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Vooreerst willen wij alle inwoners van onze gemeente een succesvol en gezond 2008
toewensen ongeacht zijn of haar politieke overtuiging.
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U hebt er een tijdje moeten op wachten maar hier is het dan: het nieuwe Witteke.
Naar goede traditie heeft onze partij het beleid op onze gemeente het laatste jaar
nauwlettend op de voet gevolgd. Goede voorstellen hebben we zoals altijd gesteund,
maar waar het fout ging hebben we onze en dus ook uw stem laten horen. Meer
hierover op volgende pagina’s.
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Het politieke landschap van onze gemeente is sinds kort ietwat gewijzigd. Enkele
maanden geleden heeft het enig verkozen raadslid van het Vlaams Belang, mevr.
Dorine Demeulemeester, via de pers laten weten haar partij de rug toe te keren
en nu als onafhankelijke te willen zetelen in de gemeenteraad. Ze kreeg hierbij de
hulp van schepen O. Deprez, die in de krant openlijk verkondigde dat mevr. Dorine
Demeulemeester vanaf heden ook deel uitmaakte van de meerderheid. Dit alles was
volgens schepen O. Deprez besproken met hun coalitiepartner CD&V en droeg de
goedkeuring van de Burgemeester.

Rekening WIT: 068-2120296-97
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We weten dat de CD&V gastvrijheid en vergevingsgezindheid hoog in
het vaandel draagt, maar dat de partij een ex-raadslid van het Vlaams
Belang met open armen ontvangt… zoiets hadden we niet verwacht!
Tenslotte hadden we ook nog even willen terugkomen op de maidenspeech die de
Voorzitter van de Gemeenteraad gaf naar aanleiding van de installatievergadering.
Hierin pleitte hij voor een positieve houding tussen alle partijen en wederzijds
respect. Tot op heden hebben we hier in de gemeenteraad weinig van kunnen merken.
Nog steeds worden onze voorstellen door de meerderheid niet au serieux genomen
en dit terwijl WIT toch 1 op 4 inwoners van onze gemeente vertegenwoordigt.
Gelukkig zijn er uitzonderingen op de regel.
Zo verloopt de samenwerking tussen de oppositiepartijen SP.a, Open VLD en WIT in de gemeenteIn dit nummer:
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WORDT JOUW KRITISCHE STEM GEHOORD? NEEN!
Nu de CD&V – Blauw beleidsploeg ruim één jaar aan het roer staat, stellen we vast dat het
opmerkelijk is dat er momenteel (2008 nota bene) nog altijd geen plaats is voor een open
debatcultuur.
Het Schepencollege stippelt zijn eigen beleid en doelstellingen uit zonder daarbij echt voeling
te hebben met wat er leeft aan de basis.
Nog pijnlijker wordt het als je merkt dat iedere groep, of elk individu die kritische vragen durft
formuleren of op de proppen komt met voorstellen of initiatieven die indruisen tegen de visie
van het college op een ‘NON’ stuit.
Toen de jeugd haar stem liet horen en een brief schreef naar het Schepencollege om te streven
naar een Jeugddienst op maat van onze gemeente (één persoon is ruim voldoende) werd dit
schrijven in openbare zitting van de gemeenteraad, door onze burgemeester afgedaan als “het
resultaat van cafépraat”. De voorzitter van de gemeenteraad Jan Goethals ging zelfs zo ver om de
ondertekenaars van bepaalde jeugdbewegingen in twijfel te trekken… van respect gesproken.
Tegen het goedkeuren van het planologische attest van de firma Arnout werden niet meer dan 319
afzonderlijke bezwaarschriften ingediend. Heel wat mensen stellen zich vragen over milieu- en
geurhinder. De gemeente steunt de uitbreiding, de bezorgde bewoners blijven met hun vragen
in de kou staan.
De actiegroep SOS Zuidstraat die opkomt
tegen de inplanting van een biogasinstallatie
in hun buurt voelt zicht niet begrepen. Na de
hoorzitting was het overduidelijk dat er veel
vragen waren over de veiligheid, verkeershinder, milieuaspecten … Ook hier is het de taak
van de gemeentelijke overheid om te luisteren
naar de mensen, om dialoog een kans te geven
en zich niet te verschuilen achter de provinciale overheid, en zo de hete aardappel door
te schuiven.

De honderden mensen die ijveren voor het behoud van de Fonteinweg kunnen op geen enkele
steun rekenen van het Schepencollege, integendeel… het belang van enkelingen primeert op het
algemene belang.
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Als er voorstellen geformuleerd worden om als gemeentebestuur bewuster om te springen met
milieu en energie dan wordt dit op hoongelach onthaald en gaat men onverstoorbaar verder zoals
men al jaren gewoon is, jammer voor het milieu en de gemeentekas.
Door het gebrek aan openheid, luisterbereidheid en de vaak echt enge manier van denken van de
beleidsmensen van CD&V en Blauw gaan er veel kansen verloren. Kansen om een samenleving te
creëren waar iedereen gehoord wordt.
Diversiteit en een open visie voor wat nieuw is, is een bron van rijkdom die de CD&V-Blauwmeerderheid in Ichtegem nog niet ontdekt heeft.

WIT VRAAGT EEN GEZINSVRIENDELIJK EN SOCIAAL BELEID!
Recent werd er door het OCMW een Lokaal Sociaal Beleidsplan opgesteld. Aangezien WIT
daarin via verschillende afgevaardigden zijn inbreng had, keurden we dit dan ook met veel
overtuiging goed.
Toch is de kous daarmee niet af. Er zijn heel wat tekortkomingen om op onze gemeente
van een echt sociaal en gezinsvriendelijk beleid te kunnen spreken. Het zit hem vaak in de
kleine dingen.
Zo kost een elektronische identiteitskaart op onze gemeente €10 voor volwassenen en €7
voor kinderen onder de 12 jaar. Concreet betekent dit dat onze gemeente voor elke identiteitskaart €3 meer vraagt dan de kostprijs. WIT vraagt zich af waarom ?
Onze gezinnen hebben zo al kosten genoeg en we vinden het dan ook niet kunnen dat onze
gemeente dergelijke pestbelasting blijft aanhouden.
Daarnaast vraagt onze gemeente ook €25
voor een stedenbouwkundige aanvraag.
Ook dit kan voor onze partij niet door de
beugel. Bouwen of renoveren is tegenwoordig een zware financiële inspanning en we
begrijpen dan ook niet dat het gemeentebestuur het nog eens nodig vindt om €25 aan
te rekenen voor een stedenbouwkundige
aanvraag. Dit getuigt volgens WIT van een
weinig sociaal woonbeleid.
Maar ook op planmatig vlak is er nog werk
aan de winkel. Momenteel zijn er veel jonge
mensen en gezinnen die Ichtegem verlaten
en zich in andere gemeenten gaan vestigen
wegens een tekort aan bouwgrond op onze
gemeente.
Er is dus nog werk aan de winkel!
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S.O.S. PIET!
Het is pijnlijk om vast te stellen, maar ons Schepencollege gaat liever eten en drinken op kosten van
onze bevolking dan effectief te werken. Getuige daarvan ons gemeentelijk beleidsplan 2007-2012.
Voor de opmaak ervan is ons Schepencollege er één dag op uitgetrokken naar Veurne. Kostprijs van dit
uitstapje was bijna 50.000 oude BEF aan eten en drinken, en er was ook een taxi-rit voorzien heen en
terug (een mens drinkt al eens iets nietwaar!). Voor velen onder ons is dit méér dan een maandloon!
Onze partij vindt zoiets niet kunnen!
Zo’n politieke afzondering zal toch een
goed onderbouwd plan opleveren, zou je
zo denken. Neen dus… Bij de voorstelling
van hun beleidsplan in juni moesten we
tot onze grote verbazing vaststellen dat
het eindresultaat een kladwerk was.
Het plan was een samenraapsel van de
werkdocumenten van de gemeentelijke
diensthoofden. Het Schepencollege had
niet eens de moeite gedaan het te controleren en te ordenen. Een plan zonder
ziel dus!
Van dit beleidsplan moest een ‘financieel
kostenplaatje’ opgemaakt worden tegen
eind 2007. Dit heb je namelijk nodig om
de begroting op te stellen. Je kan het al raden… Op de gemeenteraad van december was er geen
begroting want het Schepencollege had nog geen tijd gehad om die strategische en financiële nota
op te maken.
Van werkijver gesproken!

EEN VERWEZENLIJKING VAN WIT!
Na jaren van omzwervingen van de parking aan de sporthal naar de verharde oppervlakte naast de
krachtbalkantine, heeft het skate-park eindelijk zijn definitieve plaats gevonden. Het ligt nu mooi
langs de Sportlaan omringd door geboorteboompjes.
WIT heeft jaren geijverd om het skate-park daar te krijgen, is daarin gevolgd door de Jeugdraad en
uiteindelijk ook door het gemeentebestuur. Waarvoor dank!
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ER WAS EENS… HET FONTEINPAD!
Leven wij nog in de middeleeuwen?
In de tijd van kasteelheren en onderdanen?
Waar de belangen van de kasteelheer voorrang krijgen op deze van het volk?
WIT vraagt het zich af.
In augustus en september sloot onze burgemeester het Fonteinpad af via een politieverordening. Verschillende drogredenen werden hiervoor aangehaald:
• Het openhouden van de voetweg hield volgens onze burgervader een risico in voor oproer,
kwaadwillige samenscholing en ernstige stoornis van de openbare rust voor onze inwoners. Tja… wandelaars zijn blijkbaar niet meer wat ze geweest zijn!
• Daarnaast was er volgens onze burgemeester ook nog het gevaar van vallende bomen. Iets
wat WIT niet kan begrijpen. Het Fonteinpad is een openbare weg en het is de taak van het
bestuur die goed te onderhouden.
• Klap op de vuurpijl was het feit dat onze burgervader ook vreesde voor prostitutie!!!
WIT heeft veel verbeelding, maar dit tart toch welke elke vorm van verbeelding.
In de gemeenteraad kreeg onze burgemeester bij de stemming van de politieverordeningen de
volle steun van alle gemeenteraadsleden van de meerderheid, ook die uit de deelgemeente
Ichtegem. Sommigen van hen mogen dan wel vertellen dat de Fonteinwegel hen nauw aan het
hart ligt… als puntje bij paaltje komt volgen ze slaafs hun burgemeester!
WIT en onze oppositiepartners SP.a en Open VLD hebben hiertegen heftig geprotesteerd. Met
als gevolg dat ook Minister Marino Keulen tot de vaststelling kwam dat de motieven die door
de meerderheid werden aangehaald hier niet van toepassing waren. Laat ons toe de minister
letterlijk te citeren: “Deze besluiten zijn eigenlijk onwettig!” De burgemeester misbruikte
dus zijn macht om de kasteelheer te behagen en de mensen af te schrikken.
Laat het duidelijk zijn: Het Fonteinpad is een openbare weg en iedereen mag die dan ook
gebruiken. Wat nu al gebeurt. Elke laatste zondag van de maand wordt er namelijk om 10 uur
afgesproken aan het kapelletje in de Zuster Clarastraat om er de prachtige voetweg in groep
te bewandelen. Iedereen is altijd welkom!

“

Toegankelijkheid voor het publiek is een
basisvoorwaarde voor het verkrijgen van een
Vlaamse restauratiepremie. Het Fonteintje
en zijn omgeving werd gerestaureerd voor
meer dan € 300.000 maar nog steeds is de
voetweg naar het gebouwtje afgesloten.
Onbegrijpelijk!

”
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QUOTE VAN HET JAAR!
Soms kan het leven toch eenvoudig zijn.

“De belangrijkste gebeurtenis van het voorbije jaar was dat
ik mijn burgemeesterspost verder kon blijven bekleden…”
Aldus onze burgemeester in De Weekbode van 4 januari 2008

EEN WOORD IS EEN WOORD!
Tijdens de gemeenteraad van december werd de gemeentelijke milieubelasting goedgekeurd
meerderheid tegen minderheid. Momenteel betaalt elke belastingplichtige inwoner - van
Ichtegem een vast bedrag van €50. WIT vraagt al jaren de afschaffing van deze belasting
en de invoering van een systeem ‘de vervuiler betaalt’.
Als we er de verkiezingsprogramma’s van CD&V en BLAUW op na lezen, blijken beloften niet
veel meer waard te zijn eenmaal men in de meerderheid zit. Maar wat ons het meest opviel
was dat ook schepen Marcel Beernaert de belasting goedkeurde.
Toen we de schepen er tijdens de gemeenteraad op wezen dat hij de enige
belofte die hij op zijn verkiezingsfolder
in het vetjes had gedrukt niet nakwam,
wist hij niet waarover we het hadden.
Toen we de folder boven haalden en
hem uitlegden dat we het hadden
over de door hem beloofde afschaffing van de milieubelasting, gaf hij
ons het volgende antwoord: “Ik mag
dat dan wel beloofd hebben, ik
heb nooit gezegd wanneer ik dat
zou doen!”
Jammer maar helaas dus…
Onze schepen blijkt dus geen
man van zijn woord te zijn!
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GEZOCHT… EEN PROPERE GEMEENTE!
Nog steeds is zwerfvuil een echte plaag op onze gemeente. Zowel in de dorpskernen, langs
de gewestwegen of in de bermen of grachten van landbouwwegen vinden we lege blikjes,
glazen flessen, zakjes afval, restanten bouwmateriaal, etc. Zwarte punten op onze gemeente
zijn onder andere de Sparrestraat en de Zedelgemsesteenweg ter hoogte van het kasteel.
Al jaren vraagt WIT om een deftige aanpak van dit probleem. Daarom ook dat onze fractie in
de gemeenteraad van april vroeg om de oprichting van een meldpunt. Tot op heden is dit er
nog altijd niet gekomen.
Daarnaast kan het misschien ook geen kwaad dat er in de dorpscentra een aantal vuilnisbakken bijgeplaatst worden. En ook enkele extra blikvangers langs drukke wandelwegen en
fietspaden raden we sterk aan.
Het probleem van zwerfvuil omvat vele facetten.
Allereerst heb je het afval op zich. Dit is voor onze landbouwers een echte plaag, tijdens
het bewerken van hun akkers. Het gebeurt regelmatig dat een stuk afval terecht komt in één
van hun machines, met alle gevolgen van dien.
Daarnaast zorgt zwerfvuil ook voor een minder fraai beeld van onze gemeente. Als we onze
gemeente op toeristisch vlak verder willen uitbouwen, dringt een oplossing zich dan ook op!
Ondertussen heeft ons bestuur toch al een eerste stap in de goede richting gezet. Zo gaat er op
zaterdag 15 maart opnieuw een opruimactie m.b.t. zwerfvuil door. De actie start om 8.30u
op de Markt van Eernegem. Nadien is er een sobere maaltijd voorzien voor alle medewerkers.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven bij de milieudienst.

Het is tijd voor actie!

“vinciale
Onze raadsleden in actie tijdens de prozwerfvuilopruimactie 2007 n.a.v.

de jaarlijkse week van de netheid. In totaal
haalde WIT zo’n 50 kilogram afval op in de
Sparrestraat. Gaande van DVD’s, een stuk
koelkast, wijnflessen tot soepborden. Voor
elk wat wils dus!

”
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DOE DE WIT QUIZ!
1. Zijn echte naam is André Parengh. Hij is echter bij vele Vlamingen bekend als een van de
quizmasterpioniers op de toenmalige BRT (nu VRT). Het populairst werd hij waarschijnlijk
met zijn hit ‘Waarom zijn de bananen krom?’ Wie zoeken we?
2. Welk land won vorig jaar het Eurosongfestival met het nummer Molitva, gezongen door
Marija Serifovic?
3. We zoeken de hoofdstad van Zwitserland, goed wetende dat het land eigenlijk officieel
geen hoofdstad heeft.
4. Wie won de Tour de France in 1986, 1989 en 1990? Hij ontsnapte aan de dood tijdens een
jachtongeluk en kwam toch weer terug aan de top. Hij at tijdens de Tour cheeseburgers als
hij daar zin in had en hij flikte Laurent Fignon op de Champs Elysées met acht seconden.
5. Welke radiozender organiseerde in 2007 samen met het Rode Kruis opnieuw de actie ‘Music
for Life’ en klokte af op een prachtige € 3.353.568?
6. Hoe heet de film-trilogie die geregiseerd werd door Peter Jackson en waarin ‘Frodo’ de
zware taak heeft om iets kleins in de vuren van ‘Mount Doom’ te gooien?
De antwoorden leveren een verborgen woord op.
We zoeken een product dat al sinds de oudheid wordt gebruikt. In het Rome van de oudheid
gebruikten de Vestaalse maagden het voor hun lampenpitten. Karel de Grote had er een
tafelkleed van dat hij tot verbijstering van zijn gasten na de maaltijd in het vuur wierp.
Tot in de jaren ’80 van de 20ste eeuw werd het veel gebruikt in gebouwen en woningen, vanwege de goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop.
Jammerlijk genoeg veroorzaakt het product een dodelijke vorm van kanker aan het long- of
buikvlies en het gebruik ervan werd dan ook verboden.
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Oplossing:
1. TONY CORSARI
2. SERVIE
3. BERN

4. GREG LEMOND
5. STUDIO BRUSSEL
6. LORD OF THE RINGS
Verborgen woord: ASBEST

