





WIJ LATEN ONS DE MOND NIET SNOEREN!

Las u ook de talrijke krantenar0kels 
naar aanleiding van de bewogen gemeenteraad van 24 

september 2020?

Trok deze foto uw 
aandacht op sociale media?

N-VA verliet de gemeenteraad niet als vlucht, maar als statement van protest 
tegen de gang van zaken in onze gemeenteraad! Hierna kan u lezen waarom! 



Geen openbaarheid van bestuur 

De  gemeenteraad moet toegankelijk zijn voor elke burger van Liedekerke. 

Daarom willen wij de gemeenteraad bij u in de huiskamer brengen:  
N-VA Liedekerke stelde voor om de geluidsopnames van de gemeenteraden 
beschikbaar te stellen voor àlle Liedekerkenaren via de website van de 
gemeente. Ook het livestreamen van de gemeenteraad stelden wij voor. 

De publicaBe van de geluidsopnames werd goedgekeurd op de gemeenteraad 
van juni 2020. 

In plaats van de verwachte vooruitgang in openheid, zeGe het schepencollege 
Bjdens de ziHng van september opnieuw een stap terug. 

⁃ inperking vraagrecht: Bjdens de vragenronde wordt ons vraagrecht 
beperkt tot slechts één extra vraag per item. Elke ruimte voor debat 
wordt aldus uitgewist. 

⁃ invoering CENSUUR: het schepencollege eigent zich het recht toe om 
te knippen in de geluidsopnames voor ze worden gepubliceerd. 

Het zal u niet verbazen dat wij ons daar niet in konden vinden, en vroegen het 
schepencollege om deze beslissing te verduidelijken. 

Russische toestanden 

Daarop weigerde voorziGer EBenne Schouppe meermaals het woord door te 
geven aan het schepencollege, gaf hij triomfantelijk toe dat de verregaande 
beperkingen in het Huishoudelijk Reglement gericht waren tegen onze 
fracBeleidster Berdien Van Den Abeele, weigerde hij aanvankelijk botweg een 
geheime stemming, ging hij zelfs zover om een N-VA gemeenteraadslid te 
inBmideren... 

Voor een voorziGer, van wie geacht wordt dat hij onparBjdig de gemeenteraad 
in goede banen leidt, is dergelijk gedrag onaanvaardbaar! 

Meerderheid zwijgt 

Alle gemeenteraadsleden van de meerderheid lieten de voorziGer begaan. 

Door hún voortdurende sBlzwijgende goedkeuring kan voorziGer EBenne 
Schouppe een dictatoriale rol blijven spelen in de gemeenteraad. Het gebrek 
aan verantwoordelijkheid van deze gemeenteraadsleden is verpleGerend. 
Daarom vragen wij hen: 

⁃ Waarvoor staat de D(emocra0sch) in CD&V plus? 

⁃ Waar blijY de S(ocialis0sch) in sp.a vooruit? 

⁃ Hoe Open is Open VLD? 

Wij vertegenwoordigen u niet om onze mond te houden of om werkeloos geld 
op te strijken. Wij zeggen “Neen!” tegen een ceremoniële funcBe van 
gemeenteraadslid dat blindelings voorstellen goedkeurt. 

Wij zijn uw kriBsche stem in de gemeenteraad, maar deze stem wordt door de 
meerderheid meer en meer in de kiem gesmoord. Dit kunnen wij niet langer 
toestaan. 

Wij laten ons de mond niet snoeren, u toch ook niet? 

Afzijdige burgemeester 

Bij het begin van deze nieuwe legislatuur namen wij de uitgestoken hand van 
de kersverse burgemeester aan, om samen aan een beter Liedekerke te 
werken. Als grootste parBj van Liedekerke leek het ons namelijk logisch dat wij 
mee konden wegen op de besluitvorming. 

Waar blijY die beloofde nieuwe wind van de burgemeester? Als boegbeeld van 
de verjonging van de plaatselijke CD&V ging hij via het plus-project komaf 
maken met het ‘doen & laten’ uit het verleden. Er ging werk gemaakt worden 
van verregaande burgerparBcipaBe, er ging geluisterd worden naar de ideeën 
van de opposiBe. 

De burgemeester houdt zich naar eigen zeggen “afzijdig”, hij gaat evenwel 
gebukt onder de almacht van de voorziGer. 



ConstrucHeve opposiHe 

Er wordt ons al te vaak verweten dat wij niet posiBef zijn, zoals deze quote van 
de burgemeester getuigt: “Ik heb geen begrip voor het gebrek aan 
construc0eve voorstellen van de opposi0e!” 

Hier een greep uit onze voorstellen: 

- voorstel oprichHng gemeenteraadscommissies: een sBlle dood laten 
sterven door de meerderheid; 

- voorstel burgerparHcipaHe in grote bouwdossiers: wordt niet toegepast 
door de meerderheid; 

- voorstel tot invoering van belasHng voor grote bouwprojecten: 
afgekeurd door de meerderheid; 

- voorstel aankoop mobiele camera’s tegen sluikstort en overlast: na 6 
jaar aandringen zijn ze er nog niet; 

- voorstel registraHe sluikstorten: wordt niet uitgevoerd; 
- voorstel publiek beschikbaar stellen van geluidsopnames van 

gemeenteraad: hierin zal geknipt worden vóór publicaBe; 
- voorstel livestreamen van gemeenteraad: wordt op de lange baan 

geschoven; 
- voorstel steun aan handelaars in Hjden van corona: niet aanvaard door 

de meerderheid; 
- voorstel gebruik Nederlandse taal meer te sHmuleren in reglementen: 

een sBlle dood gestorven; 
- voorstel heropwaardering oud-strijders graven: goedgekeurd maar nog 

steeds niet uitgevoerd; 
- voorstel installaBe adviesraden: informaBevergadering bleef zonder 

gevolg... 
  
N-VA Liedekerke blijY werken aan verandering, wij blijven uw stem in de 
gemeenteraad! 
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