuwerige koppen verbergen het eigen falen maar kunnen niet
verhelen dat vooral de kiezers van de Vlaamse liberalen
hun vertrouwen in de overheid zijn kwijtgeraakt (zie cijfers
2009 van het Europees Sociaal Onderzoek voor België).
Zolang lokale mandatarissen van Open VLD leugens en
halve waarheden aan elkaar rijgen zal het vertrouwen van
hun kiespubliek verder afbrokkelen. Eerlijkheid duurt nog
steeds het langst.

Stookolieactie
ANDERS en WAC organiseren 3e AANKOOPACTIE
VAN STOOKOLIE op 11 april 2009
Vorig jaar organiseerde Anders
2 gemeenschappelijke aankoopacties voor stookolie. In totaal
werd 120.000 l geleverd die voor
de inwoners een gezamenlijke
besparing opleverden van
€9.220. We willen verder gaan
met de gemeenschappelijke
aankoop. Het lijkt er op dat de olieprijzen weer een stijgende tendens vertonen en daarom organiseren we een
volgende actie in april.
De aankoopprijs (incl. BTW) wordt, na onderhandelingen
met leveranciers, vastgelegd op woensdag 8/04/09. De
overeengekomen prijs zal via verschillende kanalen meegedeeld worden.
Geïnteresseerd? U kunt op voorhand inschrijven bij volgende bestuursleden van ANDERS :
Lia Bastiaens : 09/345.75.99
email lia.roger.michielsen@skynet.be
Vera De Loose : 09/342.80.29
email veradl70@hotmail.com
Rosita Remorie : 09/342.86.54
email honore.rosita@skynet.be
Anita Van Cronenburg : 09/345.86.86
email anitavc@scarlet.be
Rudy Van Cronenburg : 0478/21.48.83
email vcrudy@skynet.be
Rudy Van Vlaender : 09/345.81.75
email rudy.vanvlaender@skynet.be
Personen die definitief een bestelling willen doorgeven
aan één van onze bestuursleden worden verzocht hun
bestelformulier te komen ondertekenen. Zonder handtekening kan de bestelling jammer genoeg niet doorgaan.
Dit kan op zaterdag 11/04/2009 :
tussen 10 en 11u in café Rozenhof, Dorp 80
tussen 11 en 12u in café La Luna, Dorp 65
tussen 15 en 16u in café ’t Hoeksken, Overslag 37
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en telefonisch tussen 10 en 15u bij :
Anita Van Cronenburg, tel. 0479/20.14.12
Rosita Remorie, tel. 09/342.86.54 of 0474/36.76.19
Onze actieprijs is geldig voor bestellingen vanaf 500 liter
geleverd in Wachtebeke. De levering gebeurt in de derde
week van april. Het juiste leveringstijdstip wordt individueel bepaald in overleg met de stookolieleverancier.

Infoavond zonne-energie
Een organisatie van WAC in samenwerking met VeltMeetjesland en de Gentse Milieuadvieswinkel.
Op vrijdag 17 april om 19.30u in het CCW, Persynplein 6 Wachtebeke
Toegang gratis. Inlichtingen: 09/345.81.75

Zonne-energie is beter voor het milieu dan energie uit
aardgas of steenkool. Bij de productie van zonne-energie
komen geen schadelijke stoffen in de atmosfeer, maar
wat is nu het verschil tussen thermische en fotovoltaïsche
zonne-energie en wat kost een dergelijke installatie?
Plaatsing van zonnepanelen zit in de lift. Mede door de
ondersteuning van de overheid is het installeren van zonnepanelen bijzonder populair. Is dit terecht? Ligt het rendement van de huidige generatie panelen hoog genoeg
om een investering te overwegen? In deze infosessie
worden op een objectieve manier (= zonder commerciële
bijbedoeling) verschillende systemen voor het verwarmen
van water en voor de productie van elektriciteit via zonneenergie toegelicht. Je hoort op welke termijn ze zijn terugverdiend, welke vergunningen je nodig hebt en welke
subsidies en fiscale voordelen er bestaan.
De infosessie wordt gegeven door een medewerker van
de
milieuadvieswinkel. Na
de pauze is er
gelegenheid tot
het stellen van
vragen
aan
een panel van
Wachtebeekse
inwoners
die
reeds zonnepanelen hebben geïnstalleerd.
Rechtzetting
E-loket moet beschikbaar zijn voor iedereen. In vorige
Inspraak Plus meldden we dat registratie via de site van
Fedict enkel mogelijk is voor inwoners met de Belgische
nationaliteit en hadden we gevraagd om dit op de site van
de gemeente te vermelden. Op het moment van verschijnen van de vorige Inspraak Plus stond het reeds op de
website. Met onze excuses aan de verantwoordelijke van
de website.
Intussen kan dit probleem opgelost worden via een elektronische identiteitskaart. Mensen van buitenlandse nationaliteit die op het e-loket willen, of die hun belastingaangifte elektronisch willen doen, kunnen nu een elektronische identiteitskaart aanvragen op het gemeentehuis en
op die manier ook registreren via de website van Fedict.
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Workshop isoleren
Workshop isoleren : zaterdag 25 april om 13.30u.
Iedereen die heeft ingetekend op onze samenaankoopaktie van isolatie
(zie ANDERS-Nieuwsbrief februari) wordt persoonlijk uitgenodigd op deze
workshop. Mensen die nog willen aansluiten bij dit initiatief dienen ten laatste op 17/04 contact op te nemen met onderstaande bestuursleden.
De grootste energiebesparing realiseer je door je dak te isoleren. Van niet
te onderschatten belang is: goed isoleren! Isoleren is meer dan
“isolatiemateriaal tussenproppen”. Hoe dikker je isoleert, hoe belangrijker
het wordt om een aantal details niet uit het oog te verliezen. Je leert tijdens deze workshop hoe je wind- en luchtdicht maar dampopen kan isoleren en wat de mogelijkheden van papiersnippers zijn.
Inlichtingen en inschrijven bij:
Rosita Remorie, Overslagdijk 2 tel. 09/342.86.54
Rudy Van Cronenburg, Schooteveldstraat 8 tel. 0478/21.48.83
Rudy Van Vlaender, Axelsvaardeken 31 tel. 09/345.81.75

Kartel Anders bestaat 10 jaar

Op 20 april 1999 werd het ANDERS-kartel boven de doopvont gehouden in de Keurezaal. We waren tot de vaststelling
gekomen dat een versnipperde oppositie alleen leidt tot een zwakkere oppositie. Een bundeling zou later bewijzen dat
de som van 1 + 1 groter dan 2 is.
Op 13 september 1999 ging ANDERS echt van start met naamkeuze, verkiezing bestuur en werkgroepen.
Met deze uitnodiging werd een project in gang gezet dat de Wachtebeekse politiek toen een schok gaf en nog steeds
geeft. Doel van het kartel was om via een gezamenlijke lijst van sociale christendemocraten, groenen, progressieve
Vlaams Nationalen, linksliberalen en socialisten een echt alternatief bieden voor het toenmalig beleid, een beleid zonder
visie.
Op 18 februari 2000 werd een open persconferentie gegeven met een analyse van de problemen waar onze
gemeente mee worstelde en met onze voorstellen om daar iets aan te doen. 10 jaar later moeten we vaststellen dat de problemen nog steeds dezelfde zijn en onze oplossingen nog steeds valabel.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 haalde ANDERS 30,34% en 6 zetels, een winst van 7% als men de
uitslagen van SP en AGALEV in 1994 samentelt, een winst van 4 zetels t.o.v. 1994. CVP en VLD verloren samen 8,4%
en hadden samen nog 58,3%. Een CVP-raadslid liep na de verkiezingen nog over naar ANDERS zodat CVP en VLD
samen nog een nipte meerderheid hadden van 9 raadsleden op 17 en ANDERS 7 raadsleden
De gestage afkalving van CVP en VLD ging in 2006 verder, ze verloren nog eens 4,6% en hebben nog 53,6% maar door
de afscheuring van een gedeelte van ANDERS haalden ze een zetel meer. ANDERS verloor 1 zetel en zit in de legislatuur van 2007-2012 met 5 gemeenteraadsleden en 3 OCMW-raadsleden,
Vanaf 2001 tot eind 2008 (8 jaar) hield de ANDERS-fractie in de gemeenteraad 1457 officiële tussenkomsten. Nu hebben we de kaap van 1.500 reeds overschreden. We zitten daar dus niet ons broek te verslijten. Van onze voorstellen zijn
er ongeveer 240 uitgevoerd of goedgekeurd.
Samenwerken loont, maar is niet altijd makkelijk, want meningsverschillen zijn er in elke partij, in elke coalitie. Het voordeel van dit kartel is dat de standpunten op voorhand worden uitgepraat vooraleer er een standpunt wordt ingenomen.
We wegen duidelijk steeds zwaarder op de gemeenteraad en OCMW-raad. De ergernis over de dossierkennis van onze
raadsleden is merkbaar bij burgemeester en schepenen. Jammer genoeg leidt dit niet tot samenwerking en overleg tussen oppositie en meerderheid. We willen onze voorstellen voortdurend overbrengen naar de inwoners en de inwoners
constant raadplegen en informeren over datgene wat er moet gebeuren om onze gemeente weer leefbaar en betaalbaar
te maken. Zeggen dat de anderen het niet goed doen is gemakkelijk, zelf met betere alternatieven voor de dag komen is
veel moeilijker, maar beter. Doorgaan op de ingeslagen weg, nieuwe mensen enthousiast maken om de stap te zetten
naar een engagement in de Wachtebeekse politiek. Veel werk, maar het loont!
Wachtebekenaren, dank voor uw steun en we zullen doorgaan met nog meer energie, ten voordele van de bevolking.
We hebben de 10 jaar werking gebundeld in een uitgebreid verslag en dit is beschikbaar en raadpleegbaar op onze ANDERS website: www.wachtebeke-anders.be.
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Uit de gemeenteraad
De Vliegher: ik praat met serieuze
mensen, een prijs van 9.000 fr (225
euro) per m² is geen probleem
Nadat de voorbije 30 jaar reeds 4
maal het dossier BPA De Bergen in
de prullenmand verdween door onkunde van het college, moet voor
ANDERS ditmaal dit woningbouwproject uitgevoerd worden. CD&V
Rudy Van Cronenburg
en VLD stellen dat in BPA De Bergen kapitaalkrachtige inwoners moeten komen om de
belastinginkomsten van de gemeente op te trekken. De
burgemeester zei dat hij met serieuze mensen praat en
dat de prijs van 9.000 fr (225 euro per m² ) geen probleem is voor die mensen.
U hebt dat goed gelezen € 225 per m². Van Cronenburg
reageerde verontwaardigd dat ANDERS de inwoners wil
verdedigen die geen 225 euro/m² kunnen betalen. De
meeste inwoners willen graag dat hun kinderen ook de
kans krijgen om in deze wijk te wonen, maar met dergelijke absurde prijzen jaagt men de huidige bewoners weg
uit Wachtebeke.
In advertenties voor appartementen lezen we zelfs dat
Wachtebeke evolueert van plattelandsgemeente naar een
gemeente voor de “hogere middenklasse”. Een natte
droom van dit gemeentebestuur? Welke gefortuneerde
zal naar Wachtebeke komen wonen om belastingen te
betalen die bij de hoogste in Oost-Vlaanderen behoren?
Die rijke mensen zitten immers al lang in Knokke en SintMartens-Latem waar ze geen of nauwelijks personenbelasting betalen; wij betalen in Wachtebeke 8,5%.
We zijn blij dat CD&V en VLD het masker hebben afgeworpen en duidelijk zeggen dat gewone werknemers hen
niet interesseren.
Het beleid van CD&V en VLD in Wachtebeke staat in
schril contrast met hetgeen CD&V en, VLD in de Vlaamse
regering stemmen . De Vliegher en Penneman tonen zich
heel tevreden dat privé-investeerders de weg naar Wachtebeke hebben gevonden, maar voorstellen die er kunnen
voor zorgen dat wonen en bouwen beter betaalbaar worden in Wachtebeke worden afgewezen. Ook het ACV
gaat voluit voor sociale woningbouw. Houdt men nog rekening met het ACV in de CD&V in Wachtebeke? Dit College vertegenwoordigt blijkbaar dus enkel nog de mensen
die 225 euro per m² willen betalen voor bouwgrond.
ANDERS zal wel voor de mensen opkomen die geen 225
euro /m² kunnen of willen betalen. Zeker weten!
Openbare werken in Wachtebeke? Wacht een beetjen!

Rosita Remorie

Veel openbare werken de komende
jaren:
indrukwekkende lijst van
plannen die het college voorstelt, al
even indrukwekkend als de lijst van
vorig jaar, want ze is bijna identiek.
Rosita Remorie vergeleek de meerjarenplanning met het bestuursakkoord van CD&V en VLD en zag
dat bij heel wat openbare werken
de uitvoering steeds verder opschuift.

Volgende investeringen waren voorzien voor het jaar
2008 :
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• Aanleg riolering en wegdek in BPA De Bergen en
Schooteveldstraat → verschoven naar 2009.
• Herstelling jeugdhuis → verschoven naar 2010
• Ook voorzien in 2010 de aanleg van containerpark → nu
verschoven naar 2012. Duidelijkheid over de locatie
komt er pas in april bij de bespreking van het gemeentelijk structuurplan.
• Aanleggen riolering en wegdek Melkerijstraat → verschoven naar 2011, omdat er dan pas subsidie zal zijn.
Sedert lang staat deze herstelling in de jaarlijkse begroting. Nu lazen we dat dit voorzien is in 2011. Was dit niet
gepland voor 2007? Inwoners van de Kleine Melkerijstraat vragen al jaren wanneer hun straat aan de beurt
komt. In 2006 antwoordde Rudy Van Cronenburg, naar
eer en geweten, volgend jaar want de burgemeester had
dit toegezegd. In 2009 moet hij nu zeggen 2011; straks
geloven de mensen hem niet meer, maar de burgemeester zeker niet meer.
• Opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) betreffende zonevreemd wonen is pas voorzien voor 2010.
Hoe lang moeten die mensen nog in onzekerheid leven?
Waternavel: wanneer doet de gemeente iets?
Zoals in ons vorig nummer van IP
door deputé Hertog gemeld werd is
de provincie bereid om 70% van de
kosten te dragen voor de verwijdering
van de waternavel in de Langelede.
Door de strenge vorst deze winter is
de aangroei van waternavel in 2009
sterk gedaald. Lia Bastiaens vroeg
welke stappen het College zal zetten
om de inwoners van de Langelede
Lia Bastiaens
van hun overlast te verlossen. Penneman antwoordde dat de provincie inderdaad 70% wil betalen, de werken moeten via het Polderbestuur uitgevoerd worden. Gemeente wil wel een
deel van de kosten op zich nemen, maar zei Penneman:
wie gaat de opvolging van de werken doen? Wie de nazorg? Vragen die men niet aan ANDERS moet stellen
maar bespreken met de provincie en polder. We vrezen
dat de gemeente weer eens niets gaat doen aan de overlast van de waternavel.
Verlaging van de huisvuilbelasting weggestemd
ANDERS wil zoals de Vlaamse regering vraagt de afschaffing van alle forfaitaire belastingen, zoals de huisvuilbelasting van € 80. Het was niet de eerste maal dat
het voorstel van ANDERS werd weggestemd. Daarom
vroeg van Cronenburg ditmaal slechts een halvering van
de huisvuilbelasting naar € 40, als eerste stap. Halveren
van de forfaitaire milieubelasting zou € 86.000 kosten. De
huidige milieubelasting + diftar dekt meer dan 94% van
de kostprijs. Niet alle uitgaven moeten op die post gerecupereerd worden, er mag nog altijd uit de algemene belastingen betaald worden. De CD&V en VLD verwezen dit
voorstel weer naar de prullenmand.
Gemeente gaat niet in op aanbod van Electrabel tot
verhoging aandeel hernieuwbare energie naar 100%
Lia Bastiaens (ANDERS) vroeg waarom het College niet
is ingegaan op dit aanbod van Electrabel. Wachtebeke
kon genieten van een federale bijdrage en het engagement voor een duurzaam beleid onderlijnen! Wachtebeke
had eerder een boete gekregen omdat zij niet genoeg
inspanningen deden op dit vlak. Schepen Penneman
(VLD) antwoordde dat ze daar niet op ingingen.
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Burgemeester De Vliegher loog
ANDERS klaagt reeds ettelijke
jaren aan dat onze sportverenigingen stiefmoederlijk worden
behandeld door het CD&V en
Open VLD-schepencollege.
Atletiekvereniging Nieuwe Spikes is in september 2008 bvb.
noodgedwongen moeten stopRudy Van Vlaender
pen, terwijl andere clubs nog
steeds in moeilijkheden zitten. De sportraad stelde in één
van haar vergaderingen dat alle sportverenigingen gelijk
moeten behandeld worden, maar het schepencollege
volgt zo zijn eigen gelijkheidsbeginselen. Nochtans hebben ze het anders beloofd. In het bestuursakkoord uit
2007 van CD&V en Open VLD staat letterlijk te lezen:
“Wij stellen vast dat verschillende van onze sportterreinen
nu in gebieden liggen die eigenlijk een andere bestemmingsdoel of weinig of geen uitbreidingsmogelijkheden
hebben. Daarom willen we vanuit de gemeente aangepaste oplossingen zoeken: de integratie in BPA De Bergen”.
Voor de voetbalclub werd door het college inderdaad een
oplossing uitgewerkt, maar de joggingclub die ontstond
uit de ontbonden atletiekclub NS, wacht nog steeds op
een bevredigend voorstel. De tennisclub van zijn kant
heeft het talmend college een handje geholpen en door
hun uitstekend lobbywerk is een aankoopovereenkomst
uitgewerkt tussen de huidige eigenaar van de tennisterreinen en het gemeentebestuur. Hiermee is opnieuw aangetoond dat wachten op een voorstel vanuit het college
niet de beste tactiek blijkt te zijn in Wachtebeke. Erger
nog, het schepencollege bekent in een brief aan de gouverneur dat ze zelfs niks doen, maar het initiatief voor de
aanleg van een nieuwe sportaccomodatie volledig aan de
verenigingen overlaten.
De verenigingen weten wat hen te doen staat....
Waar liep het fout?
Het begon met een klacht van ANDERS die we in december 2008 indienden omdat het schepencollege de wettelijke regels niet had gevolgd bij het tot stand komen van de
overeenkomst tussen de gemeente en de projectontwikkelaar van de sportterreinen.
Het schepencollege heeft bij aanvang van dit dossier bepaald wat er zou worden voorzien op en rond de sportterreinen en was daardoor onderworpen aan de wetgeving
op de overheidsopdrachten. In zijn antwoord aan de gouverneur ontkent burgemeester De Vliegher (CD&V) enig
initiatief van het schepencollege.
Rudy Van Vlaender (ANDERS) verwoordde in de gemeenteraad wat elke burger weet die het dossier heeft
gevolgd : “ANDERS heeft klacht ingediend bij de gouverneur omdat het college wel degelijk de basisinfrastructuur
van het sportterrein heeft bepaald.
We hebben kennis genomen van de verantwoording van
het schepencollege op onze klacht en daarbij kunnen we
niet anders dan tot de conclusie komen dat het college
gelogen heeft in haar antwoord aan de gouverneur. De
stelling van het college dat de gemeente de sportaccommodatie niet heeft gedefinieerd is ronduit belachelijk. We
hebben voldoende argumenten om het tegendeel te bewijzen.
Na ontvangst van het antwoord van de gouverneur hebben we een onderhoud gehad met het agentschap binnenlandsbestuur over dit dossier. Onze gesprekspartner
van deze dienst zegt dat ze eigenlijk niet anders kunnen
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dan het antwoord van het college quasi automatisch als
waarheid aan te nemen. Uitvoerende mandatarissen hebben immers een eed afgelegd dat wetten zullen worden
nageleefd en dat ze dus uiteraard de waarheid moeten
vertellen en dit niet alleen in een officieel antwoord aan
de hogere overheid.
Maar zegt men bij de provincieW.als de klager kan aantonen dat het neergeschreven en ondertekende antwoord
van het schepencollege onwaar is, dan stelt zich een heel
ernstig probleem. De personen die de brief ondertekend
hebben plegen dan namelijk valsheid in geschrifte en
kunnen daarvoor correctioneel worden vervolgd”.
Aangezien burgemeester De Vliegher het antwoord aan
de gouverneur heeft ondertekend bleef het na deze tussenkomst van Rudy Van Vlaender erg stil aan de overkant van de tafel. Geen ontkenning van de feiten, geen
antwoord, niets. Feiten vallen immers ook niet te ontkennen.
Moraal van het verhaal.
Bij monde van de burgemeester liegt het schepencollege in het antwoord aan de gouverneur en pleegt op
die manier een strafbaar feit. ANDERS kan daarom dit
dossier naar de hogere overheid terugsturen, maar
dan is het risico groot dat de sportterreinen dit jaar
niet worden gerealiseerd. Gezien de noden van onze
sportverenigingen willen we dit ten stelligste vermijden.
Wat onthouden we uit dit onverkwikkelijk dossier:
“goed bloed kan niet liegen” zegt het spreekwoord, maar ons CD&V en VLD-schepencollege liegt
dat ze zwart worden. Geen goed bloed dusD
Verenigingen die nood hebben aan nieuwe infrastructuur
doen er goed aan zelf een projectontwikkelaar onder de
arm te nemen en hun plannen via de ontwikkelaar aan
het schepencollege door te spelen. De kans dat de plannen worden uitgevoerd is groot, want er kan verwezen
worden naar de brief van 20/01/2009 van het college aan
de gouverneur.

Warandewijk
Dossier extra woningen opnieuw op tafel in 2009 2010?
In de begroting 2009-2010 las Van Cronenburg dat de
plannen van Volkshaard om 19 woningen te bouwen tussen de bestaande woningen in de Warandewijk opnieuw
op tafel liggen. Hij vroeg dan ook concrete informatie over
hoeveel woningen het gaat. De Vliegher antwoordde dat
er nog geen verdere info bekend is, maar dat dit project
wel voorzien is in de begroting. We blijven dit opvolgen.
Forse huurverhogingen
Anders verwittigde vorig jaar in een pamflet de wijkbewoners dat er forse prijsverhogingen voor de huurders zaten
aan te komen. Het nieuwe woondecreet van minister
Keulen stelt dat de vroegere uitzonderingen op de wet,
zoals in de Warandewijk, wegvallen en deze woningen in
eerste instantie moeten toegewezen worden aan mensen
die sociaal zwakker zijn en een lager inkomen hebben
dan de bovengrenzen van inkomen die voor sociale woningen vallen. Dit gaf als gevolg dat een onzekere toestand ontstond voor onze inwoners die een woning huren
in de Warandewijk. Er is nu een overgangsregeling voorzien, maar dit jaar schrokken nogal wat inwoners van de
huurverhogingen. ANDERS doet navraag en wil een duidelijkheid van Volkshaard over de berekeningswijze van
deze huishuur. We houden u op de hoogte.
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Nog geen goedkopere huisverwarming
Rudy Van Vlaender (ANDERS) vroeg schepen Vereecke
om bij Volkshaard te pleiten om de accumulatiekachels
te vervangen door een centraal verwarmingssysteem met
een hoog rendements- of condensatieketel. Een dergelijke toepassing zou de energiefactuur van de inwoners van
de Warandewijk fors kunnen doen dalen. De Vlaamse
regering stelt daarvoor bijkomende middelen ter beschikking, goed ten belope van € 940.000 om het rationeel
energieverbruik in sociale woningen te verbeteren. Goed
voor het renoveren van 1.500 sociale woningen in Vlaanderen. In de Warandewijk staan ongeveer 200 huurwoningen waarvan de verwarming nog steeds dmv accumulatiekachels gebeurt. Schepen Vereecke vond het een goed
idee, maar omdat de voetpaden in de Warandewijk pas
waren heraangelegd leek het hem minder aangewezen
deze opnieuw open te breken voor de aanleg van aardgasleidingen. Volkshaard wees er verder nog op dat de
huidige accumulatiekachels pas in 1998-1999 werden
geïnstalleerd en dat deze, naar hun zeggen, nog 10 jaar
kunnen meegaan. Anderzijds zijn ze zich wel bewust van
het feit dat de regering eist dat vóór 2020 alle sociale woningen voorzien zijn van condensatieketels en dat de huidige premie van de overheid een unieke kans biedt om dit
sneller te realiseren.
De Wachtebeekse meerderheidspartijen (CD&V en Open
VLD) lijken echter niet van plan dit dossier te ondersteunen. Een aardgasaansluiting blijft in de Warandewijk dus
een privilege voor de bewoners van de nieuwste woningen.
Renovatie daken en keukens zou dit jaar starten.
Op vraag van Rudy Van Cronenburg antwoordde Roland
Vereecke (CD&V) dat de al lang beloofde renovatie van
keukens en daken, met isolatie voor 270 woningen waarschijnlijk dit jaar zal starten. Het dossier is volgens de
schepen klaar maar wacht nog op goedkeuring. Hij wilde
zich niet duidelijk uitspreken over de startdatum van de
werken.
Daarnaast werkt Volkshaard, met gelden van de Vlaamse
overheid, verder aan het project van de 5 passiefhuizen
in de Zwaluwlaan. De buitenmuren worden verwijderd en
er wordt 30cm isolatie aangebracht, het dak wordt vernieuwd en ook daar voorziet men 30 cm isolatie. De
kruipkelder wordt volgespoten met isolatie en nieuwe ramen met driedubbel glas worden geplaatst. De woningen
zullen verwarmd worden met een warmtepomp, ze krijgen
een zonneboiler en een mechanisch ventilatiesysteem.
Volgens dhr. Timbremont, directeur van Volkshaard, krijgen vroegere bewoners de eerste kans om naar hun oorspronkelijke woning terug te keren. Volkshaard is echter
wel aan het bekijken “of de bewoners voor een deeltje
kunnen instaan voor de meerkosten van de verbouwing”.
Deze uitspraak staat haaks op eerdere toezeggingen.
ANDERS volgt dit verder op.

Wachtebeke kort
Met lijnkaart voor € 3 (2x1,50) heen en terug naar
Gent met de bus.
De nieuwe buslijn 76 van Wachtebeke naar De Pinte over
Gent is een groot succes. Steeds meer mensen maken
gebruik van deze comfortabele buslijn. Mensen zijn verbaasd als we zeggen dat je met een lijnkaart voor € 3
heen en terug kan rijden, zelfs tot aan de Makro in de
Pinte (zonder lijnkaart 2x2,70 euro). Parkeren in Gent
kost meer.
Nu nog de spoorlijnverbinding tussen Sidmar en Gent
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Dampoort realiseren. Op 15 september belegt ANDERS
een avond over wel en wee van de mobiliteit in de Kanaalzone.
Infoavond over vernieuwing Dorp en Persynplein
voorlopig gepland op dinsdag 21 april
In 2010 zou normaal de eerste fase van de renovatie van
het Persynplein aangevat worden, een jaar later gevolgd
door de herinrichting van het Dorp. Het wordt tijd dat de
inwoners van Wachtebeke duidelijkheid krijgen hoe het
nieuwe dorp en plein er uit zullen zien. Uit goede bron
heeft ANDERS vernomen dat deze infoavond zou doorgaan op dinsdag 21 april in het CCW. Zorg dat je er bij
bent, want de plannen van architectenbureau BUUR ogen
mooi.
Gemeentelijk structuurplan pas op de gemeenteraad
van 23 april .
De vele inwoners die een bezwaarschrift hebben ingediend tegen het ontwerp van gemeentelijk structuurplan
moeten nog even wachten op het antwoord van het
schepencollege; Pas op donderdag 23 april wordt het
besproken in de gemeenteraad om 19u30, in het cultuurcentrum.
Waar geen wil is is geen (voet)weg
Lia Bastiaens vroeg om vanaf het fietspad aan de Langelede ter hoogte van de Oudeburgse-Sluis een voetpad
aan te leggen zodat het voor wandelaars en joggers,
maar vooral voor mensen met een kinderwagen of rolstoel veilig wordt. Door de aanleg van een voetpad zou er
een veilige aansluiting vanaf het fietspad naar de Cornilstraat en St-Franciesdijk komen. Het schepencollege
wenst hier niet op in te gaan. Er zou volgens hen een
wijziging van de rooilijn nodig zijn en dat is te veel werk,
te moeilijk.
Veeg de sneeuw weg op het fietspad voor uw huis !
De fietsersbond dringt er bij de gemeenten op aan om bij
sneeuw de fietspaden met de veegmachine te ruimen. Lia
Bastiaens vroeg om dit in Wachtebeke ook toe te passen.
De Burgemeester vindt dat de bewoners dit moeten doen,
net zoals het voetpad. Dit is ook van toepassing voor het
fietspad aan de Langelede !!!
Stel je kandidaat voor de jeugdraad !
Lia Bastiaens wees er al sinds de opmaak van het jeugdbeleidsplan op dat er nog nooit een oproep naar jongeren, die niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging,
verscheen in het gemeentelijk Infoblad. Dit is nu eindelijk
het geval. Stel dus uw kandidatuur om mee te werken in
de jeugdraad van Wachtebeke.

Anders luistert
Nieuwe electronische identiteitskaart vanaf september 2009 verplicht voor iedereen!
Vera De Loose had vastgesteld
dat oudere mensen onvoldoende op de hoogte zijn van de verplichting om een nieuwe electronische identiteitskaart te hebben
in 2009. Vera vroeg dat het college alle minder mobiele mensen
Vera De Loose
vanaf 75 jaar persoonlijk zou
aanschrijven om een oplossing te zoeken.
De dienst bevolking staat ter beschikking om de mensen
te helpen om dit tijdig in orde te brengen. Beslist werd nu
om alle 65-plussers aan te schrijven om hen te verwittigen. Neem contact op met de dienst bevolking op het
gemeentehuis om u tijdig in orde te stellen. Danny, Veronique, Manon en Karine zullen u graag helpen.
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OCMW

Anita Van Cronenburg

Marika Tack

Urbain Meers

OCMW: wachten op verandering
De gemeente past in 2009 1.277.000 euro (+ 8%) van
het gemeentefonds bij om het tekort in het OCMW weg te
werken, vorig jaar was dit €1.190.000. Vorig jaar was ANDERS serieus onder de indruk van de straffe taal van
schepen Penneman. Hij stelde onomwonden dat het
OCMW de tering naar de nering zou moeten zetten. De
bijdrage van de gemeente zou geblokkeerd worden op
1.190.000 voor de rest van legislatuur. Wel, wel, in het
meerjarenbudget lezen we dat de toelage in 2012
1.434.414 zal bedragen. Een stijging met 20%. We kunnen begrijpen dat de grote inflatie van 2008 extra kosten
met zich meebrengt, maar we zien tot onze grote teleurstelling dat de CD&V en Open-VLD-meerderheid niet
meer van plan zijn om structurele maatregelen te nemen
die de kost op een aanvaardbaar niveau zouden brengen.
Dit standpunt van CD&V en Open-VLD brengt met zich
mee dat de Wachtebeekse belastingbetaler in de komende jaren een zware belastingdruk zal moeten blijven ophoesten. De partij die de strijd tegen belastingen steeds
in de mond neemt, wil duidelijk niets meer doen om onze
inwoners een normale prijs te laten betalen voor de diensten die ze krijgt aangeboden. We zijn trots op de dienstverlening in het OCMW, we willen een hoge prijs betalen
voor een goed sociaal beleid, maar het moet efficiënt blijven en met zo weinig mogelijk bureaucratie worden uitgevoerd. Er zijn voldoende maatregelen mogelijk.
Intenties tot besparingen blijven tot op heden enkel intenties, maar concreet wordt er nauwelijks of geen vooruitgang geboekt. Alle pistes en voorstellen worden zogezegd onderzocht, maar sterven een langzame dood of
worden dermate uitgehold dat ze geen enkele meerwaarde meer hebben.
Zo zien we bv. in het budget eens te meer, net als vorig
jaar, de intentie, om het inzetten van interims streng te
limiteren. We weten hoe het vorig jaar is afgelopen, een
enorme overschrijding tot 150.000 euro waar er 25.000
waren voorzien. Dit jaar is er 50.000 voorzien voor uitgaven aan interimarbeid. In januari was reeds 10.500 euro
uitgegeven, aan dat ritme komen we eind 2009 weer op
150.000.
Dat is erg. Maar ook het opnameprofiel is essentieel voor
een goede werking van het rusthuis, daarom besteden de
meeste privé en openbare rusthuizen enorme aandacht
aan het opnemen van mensen die zich zelf niet meer
kunnen behelpen, een opnamebeleid van categorieën B
en C waar grote subsidiëring tegenover staat. Het is super belangrijk dat het opnamebeleid in deze richting wordt
bijgesteld in de OCMW raad.
Het Wachtebeekse seniorenbeleid wordt bijna uitsluitend
toegespitst op de 75 mensen die in het rusthuis mogen
verblijven. De vele honderden andere senioren, die het
moeilijk hebben, worden aan hun lot overgelaten.
“Mantelzorg? Dat is niet nodig! Dagopvang om de druk op
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de familie te verlichten? Niet nodig. Boodschappendienst? Niet nodig.”
ANDERS kondigt zwartboek over OCMW aan
Na 2 jaar constructieve voorstellen indienen en weinig
vooruitgang zien, zullen we dit jaar daarom uitpakken met
een zwartboek over de werking van het OCMW.
Niet alleen over het OCMW maar er zijn nog grote witte
plekken in het gemeentelijk sociaal- en seniorenbeleid.
Zo zijn er nog honderden senioren in onze gemeente die
met een beetje goedkope steun en hulp veel kwaliteit in
hun leven zouden bijwinnen, maar waar de gemeente en
het OCMW tot op heden weinig interesse voor hebben.
Als de meerderheid de afgesproken beloften tot samenwerking niet houdt en een sanering van de uitgaven en
inkomsten tegenwerkt, zullen we de bevolking dan maar
uitgebreid informeren. Het bleef doodstil aan de kant van
CD&V en VLD.

Anders luistert
Voetpaden Reepkens
Bewoners van de nieuwe verkaveling Reepkens hadden
ons gecontacteerd omdat er nog altijd geen voetpaden
aangelegd waren, alhoewel beloofd was dat dit in het
voorjaar van 2008 zou gebeuren. We hebben contact opgenomen met de stedenbouwkundig ambtenaar en vernamen dat er op vrijdag 20 februari een plaatsbezoek
gepland was met Vlabo. Daar is toen besloten om met de
aanleg eind april-begin mei te beginnen. Blijkbaar zijn nog
niet alle problemen opgelost, maar we blijven dit opvolgen.
Verkaveling Sint-Franciesdijk, Oudeburgse-Sluis,
Cornilstraat: riolering gevraagd
Het dossier van deze verkaveling werd goedgekeurd.
Rosita Remorie drong er nogmaals op aan dat er voor
alle betrokken woningen een oplossing komt voor de riolering. We zullen er op toezien dat dit in het technisch
dossier wordt voorzien.
Rolbeurt zoutstrooien gevraagd
Vera De Loose (ANDERS) was trots op het gemeentepersoneel dat steeds zorgt dat er bij vrieskou tijdig wordt
gestrooid op onze wegen. Toch wordt er door inwoners
van de Warandewijk protest aangetekend dat op sommige momenten niet gestrooid werd in de Warandewijk.
Kan er geen wisselende beurtrol gemaakt worden waardoor alle wijken gelijk behandeld worden? Schepen De
Block (VLD) weet dit aan verplichtingen van het personeel op die dag en zei dat het ’s anderdaags werd aangepakt.
Tijdelijke herstelling marktplein wenselijk
Rosita Remorie zag opnieuw een daling aan inkomsten uit standrechten
van de wekelijkse markt.
Niet te verwonderen.
Marktkramers en bezoekers klagen over de slechte
staat van de markt; gevaarlijke putten en grote waterplassen bij regen zorgen
voor hinder. Het moet toch mogelijk zijn om, in afwachting
van de renovatie van het Dorp, de slechtste plaatsen
voorlopig te herstellen zonder al te veel kosten. De Vliegher reageerde dat tijdelijk herstel niet aan de orde is; in
2010 is voorzien dat het Persynplein heringericht wordt,
dus nu geen kosten meer doen.
7

Activiteiten
MEIAVOND IN ANDALUSISCHE SFEER
Curieus en SP.a Wachtebeke organiseren op donderdag 30 april 2009 Spaanse meiavond in
Traditioneel gaat op donderdag 30 april het meiavondfeest door in zaal
Rozenhof, Dorp 80, Wachtebeke.
We hebben uiteraard opnieuw een lekkere maaltijd. Ditmaal onder thema Andalusië, de bestemming van onze Curieusreis in september. Je
kan volop genieten van lekker Spaanse eten en wijn, terwijl je met
vrienden en familie een gezellig babbeltje slaat.
Vanaf 19u30 Spaans buffet met koude en warme gerechten, inbegrepen een glas lekkere Spaanse wijn.
Kostprijs (eten+ glas wijn): SP.a -eden € 30, niet-leden € 33. Kinderen
tot 12 jaar € 16.
Stort op rekeningnummer: 068-2208725-62 met vermelding aantal personen of betaal cash aan bestuursleden of café Rozenhof.
Inschrijven bij: Tom De Fleurquin 0478/21.98.81, Vera De Loose
09/342.80.29, Rosita Remorie 09/342.86.54, Anita Van Cronenburg
09/345.86.86, Rudy Van Cronenburg 0478/21.48.83 en Sonia Van Lierde 09/345.94.32
U kan ook inschrijven via mail: honore.vdv@gmail.com

Curieus Wachtebeke organiseert reis naar ANDALUSIE
Hotel Bahia Tropical – Almunecar, Costa del Sol van 15 tot 22 september 2009 7 nachten, half pension
Prijs: SP.a-leden p.p. op basis van dubbele kamer (hotel, HP en vervoer
van en naar Wachtebeke): €720. Niet-leden: € 725
INSCHRIJVING: zo snel mogelijk, maar in ieder geval ten laatste op 31
maart 2009. Stort dus aub zo snel mogelijk je voorschot van 200 euro p.p.
op rekening 068-2076914-74 op naam van Curieus Wachtebeke, met
vermelding “voorschot Andalusië 09”. Inschrijving is pas geldig na betaling.
Telefonische informatie bij:
Honoré Van de Voorde, Overslagdijk 2, Wachtebeke Tel 09/342. 86.54
e-mail: honore.vdv@gmail.com
Anita Van Cronenburg, Dr. J. Persynplein 4A, Tel 09/345.86.86 e - m a i l :
anita.vc1@telenet.be

CURIEUS WACHTEBEKE PROUDLY PRESENTS

HET BESTE VAN SUPER 8
de oude super 8-films die in januari in het Rozenhof zijn binnengebracht.
Tientallen mensen brachten spoeltjes met super 8 films binnen en op
vrijdag 8 mei 2009 om 20u bezorgen we iedereen zijn spoeltjes terug en
de dvd met de films erop, in het Rozenhof Dorp 80. Tevens presenteren
we jullie een leuke samenvatting van de beste en leukste fragmenten
van deze films.
Gratis toegang voor iedereen.

WAC richt op dinsdag 12 mei 2009 in het CCW een debatavond in rond mobiliteit in onze regio, met politici en sprekers
uit de verschillende sectoren die bij mobiliteit betrokken zijn. Verdere informatie volgt, maar hou deze avond al vrij.

Voor meer info: surf naar www.wachtebeke-anders.be
Word in 2009 lid van Anders, stort vandaag nog 5 euro op rekening nr. 068-2476238-49
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Wachtebeke in de kijker

Derline Lippens uit de Rozenlaan met tweedehandswinkel Karuna

Derline Lippens woont al vele jaren in de Rozenlaan in Wachtebeke en is sedert een 8-tal jaar actief in de tweedehandszaak Karuna in Ertvelde, kleinschalig begonnen, maar sterk gegroeid en gespecialiseerd in kleding en decoratie.
Omdat Derline bevriend was met de befaamde zuster Jeanne De Vos in Mumbai was het logisch dat de eerste opbrengst van de winkel naar het project van Jeanne De Vos ging.
“Later gaven we ook steun aan Haiti (pater De Caluwe), Albanië,nu ook in Malawi met Renaat De Witte en tenslotte
dokter Celie uit Wachtebeke die in Bolivië actief is. Niet toevallig veel Wachtebekenaren die zich actief inzetten voor
concrete ontwikkelingssamenwerking. We zijn de enige tweedehandszaak in de regio naast de kringloopcentra die ook
prima werk doen.”
De formule is heel simpel: je brengt overbodige spullen en kleding bij ons; wij verkopen en sturen de winst door naar
projecten in het buitenland. Financiële steun aan kindslaafjes in India, weeshuizen in Albanië en ondersteuning van onderwijs in Haïti. Karuna is elke woensdag open van 10u tot 17u en elke vrijdagnamiddag van 13u30 tot 17u. Ook elke
éérste zaterdag van de maand.
Er komen mensen van overal uit de streek langs, bv uit Wippelgem, Zelzate, Bassevelde en ook uit Wachtebeke. Er
komt zeker voldoende nieuw materiaal binnen, maar het mag natuurlijk altijd meer. We hebben zelfs Delftse tegels binnen, spiksplinternieuwe dameslaarsjes, decoratiemateriaal, prullaria maar we zijn uiteraard vooral gespecialiseerd in
kleding. Gezien het huidige gebouw in de Molenstraat niet meer voldoet aan de noden inzake verwarming en te vochtig
is, trekken we na een oproep in de pers (AVS en de krant het Nieuwsblad ) op 1 november naar een nieuwe locatie in
de Kroonstraat 34 (in buurt van de winkel Verdegem) ook in Ertvelde. Daar zullen we 16 x 10m verwarmde winkelruimte
beschikbaar hebben.
Het geld dat we halen uit de verkoop wordt goed besteed. Vorig jaar konden we € 10.000 doorstorten naar de projecten
die we steunen in Mumbai, Albanië, Malawi, Haiti en Bolivië. Onze boekhouding mag gecontroleerd worden. We steunen enkel projecten waar we persoonlijk mensen goed van kennen. Dit om te verhinderen dat er onderweg te veel aan
de vingers zou blijven plakken. Via aankopen in de winkel zijn mensen veel meer geneigd om steun te geven aan goede doelen, want we vragen niet zomaar geld, we geven hen er iets moois voor terug. We hebben veel stukken die zo
goed als nieuw zijn aan een sterk verlaagde prijs. We zijn blij vast te stellen dat er nog genoeg mensen van goede wil
zijn in de wereld. Zo hebben we zelfs iemand uit Spanje die ons regelmatig gratis koffie bezorgt om onze klanten deftig
te onthalen.
De acties om een nieuw lokaal te bekomen, hebben ook voor veel nieuwe klanten gezorgd. We zijn hier met 2 vrijwilligers die voor alles instaan, gratis. We genieten het vertrouwen en ongetwijfeld zal na de opening van onze nieuwe locatie in november een nieuwe stroom klanten de weg vinden. De klanten die mooie spulletjes vinden aan een goedkope
prijs zijn tevreden en ook de projecten die we zo steunen.
We rekenen erop dat de Wachtebekenaren nu en na 1 november hun weg vinden naar Karuna om onze dorpsgenote te
steunen in haar mooi initiatief. Succes Derline.
Contactgegevens: Derline Lippens, tel. 0496/25.23.96, email: derline_lippens@msn.com
Website: www.nieuwsblad.be/tweedehandszaakkaruna
P.S. We doen een oproep voor twee heren kostuums, maat 48; graag ook degelijke hangrekken, gratis of aan een klein
prijsje??
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