
 

Geachte senioren, beste collega’s, 

Ook in mijn naam van harte welkom op het 41e seniorenfeest van CD&V in de hallen van 

BELORTA. Ikzelf maak het vandaag voor de 32e maal mee als medeorganisator. Menige 

onder jullie namen reeds meermaals deel aan dit feest. Diverse ministers waaronder zelfs 

minister-presidenten Luc Van Den Brande, Jean-Luc De Haene en Kris Peeters stonden ons 

hier te woord. Ik denk te mogen stellen dat onze gastspreker van vandaag – Nahima Lanjri 

– ons zeker een politieke boodschap heeft gebracht. 

Ik ga me  vandaag niet wagen aan Vlaamse en Federale uitspraken, maar wil wel een 

aantal zaken op lokaal vlak met jullie doornemen. 

Wat heeft 2 jaar verandering van beleid gebracht in onze gemeente!!! 

Vooreerst ben ik gelukkig dat de belangrijkste gebeurtenis naar mobiliteit in onze 

gemeente werd gerealiseerd, met name de doortrekking van de R6. Ik durf hier  stellen dat 

deze realisatie er uiteindelijk is gekomen door het niet aflaten van de vorige 

bestuursmeerderheid. Reden waarom er bij het openstellen deze zomer geen officiële 

opening werd georganiseerd door de nieuwe meerderheid. 

Spijtig genoeg moesten we op de laatste gemeenteraad vaststellen dat de nieuwe 

meerderheid niet inging op onze vraag om het zwaar verkeer nu definitief te weren uit de 

centra. Men ging hier eerst nog eens een studie over  laten maken!!!! 

Door ons geplande zaken voor 2013 zoals: 

- het nieuwe Woon-Zorgcentrum  

- de multifunctionele zaal van de school Dijkstein  

- rioleringswerken in de Lange Zandstraat 

- de verkaveling Beukendreef en  

- de restauratie van de pastorie in O.-L.-V.-Waver 

werden door de nieuwe meerderheid opgeschoven in tijd. 

Wat heeft deze nieuwe meerderheidsploeg dan wel gedaan!! 

De door hen aangekondigde financiële put eind vorige legislatuur is nu, door het moeten 

kenbaar maken van de rekeningen 2012 en 2013, duidelijk ontkracht. 

Eind 2012 zou er een financiële put van 1 miljoen euro geweest zijn hetgeen wij altijd 

tegengesproken hebben. 



De cijfers van de rekening bewijzen nu ons gelijk. Eind 2012 was er een positief resultaat 

van 2.417.336 €. Het resultaat van 2013 was weerom positief met een resultaat van 

1.110.756 €. Het uiteindelijke resultaat was dat er eind 2013 een overschot was van 

3.528.092 €. 

Spijtig genoeg had men in 2013 een aantal ingrepen gedaan om het zogezegde negatieve 

cijfer om te buigen. 

Enkele voorbeelden : 

Een aantal openbare gebouwen zullen verkocht of afgebroken worden zoals: 

- het oude schoolgebouw in de Lemanstraat (te koop voor 350.000 €) 

- sporthal Leyland wordt afgebroken (15 sportverenigingen zijn hierdoor naar Duffel 

 getrokken of gestopt)  

- het zwembad Centrum werd gesloten waardoor scholen nu met de bus naar een ander 

 zwembad moeten met fel verminderde uren zwemles als gevolg  

- de Schranshoeve met aanhorigheden, zoals lokalen scouts Waver, worden verkocht  

- de bibliotheekfilialen gaan dicht - 

Alle retributies en/of belastingen werden 10 tot 15 % verhoogd, zoals : 

- de buitenschoolse kinderopvang  

- de concessies op de kerkhoven  

- de seniorenreis ging van 15 € naar 20 €  

- +54 € per gezin per jaar voor huisvuilverwerking 

- aanzienlijke opslag van de maaltijden OCMW  

- forse verhoging dagprijs OCMW. 

Het personeelsbestand zou met 10 % moeten verminderen: 

door hun manier van werken heeft men hier geen moeilijkheden mee, gezien diverse 

personeelsleden zelf een andere werkgever zochten waaronder: 

- de secretaris  

- het hoofd van de dienst Ruimtelijke ordening 

- de assistente van de diensthoofd Ruimtelijke Ordening.   

In 2013 verlieten 18 personeelsleden het bestuur en in 2014 zou dit record nog wel eens 

kunnen verbroken worden. 

De wijkwerking van de politie welke voorzien was in het nieuwe hoofdcommissariaat werd 

op vraag van enkele wijkagenten ondergebracht op het gemeentehuis, kostprijs 100.000 € 

met een serieuze ruimtevermindering voor de aanpalende diensten. 

De perfect georganiseerde papierophalingen door de jeugdverenigingen met vergoeding 

werd afgeschaft. 

Anderzijds werden een aantal transacties met financiële gevolgen ondernomen: 



Tegen de verkiezingsbeloftes in stelde men toch een supplementaire schepen aan die 

jaarlijks 53.000 € kost aan de gemeenschap. Wetende dat deze schepen op 2 jaar enkel 

een vermindering van het ruimen van de grachten realiseerde wat theoretisch 100.000 € in 

de gemeentekas zou opbrengen, maar de eigenaars wel verplicht  deze grachten terug zelf 

te onderhouden, is dit supplementair schepenambt  toch een dure investering. 

 

Beste vrienden, 

Het doet pijn dergelijke toestanden te moeten vaststellen. Ik kan u zeggen dat wij met 

onze CD&V-ploeg er alles aan doen om deze foutieve beslissingen te weerleggen. 

Één zaak staat vast, op deze manier creëert deze meerderheid een financiële spaarpot 

waarmee men dankzij de verhoogde tussenkomsten van de burgers binnen enkele jaren, 

zeg maar net voor de verkiezingen, een belastingverlaging met veel bravoure zal 

aankondigen. 

Onze fractie heeft dan ook in de raad van juni gesteld dat deze belastingvermindering er in 

2015 moet komen of wel moeten de retributies terug naar beneden gebracht worden. 

Wij zullen alvast alert blijven en de volgende vier jaar ons positief maar kritisch blijven 

opstellen. 

Tot slot wens ik jullie nog een aangenaam verder zetten van dit feest en veel geluk met de 

aangeboden tombolaprijzen. 

 

Eddy Vercammen 

27/09/2014  

 

 


