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Burgerparticipatie?  
Veel blabla, weinig boemboem 
Op de gemeenteraad van september keurden alle partijen een ‘engagementsverklaring burger- 
participatie’ goed. Daarin worden de basisprincipes van het participatiebeleid geformuleerd.  
“N-VA Liedekerke vraagt al meerdere jaren dat de inwoners meer bij het beleid betrokken worden.  
Helaas moeten we vaststellen dat de meerderheid de engagementsverklaring zelf niet naleeft”,  
aldus fractievoorzitter Berdien Van Den Abeele.

Volgens de verklaring wil de gemeenteraad open en  
respectvol handelen, inclusief en toegankelijk zijn, proactief 
en tijdsbewust te werk gaan, informatief en transparant  
communiceren en contextgebonden en themagericht  
handelen. “Maar die principes worden door de meerderheid 
met voeten getreden wanneer het gaat over hét thema dat u 
vandaag als inwoner aanbelangt: ruimtelijke ordening”, stelt 
Berdien Van Den Abeele. “Of voor de meerderheid: bouwen, 
bouwen en nog eens bouwen.”

Schepencollege houdt informatie voor zich
Zo kreeg de meerderheid op 2 mei een uiteenzetting van  
de dienst Omgeving over alle mogelijke grotere bouw- 
projecten die de komende jaren op de agenda kunnen  
staan. De oppositie werd daarvoor niet uitgenodigd. Op 
de gemeenteraad van mei kreeg burgemeester Steven Van 
Linthout de vraag om deze informatie ook met de oppositie 
te delen. Zijn antwoord: “Natuurlijk willen wij dat.” Maar op 

de gemeenteraad van juni werd de burgemeester  
teruggefloten door gemeenteraadsvoorzitter Etienne  
Schouppe. Hij vroeg de burgemeester en schepenen om  
de informatie niet door te geven aan de gemeenteraadsleden,  
omdat het schepencollege eerst moest nadenken over de 
talrijke vragen van bouwpromotoren.

Alles blijft bij het oude 
N-VA Liedekerke gaf aan dat deze manier van werken 
volledig haaks staat op de principes van burger-
participatie. Het college, voor rede vatbaar op 
de gemeenteraad van mei, ging in juni niet in 
tegen de gemeenteraadsvoorzitter. “Opnieuw 
bleek maar eens dat alles gewoon bij het oude 
blijft en dat er van échte burgerparticipatie 
niet veel in huis komt”, besluit Berdien.

Berdien Van Den Abeele, fractievoorzitter

HAANTJESKERMIS
Zaterdag 26 oktober van 18 tot 21 uur

Zondag 27 oktober van 11.30 tot 15 uur  
Parochiehuis

Opperstraat 40, 1770 Liedekerke

Volwassenenmenu: 20 euro
Soep - halve kip met patatjes en groenten - dessert
Kindermenu: 10 euro
Soep - kippenbil met patatjes en appelmoes - dessert
Iedereen welkom!
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N-VA legt klacht neer tegen samenstelling commissie 
voor ruimtelijke ordening
N-VA Liedekerke legt klacht neer bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tegen de beslissing van de  
gemeenteraad over de samenstelling van de Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke  
ordening. Een groot deel van de leden werkt(e) namelijk voor de gemeente of is bestuurslid van een van  
de meerderheidspartijen.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening geeft 
advies over alles wat met ruimtelijke ordening te maken heeft.  
In een gemeente waar grote bouwprojecten als paddenstoelen uit 
de grond schieten, is de commissie een zeer belangrijk advies- 
orgaan. De samenstelling ervan leidde tot heel wat commotie. 
Ten eerste was het voorstel van de meerderheid op de gemeente- 
raad van mei in strijd met de genderpariteit (een evenwichtige 
verdeling tussen mannen en vrouwen). Daardoor kon er geen 
rechtsgeldig advies geleverd worden. Bovendien was een groot 
deel van de leden personeelslid van de gemeente of bestuurslid 
van een van de drie coalitiepartijen, wat belangenvermenging in 
de hand werkt. Het voorstel werd vervolgens uitgesteld.

Onafhankelijke kandidaten afgewezen
In september deed de meerderheid een nieuw voorstel. En 
hoewel de genderpariteit daarin wel gerespecteerd werd, bleken 
er nog steeds acht (plaatsvervangende) kandidaten (gewezen) 
personeelslid van de gemeente of bestuurslid van een meerder-
heidspartij te zijn. En dat terwijl er zich drie nieuwe kandidaten 
hadden gemeld die allen meer dan voldoende expertise hadden 
op het vlak van ruimtelijke ordening en op geen enkele manier 
gebonden waren aan de werking van de gemeente. Het gemeente- 
bestuur had dus de kans om drie onafhankelijke inwoners van 
Liedekerke te laten zetelen in dit belangrijke adviesorgaan, maar 
weerde hun kandidaturen.

N-VA vraagt garanties
N-VA Liedekerke vecht de beslissing nu aan bij het Agentschap 
Binnenlands Bestuur. Ruimtelijke ordening is een gevoelig 
beleidsdomein voor belangenvermenging. Door de opmaak van 
plannen worden gronden immers meer of minder waard. Er 
zijn dan ook meestal grote sommen geld mee gemoeid. Daarom 
wil N-VA Liedekerke sluitende garanties dat de commissie voor 
ruimtelijke ordening correct is samengesteld.

  In een gemeente waar grote bouwprojecten als paddenstoelen uit 
de grond schieten, is de commissie voor ruimtelijke ordening een 
belangrijk adviesorgaan.

  Gemeenteraadslid Johnny De Brabanter  
is tevreden dat de namen van onze 
oud-strijders binnenkort weer leesbaar zijn.

Grafzerken oud-strijders in ere hersteld
Gemeenteraadslid Johnny De Brabanter stelde vast dat de 
gegevens op de grafzerken van onze Liedekerkse oud-strijders 
op het kerkhof in de Molenstraat door de jaren heen haast 
onleesbaar waren geworden. Onze oud-strijders rusten als 
onbekenden in hun eigen dorp.

Uit respect voor deze mensen en hun families, vroeg Johnny 
op de gemeenteraad van juni om deze graven te herstellen, 
zodat de namen weer leesbaar zijn. Het voorstel werd unaniem 
goedgekeurd.

N-VA-voorstel 
goedgekeurd
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Gemeentebestuur koopt mobiele camera’s  
aan op vraag van N-VA
De aanhouder wint. Na jarenlang aandringen van N-VA Liedekerke koopt de 
gemeente eindelijk mobiele camera’s aan. De N-VA is tevreden dat het gemeente- 
bestuur investeert in uw veiligheid en zal erop toezien dat het niet bij deze  
investering blijft. 

De N-VA pleit al jaren voor de aankoop van mobiele camera’s. 
Die hebben in andere gemeenten hun nut al bewezen. Niet alleen  
bevorderen ze de veiligheid in de buurt, ook sluikstorters en  
vandalen kunnen betrapt en makkelijker geïdentificeerd worden.  
Een gewapende overval, bedreigingen van de schoolgaande jeugd 
in het Warandepark en diverse diefstallen bewijzen dat dergelijke 
camera’s geen overbodige luxe zijn in Liedekerke.

Veiligheid is prioriteit
“Tijdens de verkiezingscampagne van 2018 was veiligheid voor 
alle partijen een prioriteit, maar bijna een jaar later was daar 
nog maar weinig van te merken”, stelt gemeenteraadslid Kasper 
Daem. “Met alle incidenten van de afgelopen maanden was voor 
ons de maat vol.” Op de gemeenteraad van september vroeg 
Kasper dan ook naar een plan van aanpak en drong hij nogmaals 
aan op de aankoop van mobiele camera’s.

Belangrijke stap
En met succes: het gemeentebestuur is er eindelijk van overtuigd 
dat mobiele camera’s nodig zijn om overlast vast te stellen en aan 

te pakken. “De aankoop van de camera’s is een belangrijke eerste 
stap”, reageert Kasper Daem tevreden. “Jammer genoeg laat het 
gemeentebestuur de uitvoering over aan de volledige TARL- 
politiezone. Daardoor wordt de voortdurende aanwezigheid van  
mobiele camera’s niet gewaarborgd.”

Extra politiepersoneel nodig
N-VA Liedekerke wijst erop dat met de aankoop van de camera’s 
de problemen van het veiligheidsbeleid nog lang niet opgelost zijn. 
Om de camerabeelden te verwerken is extra gespecialiseerd  
personeel nodig. “De politiezone TARL kent nog steeds een  
probleem met het invullen van haar vacatures.  
Wij dringen erop aan  
dat de zone ook daar  
prioriteit aan geeft”,  
zegt politieraadslid  
Piet Van den Borre.

Stationsomgeving blijft hoogstwaarschijnlijk niet groen
Het nieuwe station staat er amper, of daar is de eerste projectontwikkelaar al die het gebied errond wil 
ontwikkelen. Op de gemeenteraad van september werd een project voorgesteld met een Lidl en 32 apparte-
menten tussen de Affligemsestraat en de Oude Muilenstraat. Een toegangsweg komt in de Affligemsestraat. 
N-VA Liedekerke is op zich niet tegen de komst van een Lidl, maar stelt zich wel vragen bij de locatie en de 
werkwijze van het gemeentebestuur: 

•  In welke mate doet dit project, samen met het Treenity-project, de  
verkeersdrukte in Muylem opnieuw toenemen? En wat met de  
verkeersveiligheid?

•  In hoeverre wordt het verlies aan groen gecompenseerd? Opnieuw wordt 
immers grootschalig bijgebouwd aan de rand van onze gemeente.

•  Tot op welke hoogte krijgt u als inwoner daadwerkelijk zeggenschap in 
dit project? Een week voor de voorstelling van het project liet de gemeente 
nog verstaan dat de projectontwikkelaar nog niet gekend was. Toen de 
N-VA op de gemeenteraad van mei vroeg naar de geruchten over de komst 
van een Lidl, werd onze vraag nog weggelachen door de gemeenteraads-
voorzitter. Nochtans bevestigde die dat dit plan al negen jaar wordt  
voorbereid en dat de besprekingen met de gemeente al maandenlang 
liepen. Bovendien werd, op vraag van de gemeente, een masterplan  
uitgewerkt waarbij op termijn appartementen voorzien worden tot aan 
café Ex Aequo. Waarom worden de inwoners pas in zo’n laat stadium 
geïnformeerd?

•  In welke mate zijn de Liedekerkenaren gebaat bij een nieuwe bouwwerf van, opnieuw, zoveel appartementen? 

Het gemeentebestuur zet met dit project duidelijk in op een stijging van het inwonersaantal om zo de schuldenput te vullen.  
Maar het project mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid, vindt N-VA Liedekerke.

  In de nu nog groene stationsomgeving komen  
binnenkort een supermarkt en 32 appartementen.

Kasper Daem 
Gemeenteraadslid

Piet Van den Borre 
Politieraadslid
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


