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Beslissen, informeren
en koppig zijn
Anders en Open VLD
vragen adviezen…
voor de schijn

Tijdens de gemeenteraad van 27
februari 2014 heeft onze fractie
een vraag gesteld betreffende
de staat van onze gemeentelijke
aanplakborden en wat de meerderheid hier ging aan doen.
Er zou advies gevraagd worden
aan de cultuurraad. Onze fractie
vroeg om ook aan andere adviesraden, zoals de jeugdraad
en de sportraad, een advies te
vragen, gezien zij ook gebruiker
zijn van de huidige borden.
Lees meer hier, op pagina 4!

Anders en Open VLD vragen
adviezen… voor de schijn?
Tijdens de gemeenteraad van
27 februari 2014 heeft onze
fractie een vraag gesteld betreffende de staat van onze gemeentelijke aanplakborden en
wat de meerderheid hier ging
aan doen.
Het antwoord van de meerderheid was
dat ze één digitaal bord willen plaatsen
op het Dr. J. Persynplein en in de huidige
borden geen energie meer zullen steken.
Ze vinden dat borden langs de invalswegen geen meerwaarde hebben en dat je
toch niet kan lezen wat daarop staat.
Er zou advies gevraagd worden aan
de cultuurraad. Onze fractie vroeg om
ook aan andere adviesraden, zoals de
jeugdraad en de sportraad, een advies te
vragen, gezien zij ook gebruiker zijn van
de huidige borden.
Het CBS (College van Burgemeester
en Schepenen) heeft volgende adviezen
ontvangen:
• De jeugdraad gelooft niet echt in een digitaal bord en vraagt te blijven investeren
in de aanplakborden en het huidig reglement aan te passen zodat vrij aanplakken
mogelijk wordt.
• De Cultuurraad stelt vele vragen bij een
digitaal bord en vraagt de bestaande bor-

den te behouden, een beetje op te knappen en het huidig reglement aan te passen
om vrij aanplakken mogelijk te maken.
• De sportraad ziet geen geschikte plaats
voor een digitaal bord en ziet meer heil in
een systeem van inschuifborden (dus een
soort aanplakborden).
Het is ons duidelijk dat het CBS de aanbevelingen van de cultuurraad, jeugdraad en
sportraad niet goed gelezen heeft en dat
het besluit van de meerderheid reeds vast
lag nog vóór de vraag om advies naar de
adviesraden is gesteld.
Ook de gemeenteraad wordt in dit dossier
niet erkend. Het College van Burgemeester en Schepenen is heer en meester en de
” rest ” moet maar volgen.
Op onze vraag waarom het CBS de
adviezen van deze adviesraden niet volgt
en waarom ze eigenlijk een advies vragen
als hun besluit reeds vast stond, was het
antwoord zeer kort. Ze zijn overtuigd van

hun eigen gelijk.
Ook het huidig reglement wordt niet
gevolgd. Zo stellen we de laatste maanden
een 10-tal overtredingen vast, zonder ook
maar één boete als gevolg. Het reglement
is nochtans heel duidelijk. “Aanplakkingen
zonder vergunning zijn strafbaar. Voor
de verwijdering zullen de kosten aangerekend worden aan € 25,00 per uur met een
minimum van € 25,00.”
Voor alle duidelijkheid: een advies van een
adviesraad heeft geen enkele verplichting
naar uitvoering voor een gemeentebestuur. Als men echter een advies vraagt
aan 3 adviesraden, die elk op hun beurt
- min of meer - vragen om bij de huidige
borden te blijven en men gaat daarop
niet in, dan geeft men toch wel een heel
duidelijk signaal aan alle verenigingen en
vrijwilligers.
Wim Van Hoecke
Fractieleider CD&V-Wachtebeke

Geluidshinder bij feesten op het Dr. J. Persynplein
Enkele inwoners hebben hun
ongenoegen geuit over geluidshinder tijdens het kermisweekend eind juni en ter
gelegenheid van het vuurwerk
en dansfeest op 21 juli 2014.
Zelf hebben we ook vastgesteld
dat de muziek op 21 juli te luid
stond.
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Op onze vraag wat het CBS zal doen
om deze klachten bij te treden en de
wettelijke normen niet te overschrijden,
kon schepen Wuytack ons het volgende
vertellen:
De geluidsmeter was aanwezig, maar
werd uitgezet door de cafébazen. Bij
een volgende editie zal men beter opletten en zorgen dat de geluidsmeter “
aan staat “ en de wettelijk toegestane
geluidsnormen gevolgd worden.
Ook zijn er klachten gekomen wat

het vuurwerk en het neerkomend vuil
betreft. Naar volgend jaar toe, bekijkt
men of het Persynplein een geschikte
plaats is voor het jaarlijkse vuurwerk.

Antwoorden op de vragen van CD&V
Gemeenteraad van 25 september 2014
- Vraag naar stand van zaken i.v.m. noodzakelijke belijningen, wegmarkeringen
over de hele gemeente en in het bijzonder van de parkeerplaatsen voor gehandicapten op het Dr. Jules Persynplein.
Indien het weer het toelaat worden de
belijningen uitgevoerd tijdens de eerste
helft van oktober.

- Verkeersveiligheid rond onze scholen.
Wat is hier de evolutie?
Er werd reeds heel wat besproken. Het
gemeentebestuur is bezorgd en belangrijk hierbij is dat iedereen gesensibiliseerd
wordt: de scholen, de ouders, de leerlingen, …
Enkele concrete ideeën zijn: de ouders
vragen om zo weinig mogelijk met de
auto naar school te komen om hun kinderen af te zetten, voor de leerlingen van
het” lyceum “ - de meest overzichtelijke
uitgang aan de kerk gebruiken enz. worden in de heel nabije toekomst verdere
concrete stappen ondernomen.

- Veilige fietsweg tussen Pottershoek en
Walderdonk (langs de Langeledevaart)
- is er ontwikkeling i.v.m. eventuele
onteigeningen?
Er is een budget voorzien voor de mogelijke ontwikkelingen.

- Wateroverlast Ramonshoek: graag
een stand van zaken i.v.m. een tijdelijke
oplossing voor de wateroverlast op Ramonshoek.
Er zijn een aantal vergaderingen (o.a met
de provincie) geweest om een voorlopige
oplossing te vinden voor de wateroverlast op Ramonshoek.
Na heel wat over en weer gepalaber, zou
men proberen om zoveel mogelijk het
slib uit de riool te verwijderen. Men zal
in elk geval trachten om de miserie te
verminderen, maar zonder garantie. Het
bestuur ondervindt dat de “ papiermolen
van de administratie” hier heel traag en
frustrerend draait.

- Reglement ontwerpwedstrijd – een
logo voor Wachtebeke. Waarom lag
dit reglement niet ter goedkeuring op
een gemeenteraad. Waarom mogen

de gemeenteraadsleden niet meestemmen over het nieuwe logo van onze
gemeente?
Samen met de nieuwe gemeentelijke
website wordt er een nieuw moderner
logo voor Wachtebeke gekozen. Door
creatieve Wachtebekenaren zijn er 11
ontwerpen gemaakt. Een jury bestaande
uit een afvaardiging van de 12 gemeentelijke adviesraden zal de keuze maken
van het nieuwe logo. Het college wenst
zeker niet dat politici deze keuze maken
en de beslissing van de adviesraden zal
aanvaard worden.
- Voetweg tussen de Wildestraat en de
Bosstraat. Graag een stand van zaken
betreffende de juridische procedure
i.v.m. deze voetweg.
De juridische procedure is lopende. Als
reactie op klachten over het hoge gras,
is er gemaaid door de huidige gebruiker.
Zolang de deputatie niet beslist, kan de
gemeente geen werken uitvoeren.
- Melden van een alarm bij een bevoegde instantie: (een plichtsbewust
burger kreeg een gepeperde rekening na
het melden van een alarm bij Aldi)Wat
zijn de afspraken, gevolgen i.v.m. het
melden van een alarm bij de bevoegde
instanties
In december 2013 heeft de gemeente
Zelzate een aantal tarieven van dienstverlening van het brandweerkorps voor
de gemeenten Zelzate, Wachtebeke en
Moerbeke aangepast. Begin 2014 werden de verhogingen aangekondigd in de
digitale nieuwsbrief en het gemeentelijk
informatieblad: o.a. voor de bestrijding
van niet-bedreigende wespennesten en
een forse verhoging voor onterechte
oproepen. Het vermelde individuele
geval is opgelost na tussenkomst. Het
gemeentebestuur zal met de gemeente
Zelzate overleggen om te vermijden
dat mensen die plichtsbewust een
alarm melden, financieel aangesproken
worden.
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Feest!

Het is weer zover, de Wachtebeekse CD&V organiseert op zaterdag
22 november een lekkere winterbarbecue voor al haar leden en
sympathisanten!
Vanaf 19.00u is iedereen welkom in ons Cultuurhuis voor de BBQ, een
dessertenbuffet, entertainment en gezellig samen zijn.
Als je erbij wil zijn, dan vragen we om op voorhand in te schrijven
(voor 15 november), en het bedrag van € 30 per persoon op ons
rekeningnummer over te schrijven.

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V-werking in
onze gemeente? Of heeft u een suggestie
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de
conversatie aan!

#goedgezind

Uw lokale contactpersoon
Sanne Alexander
(sanne_alexander@hotmail.com)
www.wachtebeke.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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We hopen u van ganser harte te mogen verwelkomen!

