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 Verkiezingskoorts maakt slachtoffers 

De Federale, regionale en Europese verkiezingen vinden pas op 25 mei plaats, maar toch 
maakt de verkiezingskoorts al wat slachtoffers. 

Open VLD toont zich bijzonder actief op de sociale media en schuwt daarbij de leugens niet. 
Ook N-VA neemt in haar persmededeling een loopje met de waarheid. 

Ons park 

Blijkbaar is het dezer dagen ‘bon ton’ de politiek van zowat alles de schuld te geven… Open 
VLD, van wie we raadslid Wim Swyngedouw op een recente gemeenteraad nog hoorden 
zeggen dat Open VLD tegen elke vorm van subsidie is, heeft dezer dagen tonnen van kritiek 
op het gemeentebestuur. Bij monde van Peter Van Hecke wordt zowaar gepleit voor, jawel, 
het behoud van de 8.000 euro subsidie voor de plaatsing van een ijspiste op de markt, ook 
volgend jaar… Die wordt afgewogen tegen de vermeende 300.000 euro die voorzien wordt 
voor werken in het Sint-Annapark. Omdat de waarheid nu eenmaal haar rechten heeft, even 
de feiten op een rijtje. 

Wat staat in de gemeentelijke meerjarenplanning over de aanleg van het park? 

Strategische doelstelling 2: De gemeente wil krachtig streven naar duurzaamheid en 
milieubewustzijn waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan. De gemeente vervult 
hierbij een voorbeeldfunctie. 
Hieronder valt de beleidsdoelstelling 002.004: We erkennen en bewaren ons gediversifieerd 
landschap. 
Onder deze beleidsdoelstelling: Actieplan 002.004.002: We realiseren een adequate 
groeninrichting. 
Actie 002.004.002.003:  We realiseren het deelproject ‘Sint-Annapark’ uit het Masterplan 
2050 – Maldegem centrum. 
Toelichting bij deze actie:  
De inrichting Sint-Annapark volgens voorstel BUUR, ic de herinrichtng van het historisch 
parkdeel rond de Eede wordt geraamd op 260.820€. Het betreft hier werken betreffende 
het rooien en beplanten van bomen, het grondverzet in functie van taluds en de aanleg van 
paden, een brug, een vlonder, zitbanken en diverse groenvoorzieingen. 
Het inzaaien, maaien, snoeien en het onderhoud gebeurt door onze eigen groendienst. 
Het totale project zal zowat 260.820€ bedragen. Hiervoor ontvangen we een provinciale 
subsidie van 106.000€ en van 50.000€ voor het provinciaal laureaatschap ‘Groen in de Stad’ 
van het Agentschap Natuur en Bos. 
 
Financieel voorzien: allemaal bij investeringen- uitgaven: 20.000€ in 2014, 100.000€ in 2015 

 



en 106.820€ in 2016; bij investeringen-inkomsten: in 2016 de beide subsidies 156.000€. Het 
project zal ons dus 124.820€ kosten, werken die door onze diensten zullen gebeuren 
meegerekend en gedeclareerd in project-aanvragen.  
Samengevat: de vermeende 300.000 euro uit het gemeentelijk budget is in werkelijkheid om 
en bij de 124.000 euro. Geld dat onder meer gaat naar werken om het park attractiever en 
beter toegankelijk te maken en dat ook de veiligheid ten goede komt door het rooien en 
kappen van uitgeleefde bomen en de heraanplant van nieuw groen… 
 

Lokale economie 

 
En voor Open VLD was het nog niet genoeg. Ook het ontslag van ambtenaar lokale 
economie, Gino Braet, wordt  op de korrel genomen en in de schoenen geschoven van de 
meerderheid. Nochtans was het Gino Braet die zelf ontslag nam en daarbij afgelopen vrijdag 
toelichting gaf. Voor Gino is de eigen zelfstandige zaak niet te combineren met de taak van 
ambtenaar lokale economie. Een taak die hij naar eigen zeggen onderschat heeft. Natuurlijk 
staat CD&V Maldegem niet te springen van blijdschap omwille van de beslissing van Gino, 
integendeel. Maar als partij respecteren we wél de beslissing die mensen nemen. En terwijl 
anderen politiek garen proberen te spinnen bij de persoonlijke beslissingen van iemand 
werkt CD&V achter de schermen hard om de functie van ambtenaar lokale economie binnen 
de kortste keren opnieuw in te vullen. 
 

De bib 

 
Sommige persmedewerkers weten ondertussen waar de klepel hangt en doen alvast de 
moeite om de persmededelingen van de oppositie even op hun waarheidsgehalte te 
toetsen. Zo kregen we de persmededeling van N-VA Maldegem onder ogen. Daarin wordt 
gesteld dat het dankzij de niet aflatende inzet is van de N-VA-mandatarissen dat enkele 
beslissingen inzake de bibliotheekfilialen in Adegem en Kleit teruggeschroefd worden. 
Schepen Frank Sierens reageert dan ook prompt. 
 
“Dat NVA alle verdiensten naar zich toe wil halen is vrij leugenachtig en getuigt van een 
verregaand conservatisme in de opvattingen hoe de politieke besluitvorming moet 
gebeuren”, zegt de schepen.  
In dit dossier getuigt de aanpak van de meerderheid trouwens van goed bestuur. Er was een 
duidelijk voorstel van beslissing dat afgetoetst werd bij de gemeentelijke adviesraden en 
dat, inzake de geplande verhuis van het bibliotheekfiliaal Adegem, aangepast werd, rekening 
houdend met de onderbouwde adviezen van die adviesraden. 
 
Zowel de beheerraad van de bibliotheek als het adviesorgaan van het 
gemeenschapscentrum gaven inzake Adegem een negatief advies. En dat advies kwam er 
heus niet alleen van de N-VA-leden, integendeel. Op de vergadering van het beheersorgaan 
waren trouwens amper N-VA-mandatarissen aanwezig. Die stuurden welhaast 
traditiegetrouw hun kat. 
 
“De samenstelling van het beheersorgaan voor de bibliotheek is decretaal bepaald: 9 
vertegenwoordigers van de politieke fracties en 9 vertegenwoordigers van de lezers.  
Er is een grondig debat gevoerd in het beheersorgaan over de voorstellen in het strategisch 
meerjarenplan én over het dynamisch patrimoniumbeleid van het bestuur. Alle leden van 
het orgaan hebben hier constructief aan meegewerkt”, legt Frank uit. 
“De acties in het meerjarenplan werden als positief ervaren én geadviseerd. Aan de 
budgetten voor de bib-werking werd niet geraakt. Het is trouwens de wil van het bestuur, in 



tegenstelling tot vele andere gemeenten, de filialen in Kleit en Adegem open te houden en 
zo de mogelijkheden tot cultuurbeleving dicht bij de inwoners te houden. Tevens is er de wil 
die filialen beter te huisvesten én vooral ook energiewinsten te maken: beide filialen zijn nu 
gehuisvest in energievretende gebouwen. Het is tevens de bedoeling in die filialen een 
gemeentelijke basisdienstverlening te voorzien voor het afhalen van  allerhande 
documenten zoals bvb identiteitskaarten en het geven van informatie aan de burger.” 
 
Concreet  nu:  
gegeven het feit dat beide filialen beter en energievriendelijker moeten gehuisvest worden 
is er een ware zoektocht geweest naar goede, betaalbare alternatieven. De initiële 
voorstellen zijn dan ook gecommuniceerd door het bestuur naar gemeentediensten én 
raden.  
Voor Kleit is dit de cafetaria De Berken geworden en in Adegem was het plan het filiaal 
onder te brengen in Den Hoogen Pad (doel: alle cultuurbeleving op één plaats en een 
grotere continuïteit in de aanwezigheid voor de basisdienstverlening). Daarnaast was er in 
Adegem een vraag van basisschool de Papaver om bijkomende ruimte te kunnen gebruiken 
in gemeentelijke gebouwen wegens plaatsgebrek op de eigen site. De benedenverdieping 
van het oude gemeentehuis van Adegem leek hen hiervoor geschikt. Door de verschuiving 
van het bib-filiaal naar het cultuurcentrum kon ook aan de vraag van de school 
tegemoetgekomen worden.  
De adviezen van zowel de bibliothecaris als het beheersorgaan op het plan Adegem waren 
ronduit negatief: te weinig plaats in het cultuurcentrum en hierdoor de vrees voor afbouw 
van de collectie. Het wegnemen van een vergaderzaal voor de verenigingen werd ook als 
niet ideaal en onhaalbaar gezien.  
Gezien de negatieve adviezen en mede door het feit dat de school ondertussen had 
aangegeven naar eventuele andere locaties te willen uitzien of met een ruimte van max 
25m² in de huidige bib toe te komen, heeft het bestuur doen besluiten het filiaal te houden 
op de plaats waar het nu is, en evt. een ruimte te voorzien voor de school, als die dit wenst. 
De verhuis in Kleit moet achteruitgeschoven worden door enkele praktische bezwaren ivm 
de huidige concessie van de cafetaria: van zodra de concessie in de toekomst moet 
vernieuwd worden zal de mogelijkheid van de verhuis van de bib opnieuw onderzocht 
worden. Dit voorstel werd positief geadviseerd door diensten en adviesraden. 
 
Kortom, met deze wijziging van aanpak bevestigt het bestuur haar voornemen om 
inspraak én de adviesraden au serieux te nemen en in te gaan op gefundeerde adviezen. 
 
Stellen dat deze beslissingen er komen door de 3 NVA-leden is een afbreuk doen aan het 
vele werk en de inbreng van de andere 15 leden van het beheersorgaan, die een 
gelijkwaardige én deskundige inbreng hadden in het debat én het uiteindelijke advies.  
NVA brengt de goede werking van het beheersorgaan in gevaar door gemeenschappelijke 
beslissingen op het eigen conto te willen schrijven en van een objectief orgaan een politiek 
podium te willen maken. In een beheersorgaan wordt gedebatteerd en geadviseerd zodat 
de bib-werking én bijgevolg de lezers er beter van worden. Pluimen op de politieke hoed 
steken is voor een ander toneel… 
 
Het doet de ganse bestuursploeg trouwens deugd dat het aantal lezers stabiel blijft, het 
aantal jonge lezers én de klasbezoeken aan de bib stijgen, wat aangeeft dat de bib 
antwoorden kan geven op de hedendaagse noden aan informatie en cultuurbeleving via 
literatuur. De cijfers bewijzen dat de aanpak van het gemeentebestuur in deze goed is en we 
willen dan ook op deze gezonde basis verder werken. 
 

 


