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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.

Een woordje van burgervader Rudy
Er is echt nog geen tijd geweest voor het schepencollege om onze eerste honderd dagen te vieren. Het is
hard werken, van ‘s morgens tot ’s avonds laat, maar
we klagen niet want we hebben er zelf voor gekozen.
We willen deze gemeente immers veranderen. Zorgen
voor een goed betaalbaar beleid, waar de inwoners
zich goed en betrokken voelen.
Het zal tijd vragen om de effecten van deze verandering voor iedereen duidelijk te maken. Er is zo veel te
doen en er is zo weinig geld in Wachtebeke.
In veel gemeenten hoor je alarmkreten over de situatie
van de gemeentelijke financiën. In sommige gemeenten
worden drastische maatregelen genomen: ontslagen en
forse belastingverhogingen.
Onze financiële situatie is even slecht, maar we willen het dit jaar anders aanpakken, in overleg met het personeel. Zij weten best waar er kan bespaard worden, welke beleidstaken kerntaken zijn, welke minder belangrijk zijn. We willen samenwerking tussen gemeente en OCMW, samenwerking met buurgemeenten en
onderzoeken hoe we meer subsidies voor openbare werken kunnen krijgen.
We rekenen op ieders medewerking. Indien we op het eind van het jaar vaststellen dat we er samen nog
niet in geslaagd zijn om de financiën onder controle te krijgen, dan dringen drastischer maatregelen zich op.
We zijn ervan overtuigd dat het zo ver niet zal komen.
Op zeer korte termijn trachten we iets te doen aan de communicatie: bereikbaarheid, luisterbereidheid en
aanwezigheid in wijken en verenigingen. De communicatie staat nog niet op punt, daar wordt hard aan gewerkt. Vanaf mei zullen we een communicatieambtenaar hebben . Zijn hoofdtaken zijn: het verzorgen van de
interne – externe communicatie en de klachtenbehandeling. Het bezorgen van antwoorden op alle vragen
en voorstellen binnen de 14 dagen. Daar lukken we vandaag nog niet in, vanaf mei wellicht wel. Schepen
van ICT Jacques De Smet is bezig met het opzetten van een overzichtelijke website, samen met andere gemeenten. Het informatieblad wordt ook aangepakt.
Bij wegenwerken zullen we infoavonden geven en folders huis aan huis bedelen.
Er zijn nogal wat wegenwerken bezig, en dat zorgt voor enige ergernis. Terecht. In de toekomst willen we de
timing van wegenwerken beter plannen. Maar.. ...als het over werken gaat van de Vlaamse overheid hebben
we daar jammer genoeg weinig zeggenschap over.
Intussen is het belangrijk dat we onze middenstanders, die getroffen zijn door de werken, ondersteunen.
Steun ook de middenstand en koop in Wachtebeke.
Eens de werken op het Persynplein eind dit jaar klaar zijn, kunnen we een feestje bouwen.
Op 12 januari 2014 op het nieuwe plein, want dat hebben we dan allemaal verdiend.

Wachtebeke Leeft, Wachtebeke Geeft!
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Een Wachtebeke dat leeft en geeft
Het schepencollege heeft in maart een Staten Generaal
georganiseerd voor alle verenigingen, adviesraden, scholen en sociale organisaties en zorgverstrekkers. De bedoeling was hen te informeren over de plannen van het
college inzake vrije tijd in onze gemeente en het bevorderen van de sociale samenhang in Wachtebeke. Samengevat in 2 slogans: Wachtebeke LEEFT en Wachtebeke GEEFT.

De opkomst was groot, wat erg positief was en een signaal dat de interesse voor deze thema’s groot is. Er werden heel wat nuttige vragen gesteld. “Goe bezig”, was
een reactie die ik meerder malen mocht horen van de
aanwezigen.
De totale powerpointpresentatie kan je bekijken op de
website van de gemeente en ook op de website van ANDERS. De burgemeester en schepenen zijn beschikbaar
om verdere duiding te geven over deze plannen in uw
bestuurs- of ledenvergadering. Tot eind juni zitten we nog
in de overlegfase waarbij het college luistert naar reacties, kritieken en alternatieve voorstellen. Na de zomer
worden dan de definitieve beslissingen genomen en de
uitvoering ingezet. Eind volgend jaar is er dan een nieuwe
Staten Generaal waarbij geëvalueerd wordt en eventueel
bijgestuurd.

Zo willen we werken: voorstellen uitwerken door het college, luisteren en overleggen naar alle betrokkenen en
dan pas beslissen. Deze werkwijze vraagt iets meer tijd,
maar er worden op deze manier veel betere beslissingen
genomen die gedragen worden door de bevolking.
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Help ons deze plannen waar te maken. We hebben uw
hulp nodig. Na de zomer verschijnen de oproepen om
vrijwilliger te worden .

Geen aanwervingen in gemeente en
OCMW
Op een persconferentie deelde het schepencollege mee
dat de gemeente Wachtebeke dit jaar geen nieuwe aanwervingen zal doen. De financiële situatie van onze gemeente vraagt ingrepen. We willen echter geen ondoordachte maatregelen nemen. Het jaar 2013 beschouwen
we als een overgangsjaar. Een jaar waarin veel maatregelen van het vorige bestuur nog hun effecten hebben.
Pas vanaf volgend jaar kunnen we een begroting opstellen die de stempel zal dragen van het nieuwe bestuur.

OCMW-raadsleden met secretaris. Staand van l. naar r.
Wesley Antheunis, Jan Vervaet, Anita Van Cronenburg,
Angelique Moorhem, Nicole Strubbe, An Delen. Zittend
van l. naar r. Ronny Droesbeke, Urbain Meers, Raf de
Weggheleire, secretaris Hubert van Kerckhove
Dit jaar nemen we geen dure nieuwe initiatieven, verhogen we de belastingen niet of ontslaan we geen personeel, zoals elders gebeurt.
We willen het in overleg
aanpakken en eind dit jaar kijken waar we staan. Geen
nieuwe aanwervingen, wel opzetten van samenwerkingsverbanden. Intern tussen gemeente en OCMW en
CCW, extern via bovengemeentelijke samenwerking
met buurgemeenten zoals Lochristi, Moerbeke, Zelzate
en Terneuzen.
Ook het OCMW, waar we veel geld in pompen vanuit de
gemeente, zal zware inspanningen moeten doen. Alle
statistieken en studies tonen aan dat de uitgaven in het
OCMW boven de Vlaamse normen liggen. Daar moet
nu, vanaf dit jaar, iets aan gedaan worden. We zijn ervan
overtuigd dat onze ploeg, onder leiding van voorzitter Urbain Meers, samen met het personeel, de kosten binnen
deze bestuursperiode onder controle kan krijgen, zonder
aan sociale afbraak te doen. Er is immers geen alternatief.
Het blijft een moeilijke oefening want plattelandsgemeenten zoals de onze hebben het moeilijk: we krijgen steeds
meer opdrachten vanuit Vlaanderen waar weinig extra
financiering tegenover staat vanuit dat zelfde Vlaanderen.
Fusies zijn volgens ons niet wenselijk, maar verregaande
samenwerking tussen kleine gemeenten wordt een nood2

zaak om leefbaar te blijven als zelfstandige gemeente.
“We never promised you a rose garden!” Maar we komen
uit de tunnel, dat beloven we u. Bij de bespreking van de
meerjarenplanning zullen onze plannen verder worden
toegelicht.

De Wachtebeekse raadsleden, met uitzondering van de
burgemeester en schepenen, ontvangen nu een presentiegeld van 125 euro per vergadering van de gemeenteraad (10 per jaar) of van een gemeenteraadscommissie
waarin ze zitting hebben (3 per jaar). Dit bedrag is aan de
lage kant vergeleken met het bedrag voor de zitpenningen in andere gemeenten.

Gemeenteraad: spreekrecht inwoners
In het huishoudelijk reglement van de Wachtebeekse gemeenteraad is voor het eerst het spreekrecht van de burger ingeschreven.
Rudy Van Cronenburg lichtte het als volgt toe : ‘Iedere
burger heeft het recht om vragen te stellen of voorstellen
te doen op de zitting van de raad'. De vragen en/of voorstellen moeten wel vijf dagen op voorhand ingediend worden zodat het college een correct antwoord kan formuleren of voorbereiden. Omdat sommige inwoners graag
spreken, stelt het college voor de spreektijd tot vijf minuten per vraagsteller te beperken. Wim Van Hoecke
(CD&V) vond dat dit risico’s inhoudt, omdat sommige
mensen zouden komen om onzin te vertellen. De gestelde vragen moeten volgens hem van maatschappelijk belang zijn.
De burgemeester was het
hiermee niet eens. ‘We nemen onze inwoners ernstig.
Wat voor u een belachelijk
voorstel kan zijn, is niet
noodzakelijk waar. Ik heb in
de korte periode dat ik burgemeester ben al heel wat
mensen over de vloer gehad
die grote en kleine problemen hebben. Een kapotte
tegel in een voetpad kan een
persoonlijk probleem lijken,
maar kan in feite een groter
probleem aanwijzen.’

Natuurcompensatie Moervaartvallei
Voorbereiding milieueffectenrapport (MER) natuurcompensatie in de Moervaartvallei.
Tot en met 17 april kunnen de inwoners van Wachtebeke,
Moerbeke, Sint-Kruis-Winkel en Mendonk opmerkingen of
aanvullingen geven bij de huidige stand van het onderzoek van de Vlaamse Overheid voor de ontwikkeling van
één of meerdere natuurkerngebieden in de Moervaartvallei.
Bij de uitbreiding van de Gentse haven gaat er leefgebied
van zeldzame vogelsoorten verloren. Volgens Europese
voorschriften moeten hiervoor compenserende maatregelen worden genomen. De Vlaamse overheid is daarom
sinds 2006 met een onderzoek bezig. Ze zijn op zoek
naar een gebied van 189 ha dat rond 2020 zal ingericht
worden als robuuste natuurkern. Op basis van het vooronderzoek zijn er nu vijf gebieden geïnventariseerd die in
aanmerking komen als mogelijk compensatiegebied. Eén
van deze gebieden ligt op Wachtebeeks grondgebied tussen de Moervaart en de Warande.

Geen opslag voor raadsleden
Het ANDERS-VLD schepencollege vindt het ongepast om
de raadsleden van gemeente en OCMW in deze tijden
van crisis opslag te geven. Van Cronenburg: 'Wel willen
we dat mandatarissen zich op een degelijke manier kunnen inwerken via het volgen van opleiding. Daarom stellen we voor om een som van 200 euro per jaar per raadslid te voorzien. Een bedrag dat ze alleen krijgen als ze
effectief die opleidingen en studiedagen volgen”.

Maak gebruik van uw rechten en geef uw opmerkingen.
Op basis van de voorstudies en nog bijkomend uit te voeren onderzoek zal door de Vlaamse regering een beslissing genomen worden over de plaats waar de natuurontwikkeling best kan komen. Om de mogelijke effecten van
de huidige voorlopige plannen op mens en omgeving in
kaart te brengen, is een procedure gestart waarbij de inwoners voorstellen kunnen doen en opmerkingen maken.
De inwoners van Wachtebeke kunnen tot en met 17 april
2013 op het gemeentehuis de nota van het vooronderzoek inkijken en opmerkingen geven. De nota is ook te
downloaden op http://www.lne.be/merdatabank/uploads/
merkennis3343.pdf of op de site van de gemeente.
Vanuit jullie kennis van de omgeving kunnen er milieuefInspraak plus Jaargang 31 nummer 1 – maart 2013
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fecten, of mogelijke andere gevolgen, aangeven worden
die bijkomend onderzocht moeten worden. Bovendien
kunnen er voorstellen geformuleerd worden voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Milieueffecten zijn
onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van
de omwonenden, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap
en geluid. Een blanco inspraakformulier is te downloaden
op de site van de gemeente en te vinden aan de balie in
het gemeentehuis.
De opmerkingen kunnen op het gemeentehuis worden
bezorgd of rechtstreeks aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op dit adres:
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
Plan-MER "Natuurkerngebieden Moervaart" (PL0138)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
De opmerkingen worden verwerkt in het Milieueffectenrapport (MER) dat dit najaar wordt verwacht. Dan pas
kunnen eventueel bezwaarschriften en petities worden
ingediend. Het is daarom bijzonder belangrijk dat nu, vóór
17 april, alle ernstige onvolmaaktheden of gevolgen van
het huidige plan bekend zijn zodat één en ander bijgestuurd is voor het MER effectief wordt opgesteld.

Fietspad op de spoorwegbedding
Op een bar koude ochtend in
januari begon een firma uit Zottegem met het uitbreken van de
sporen en dwarsliggers van de
spoorlijn tussen Wachtebeke en
Moerbeke. Dit was het eerste
zichtbare teken van het omvormingsproces dat zich dit en volgend jaar zal voltrekken op
deze voormalige spoorverbinding die sinds 1867 in gebruik was.
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen investeert
reeds een aantal jaren in de aanleg van lange afstandsfietspaden langs kanalen en op oude spoor-of trambeddingen.
De omvorming van de voormalige
“bietenspoorlijn” tot fietspad ligt sinds vorig jaar op de
provinciale tekentafel en werd opgedeeld in verschillende
deeltrajecten. Van het ruim 7 km lange traject wordt in
eerste instantie deel 4 en 5 uitgevoerd.

Naar verwachting zal de provincieraad dit voorjaar zijn
akkoord geven voor de realisatie van het dossier van het
traject tussen de Langelede en het Axelsvaardeken. Wanneer dit is gebeurd kan de verdere voorbereiding starten
zodat de werken aan dit deel van het fietspad eind dit jaar
kunnen beginnen. De spoorwegbrug over de Langelede
wordt in deze fase nog niet gerenoveerd. Dit gebeurt pas
bij de aanleg van deeltraject 6. Het fietspad wordt uitgevoerd in duurzaam cementbeton dat ook in de volgende
fasen wordt aangewend. In het ontwerp is tevens een
veilige aansluiting voorzien tussen het nieuwe fietspad en
de aanpalende straten.
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De realisatie van deel 3 hangt in grote mate af van de
aanleg van de gasleiding die door Eandis op dit zelfde
traject wordt gepland. Op dit moment is er nog geen
exacte timing van deze werken bekend.

Putten in wegdek
We
maken
een
lange
winter mee
en iedereen
kijkt uit naar
de lente. Het
winterweer
heeft
lelijk
huisgehouden op de
wegen.
Er
zijn klachten
over
het
slechte wegdek in het Dorp en andere plaatsen op onze
gemeente. Schepen van Openbare Werken Jacques Desmet (Anders) heeft zestien ton gietasfalt besteld om de
putten aan te pakken. Het hangt echter af van het weer
wanneer we de klus kunnen klaren. Eerst komen het
Dorp, het Axelsvaardeken en de Mendonksedreef aan
bod, naast andere dringende plaatsen. Schepen De
Smet heeft een inventaris gemaakt van de grootste probleemlocaties.
Laatste nieuws: Onder voorbehoud van de weersomstandigheden zou de firma Viabuild starten op 15/04 met
het herstellen van de wegen die zwaar geleden hebben
onder het winterweer en wegenzout. Normaal zouden
deze werken twee werkdagen in beslag nemen, hopelijk
zijn de weergoden ons gunstig.

Letterlijk meer blauw op straat?
De politie van zone Puyenbroeck verkeert in grote problemen. De politiezone bestaat uit 4 gemeenten: Wachtebeke, Moerbeke, Lochristi en Zelzate. Van het politiegebouw van Moerbeke is het dak ingestort. Het gebouw in
Wachtebeke heeft last van insijpelend water en er is
elektrocutiegevaar. Het hoofdgebouw in de Dekenijstraat
in Lochristi is al jaren afgekeurd door de sociale inspectie.
Enkel het politiegebouw in Zelzate voldoet nog aan de
voorwaarden. Daarom moet snel beslist worden tot
nieuwbouw in Lochristi en herstellingen in Wachtebeke en
het vinden van een alternatieve locatie in Moerbeke.
Er is nog geen begroting 2013 voor de politie goedgekeurd. Dat is dringend om een efficiënte werking van de
politie toe te laten. Er wordt een verhoging gevraagd van
8% van de gemeentelijke dotatie. De dotatie voor de gemeente Wachtebeke is nu vastgesteld op 515.462,00 euro.
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Het politiecollege (4 burgemeesters) besliste een informatievergadering te beleggen voor alle gemeenteraadsleden
en topambtenaren met de vakbonden, politiecommissarissen, arrondissementscommissaris, de procureur en de
federale politie. Deze vergadering ging door in de polyvalente zaal van het Wachtebeekse OCMW. De bijeenkomst kende een grote belangstelling en leverde nuttige
informatie op.
Om de werking en het voortbestaan van de politiezone
Puyenbroeck en de veiligheid van de bevolking te kunnen
blijven garanderen, is Lochristi nu bereid een extra financiële inspanning te doen voor de financiering van de
nieuwbouw aan de Dekenijstraat.
'In het gebouw aan de Dekenijstraat zitten we eigenlijk in
een compleet onwettige situatie', zegt vervangend politiekorpschef Luc van Peteghem. Die situatie sleept al langer
aan. Gesprekken en plannen voor een nieuwbouw staan
al vrij ver, maar daarvoor is geld nodig.

seffen heel goed dat nieuwe uitbaters aantrekken, in tijden dat er nog verscheidene jaren werken doorgaan in
de dorpskern, moeilijk is. De voorbije weken is er overleg
doorgegaan of gepland met enkele organisaties zoals
Voka, LVL of Unizo. We hopen binnenkort meer info te
hebben en mogelijkheden.'

Ereburgemeester, ereschepenen en
ereraadsleden

Nieuwe politieraadsleden: voor Wachtebeke: Vera De
Loose (ANDERS), Linda Van Himme (VLD) en Wim Van
Hoecke (CD&V) en burgemeester Rudy Van Cronenburg.
(copyright : Bennievdp)

Als we de werking van de politiezone en de minimale politieservice aan de bevolking willen garanderen, dan moet
elk van de vier gemeenten het budget voor de politie met
acht procent verhogen en ook 3% verhoging telkens voor
de komende jaren voor de gewone dienst. Voor de investeringen zoals de nieuwbouw zullen extra budgetten moeten voorzien worden. Tevens wordt een onderzoek opgestart om na te gaan waar er bespaard kan worden bij de
politie.
Op personeel besparen zal moeilijk zijn, van de 109
voorziene plaatsen zijn er slechts 100 effectief ingevuld.
Houdt men rekening met zieken en inschakeling op andere afdelingen, dan komt men in de praktijk op een bezetting van 90 personen.

Hulp aan middenstand
Schepen Penneman (VLD), bevoegd voor middenstand
en economie, wil de lokale middenstand in de mate van
het mogelijke ondersteunen. Er is voor dit domein een
beleidsnota opgesteld . Onder andere zal een ambtenaar
deeltijds hulp verlenen bij de administratieve opstart van
een onderneming. Ook maatregelen uitwerken om de
leegstand in de winkelpanden aan te pakken in het centrum. Zoals in de meeste Vlaamse gemeenten wordt de
leegstand van winkelpanden een probleem. 'Tijdelijke
financiële steun is geen optie' stelt de schepen. 'We beInspraak plus Jaargang 31 nummer 1 – maart 2013

Voor ex-burgemeester Willy De Vliegher is de titel van
ereburgemeester aangevraagd bij de Vlaamse regering.
Ex-schepenen Lucien De Block (Open Vld), Noëlla Bruggeman en Jean Bracke (CD&V) en Roland Vereecke
(onafhankelijke), Gerard Nevejans (CD&V) kunnen de
titel van ereschepen dragen.
De gemeenteraad stemde daarvoor een nieuw reglement. Een eregemeenteraadslid moet 18 jaar in de gemeenteraad gezeten hebben. Een ereschepen moet ten
minste 12 jaar lid geweest zijn van het schepencollege.
Personen die nog steeds politiek actief zijn, maken nu
nog geen kans op de eretitel. Via het nieuwe reglement
wil de gemeente enkele afscheidnemende politici eren.
Als er nog ex-raadsleden zijn die in aanmerking komen,
kunnen ze dit melden .

Gemeenteraadscommissie financiën
Het nieuwe college besliste de gemeenteraadsleden
meer inspraak te verlenen, op basis van dossierkennis.
Daarom werd voor het eerst in de geschiedenis van
Wachtebeke een
gemeenteraadscommissie opgericht
bevoegd voor financiën. De gemeenteraad besliste dat
naast de voorzitter, burgemeester en schepen van financiën elke fractie (ANDERS, VLD, CD&V en NVA) een
vast lid kunnen laten zetelen in deze commissie. Deze
commissie bereid de begroting voor, de rekening en budgetwijzigingen en
zal wellicht 3 maal
per jaar samenkomen. De zittingen
zijn openbaar. Dit
voorstel werd unaniem
goedgekeurd.
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Nieuw in de Wachtebeekse politiek
We schrijven 8 oktober in het millenniumjaar 2000 wanneer ik voor de tweede maal het groene gordijntje achter
me toetrek en het rode potlood ter hand neem om mijn
grondwettelijke plicht te vervullen en mijn invloed te laten
gelden op het bestuur van de mooie gemeente waar ik al
heel mijn leven woon.
Amper een jaar eerder deed
ik reeds hetzelfde, hetzij dan
om mee te beslissen betreffende de samenstelling van
kamer, senaat, deelregeringen en Europees parlement.
De moeder van alle verkiezingen,
zo
werd
gezegd.
Het zaadje van mijn politieke
interesse ontkiemde echter
vele jaren eerder, tijdens de
turbulente periode waarin de
val van het IJzeren gordijn en
het bijbehorende einde van
de wereld van Koude Oorlogen en Warschau-pacten,
onze globale maatschappij dooreen zouden schudden.
De daaropvolgende liberalisering en het steeds wilder om
zich heen grijpende kapitalisme, zorgden ervoor dat we
nooit verstoken bleven van gespreksstof tijdens lange
conferences in bruine kroegen, op de speelplaats, in de
lessen waarbij een zekere politieke interesse bij de desbetreffende leerkracht aanwezig was en eigenlijk elke
gelegenheid die zich leende tot soms verhitte discussies
over hoe het dan wel verder moest met onze wereld.
Na met het idee gespeeld te hebben een eigen politieke
partij op te richten met enkele gelijkgestemde zielen,
eens we de wettelijke meerderjarigheid zouden bereikt
hebben weliswaar, bleek de interesse in politiek te zijn
geboren bij ondergetekende.
De speciale situatie van ons landje met betrekking tot de
politiek onontwarbare knoop van zuilen, invloeden en historische hangijzers zorgt ervoor dat ons politiek bestel
één van de meest interessante ter wereld mag genoemd
worden. Jammer genoeg hebben veel inwoners van dit
land het gevoel, niet geheel onterecht, dat hun verplichte
opkomst in het stemhokje zich te weinig vertaalt in de
samenstelling van onze kamers
en regering.
Een niveau waar deze vrees echter ongegrond is, zou
toch het laagste niveau moeten zijn, namelijk dat van de
gemeentepolitiek.
Waarom moest ik dan besluiten, en met mij vele mensen,
dat onze gemeente toch beter zou kunnen bestuurd worden? Zou het kunnen dat het bestuur onderhevig was aan
een gebrek aan scherpte en initiatief, hetgeen logisch lijkt
na een eeuw onuitgedaagd aan de macht te zijn geweest? Ook ik hoorde tot de klagers die aan ieder die het
horen wilde mijn mening verkondigde hoe het dan wel
beter kon.
We maken een sprong van een zestal jaar. De hoop op
verandering in ons polderdorp werd reeds de avond van
de gemeenteraadsverkiezing de kop ingedrukt toen bleek
dat de vertrouwde coalitiepartners het gevoerde beleid
zouden verder zetten. Weer was ik veroordeeld om langs
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de zijlijn commentaar te geven. Maar iemand die alleen
maar klaagt zonder zelf deel te willen uitmaken van eventuele veranderingen en hopelijk ook verbeteringen, roept
in de woestijn.
We maken weer een sprongetje naar het jaar 2012. Ik
kwam in contact met Lia en Jacques, geëngageerde burgers van Wachtebeke die vanuit een groene invalshoek
reeds jaren probeerden hun steentje bij te dragen aan het
verbeteren van de situatie in onze gemeente, in de
schoot van kartelpartij Anders. Enkele maanden en gesprekken met Lia, Jacques en Liesbeth van Groen Nationaal later had ik zowaar een lidkaart op zak.
Het spreekt dus vanzelf dat ik met open blik en grote interesse inging op de uitnodiging van toenmalig oppositieleider en huidig burgervader Rudy Van Cronenburg om
eens “te komen klappen”. Ik zette in de woonkamer van
Rudy mijn visie op besturen en politiek uiteen. We bleken
die eerste ontmoeting over meer gesprekstof te beschikken dan de avond uren telde. Mijn interesse werd er enkel maar sterker door, gevoed door de krachtlijnen van
Anders, die Rudy me summier uit de doeken had gedaan.
De punten waar Anders verandering wil brengen, zijn immers de factoren die me het meest ergerden bij de tijdens
de voorgaande legislaturen aan de macht zijnde partijen.
Ik kon me dan ook volledig vinden in het programma
waarmee we naar de kiezer trokken tijdens de meest recente campagne en ik mocht me bijzonder gewaardeerd
voelen met een plaats die zicht gaf op deelname aan het
bestuur.
Na hard gewerkt te hebben in de aanloop naar 14 oktober
2012, en versteld gestaan te hebben van het enthousiasme en de inzet van de leden en sympathisanten van Anders, zagen we de stembusslag met vertrouwen tegemoet. Vertrouwen dat diezelfde avond volledig terecht
bleek want de uitslag was beter dan we durfden dromen.
Ik zag me gesterkt in mijn idee dat de burger van Wachtebeke klaar was voor een nieuwe wind. Wachtebeke verdient een beleidsploeg die werk maakt van een Wachtebeke waar iedereen een plaatsje vindt, zowel op het vlak
van betaalbare huisvesting, maar ook in het rijke verenigingsleven en het sociale weefsel van de gemeente. De
Wachtebekenaar verdient een bestuur dat luistert vooraleer te handelen, dat overlegt in plaats van op te dringen
en dat zijn acties afstemt op het algemeen belang van
alle ingezetenen.
Samen met alle mandatarissen, leden en sympathisanten
keek ik enorm uit naar 2 januari, de dag van de eerste
gemeenteraad. Met de nodige dosis zenuwen en onder
massale belangstelling zweerden wij allemaal de verplichtingen van ons mandaat trouw na te komen.
We zijn ondertussen enkele maanden verder en van mijn
initieel enthousiasme is nog niets verloren gegaan. We
mogen als kersverse meerderheid gerust stellen dat we
onze start niet gemist hebben, gelet op de vele positieve
reacties die her en der op te tekenen vielen.
Ik zie de komende zes jaar dan ook met veel ongeduld
tegemoet en hoop dat we samen met de collega’s van de
meerderheid de komende jaren Wachtebeke in een positieve spiraal kunnen lanceren.
Benny
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Wateroverlast Ramonshoek
Het nieuwe college werkt aan oplossingen op korte en lange termijn
voor de waterroverlast op Ramonshoek. Op korte termijn wil het nieuwe college het ingebuisde Axelvaardeken ten noorden van de expresweg terug open maken. Dit geeft een betere doorstroming en buffering
bij hevige regenval. Er staan echter een rij bomen boven deze buizen
aangeplant, deze bomen moeten eerst verwijdert worden waarna het
oude vaardeken kan hersteld worden. Hopelijk lukt de administratie en
de uitvoering tegen het einde van dit jaar.
Op langere termijn (gepland 2016) aanleg nieuwe riolering op Ramonshoek. Er zijn al diverse vergaderingen met de Watergroep, RioP en de
polderbesturen doorgegaan om alles zorgvuldig te plannen.
Inspraak plus Jaargang 31 nummer 1 – maart 2013
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WAC (Wachtebeke Anders Cultuur)
organiseert op zaterdag 8 juni 2013 een daguitstap
naar het Kröller-Müllermuseum (Otterlo / Veluwe) en Arnhem
In de voormiddag rijden we naar het Kröller-Müllermuseum dat zich in het Nationaal Park De Hoge Veluwe bevindt.
De verzameling van het museum is opgebouwd rond de omvangrijke collectie werken van Vincent van Gogh, één van
de meest indrukwekkende overzichten van zijn oeuvre. Ook George Seurat, Pablo Picasso, Fernand Léger, Piet Mondriaan en veel andere kunstenaars zijn met belangrijke schilderijen vertegenwoordigd.
Vanaf 1961 neemt
ook de beeldentuin
een belangrijke plek
in. Hier wordt een
unieke collectie
sculpturen getoond.
De beeldentuin geeft
een overzicht van de
ontwikkelingen in de
beeldhouwkunst vanaf de 19e eeuw tot
heden.
Mensen die liever een wandeling maken kunnen de ecologische wandelroute volgen, samengesteld voor de beeldentuin van het museum: een combinatie van kunstwerken en flora en fauna. Kunst en natuur gaan al eeuwen samen en
vormen een uniek kenmerk van het Kröller-Müller Museum.
Na het bezoek aan het museum rijden we richting Arnhem waar iedereen vrij is tot 15u.
Om 15u voorzien we een geleide wandeling in de historische kelders onder het centrum. Deze
wandeling duurt 1u15’. Onder diverse winkelstraten van de oude binnenstad bevinden zich middeleeuwse kelders.
Uitgerust met kaarsennissen en fraaie tongewelven maken zij het verre verleden van Arnhem
zichtbaar. Deze kelders werden gerestaureerd, in de oorspronkelijke staat teruggebracht en onderling met elkaar verbonden. Hierdoor ontstond een uniek historisch monument. Onder leiding van
een gids gaat u op ontdekkingsreis door dit spannende maar ook unieke monument.
Daarna kan iedereen nog eventjes winkelen of uitrusten op een terrasje en
om 17u30, vertrekken we terug naar Wachtebeke, waar we rond 20u aankomen.

Programma
7u30: vertrek in Wachtebeke (aan de kerk)
10u: aankomst in KMM
12u à 12u30: vertrek naar Arnhem
15u: geleide wandeling in Arnhem
17u30: vertrek uit Arnhem, terug in Wachtebeke om 20u.
Inschrijven ten laatste op 15 mei, bij:
Saskia De Ridder
Warande 4
Patrick Gerard
Vinkenstraat
Anita Van Cronenburg Dr J Persynplein 4A
Rosita Remorie
Kalve 21
Vera De Loose
Axelsvaardeken 70

09/335.84.48
09/345.90.45
09/345 86 86
09/342 86 54
09/342.80.29

saskia.de.ridder@telenet.be
patrick.gerard10@telenet.be
anita.vc1@telenet.be
rosita.remorie@skynet.be
veradl70@hotmail.com

Kostprijs 38 euro voor Anders-leden, 42 euro voor niet-leden. Inbegrepen in de prijs: busreis, ingang Nationaal Park De
Veluwe en Kröller-Müllermuseum, een drankje (koffie, thee of frisdrank) bij aankomst in het museum en een geleide
wandeling in Arnhem.
Overschrijven ten laatste op 15 mei op rekeningnr. BE12 9794 2946 6592 van WAC met vermelding ’daguitstap 8
juni’.
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Donderdag 2 mei om 20u in de Capitole te Gent - BERT KRUISMANS
De afgelopen jaren is allerslimste mens Bert Kruismans intensief op tournee geweest in Franstalig België. Hij maakte er
kennis met een land dat hij alleen kende uit de verhalen van zijn vader en uit vergeelde geschiedenisboeken. Daarom
maakt hij een voorstelling over vaderschap, heimwee, geschiedenis, politiek,
opvoeding en de verbanden hiertussen.
Het wordt alweer een uniek spektakel van Vlaanderens meest spitsvondige comedian. Speciaal voor deze show componeert hij een aantal nieuwe nummers die hij live zal brengen om zo een nieuw genre te lanceren: de stand up musical.
Prijs 24 €. We rijden met eigen vervoer. Geïnteresseerd ? laat dit zo
vlug mogelijk weten aan Antoon De Baets 09/342.83.66, Anita Van Cronenburg
09/345.86.86, Rosita Remorie
09/342.86.54, Eric Tack
09/342.80.29
Stort op rekeningnr: BE51 0682 2087 2562 met vermelding Bert kruismans en aantal personen.

Gratis gezins- en ledendag van SP.a en Curieus zondag 26 mei in Pairi-daiza
Vorig jaar in Bellewaerde waren we met 70 aanwezigen. Ieder jaar gaan er meer mensen mee naar de gratis sp.aCurieus gezins- en ledendag. Schrijf in bij volgende bestuursleden met het aantal personen. Na inschrijving ontvang je
het exacte vertrekuur van de bus in Wachtebeke en je toegangsticketten, drank- en lunchbonnen. De bus vertrekt ongeveer om 9u ’s morgens, we zijn terug in Wachtebeke rond 18u00.

Inschrijven bij:
Anita Van Cronenburg, Persynplein 4A, 09/345.86.86
Rosita Remorie, Kalve 21, 09/342.86.56
Tom De Fleurquin, Staonsstraat 150,0478/21.98.81
Antoon De Baets, Walderdonk 14, 0486/92.78.41
Eric & Vera Tack/De Loose, Axelsvaardeken 70, 09/342.80.29
Marc Bogaert, Roodborststraat 18, 09/345.06.04
Rudy Van Cronenburg, Schooteveldstraat 8, 09/ 345.05.94

Curieus en sp.a Wachtebeke en Moerbeke organiseren op dinsdag 30 april 2013
om 19uur in het Rozenhof, Dorp 80 Wachtebeke een koud buffet
Gegarneerde zalm "belle vue" / Tomaat met grijze garnalen Maatjes en gerookte sprot met ui / Visterrine Perzik met tonijnsla / Rauwe ham met meloen Gebraden rundvlees met boontjes / Ardeens varkensgebraad met champignons / Frikandon en salami met uitjes en augurkjes / Hespenrolletje met asperges /Kalkoengebraad Rauwkost, opgespoten eitjes,
sausjes, aardappelsla, rijstsla met paprika / 2 mini broodjes en boter
Aperitief + consumptie tijdens eten + koud buffet, dit alles voor: SP.a-leden
20€, niet-leden 22€, kinderen tot 12 jaar 10€
Inschrijven tot en met 25 april
Stort op rekeningnummer: BE51 0682 2087 2562 met vermelding aantal
personen en aantal SP.a- leden, of betaal cash aan onderstaande bestuursleden of café Rozenhof.
Café Rozenhof 09/345.91.89 / De Fleurquin Tom 0478/21.98.81
Bogaert Marc 09/345.06.04 / De Baets Antoon 0486/92.78.41
De Loose Vera 09/342.80.29 / Remorie Rosita 09/342.86.54
V/Cronenburg Anita 09/345.86.86 / V/Lierde Sonia 09/345.94.32
en bestuursleden vzw 'tHuizeke Moerbeke

Gastronomisch weekend in Limburg
Van 6 tot en met 8 december 2013 in Kasteel Wurfeld in
Maaseik
We gingen op bezoek en vonden het prachtig; bovendien
was het eten erg lekker! Te midden van een besloten, schilderachtig landschap te Maaseik vindt u hotel restaurant
Kasteel Wurfeld, gelegen in een privé park van 2,5 ha.
Inschrijven vóór 20 mei bij:
Anita Van Cronenburg 09/345.86.86, Rudy Van Cronenburg , Rosita Remorie 09/342.86.54, Antoon De Baets
09/342.83.66
Bezoek de website van het kasteel voor meer info.
Www.kasteelwurfeld.be
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De ANDERS nieuwjaarsreceptie
Ondanks de sneeuwstorm kwamen op zaterdag 26 januari de mensen massaal en goedgezind naar onze
nieuwjaarsreceptie op de markt

Curieus actie succes : lever je oude gsm in voor een boom
Curieus Wachtebeke hield op zaterdag 26 januari, ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van kartel Anders, een inzamelactie van oude GSM-toestellen. 'Veel te veel oude GSM’s
blijven ongebruikt in de kast liggen', vertelt Antoon De Baets van Curieus. 'Daar willen we
iets aan veranderen. We zamelen de toestellen in en voor elk oud toestel dat ingeleverd
wordt, planten wij een boom in de plaats. Op die manier hopen we een groot bos te kunnen
aanplanten.'
Op die dag werden niet minder dan 118 gsm’s binnengebracht. De actie loopt nog steeds.
Je kan ze nog bij bestuursleden afgeven tot 1mei.
Dank voor je massale steun.
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