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Toen we zes jaar geleden onze rondgang maakten voor de verkiezingen, vroegen
heel wat WIT-sympathisanten zich af waarom we geen Eernegemse en Bekegemse
kandidaten op onze lijst zetten. We zegden hen toen dat we dat eigenlijk wel
wilden, maar dat het zo verdomd moeilijk was om Eernegemse of Bekegemse
kandidaten te vinden voor WIT omdat wij door de meerderheid helemaal ten
onrechte werden afgeschilderd als anti-Eernegem en anti-Bekegem. Niets was en
is natuurlijk minder waar, maar het valt altijd moeilijk om zoiets te bewijzen en
roddels de kop in te drukken…
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Toen wij in januari 2005 al vernamen dat CD&V samen met de schepenen Deprez en
Beernaert een akkoord wilden sluiten om de huidige coalitie verder te zetten, beseften wij maar al te goed dat wij andermaal buiten spel zouden gezet worden.
Ondertussen hadden we onze oppositiepartner sp.a beter leren kennen en stelden
wij vast dat we het belangrijkste gemeenschappelijk hadden: de vaste wil om de
meerderheid te breken, de ‘arrogantie van de macht’ te bestrijden en het algemeen
belang boven alles na te streven in plaats van het eigenbelang. Wij vonden elkaar en
besloten de krachten te bundelen en samen naar de verkiezingen te gaan als BIES,
wat staat voor BEKEGEM, ICHTEGEM, EERNEGEM…SAMEN! We hebben er absoluut
geen moeite mee om te zeggen dat we de positieve zaken van het huidige bestuur
mee gestemd en goedgekeurd hebben, we waren loyaal als het ging over zaken die
alle inwoners van onze drie deelgemeenten ten goede kwamen, maar we bleven
kritisch en voerden keiharde oppositie als het persoonlijk belang primeerde op het
algemeen belang of als er kortzichtige politiek bedreven werd!

Rekening WIT: 068-2120296-97
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WORDT WIT NU ROZE?
OF… WAAROM BIES???
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Zowel WIT als sp.a blijven WIT en sp.a, elk met zijn specifieke eigenheid die we bij elkaar respecteren,
maar we slaan de handen in elkaar omdat we beiden geloven dat het in onze gemeente ANDERS en BETER
kan voor IEDEREEN. We hebben tijdens onze oppositiejaren heel wat opgestoken, grondig de dossiers
bestudeerd en zijn er ondertussen helemaal klaar voor om onze ideeën, onze aanpak, onze accenten
in daden om te zetten. Maar om een beter beleid te kunnen realiseren, moeten we nog sterker staan,
moeten we de meerderheid halen!
We hopen oprecht dat onze kiezers ons trouw blijven, zich niet laten ompraten en beseffen dat WIT NIET
roze geworden is, maar dat wij alleen maar kunnen bewijzen waar we voor staan en wat we waard zijn
als we beleidsverantwoordelijkheid kunnen dragen!
We durven verder rekenen op de steun van onze WIT’ers en ongetwijfeld zijn ook heel wat nieuwe kiezers
ervan overtuigd dat het eens wat anders mag zijn…maar beter voor iedereen! Wij gaan er alvast voor
met een ploeg van drieëntwintig evenwaardige kandidaten – WIT’ers, SPa’ers en Onafhankelijken- op een
open progressieve lijst !

Hoe financiert WIT zijn deelname aan de verkiezingen?
Als onafhankelijke politieke partij heeft WIT jammerlijk genoeg geen recht op een dotatie van
hogerhand. WIT financiert zijn werking dan ook
volledig zelf door jaarlijkse bijdragen van onze
leden, sympathisanten en onze verkozenen in de
gemeenteraad en OCMW-raad.
Om onze kas extra te spijzen bezorgen we elk jaar
ook de inwoners van Diksmuide, Beerst, Driekapellen, Leke, Pervijze en Woumen hun Witte en
Gele Gids. WIT bedeelt in het totaal maar liefst
9.400 telefoonboeken. Dit is goed voor een week
hard labeur maar bevordert de groepssfeer en
zorgt ervoor dat WIT de campagne van al zijn
kandidaten kan financieren!!!
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