
   

In december staat er naar jaarlijkse traditie altijd de begroting op de agenda. Hieronder kunt u 

enkele punten lezen die de N-VA fractie aanhaalde. 

Op onze vraag over personeelskosten en aantal personeelsleden, zei de burgemeester dat hij deze 

getallen krijgt van het IOK en zich daar verder geen vragen bij stelt. Onterecht vinden wij en al te 

gemakkelijk. Als N-VA verwachten wij meer dan de 2% loonsverhoging omwille van de oplopende 

inflatie.  

Bovendien zien we in de cijfers van het aantal personeelsleden geen toename maar ook geen afname 

de volgende jaren, wat toch bijzonder vreemd is. Krijgen we dan de volgende jaren geen enkele 

wijziging in het beleid? 

Het is de bedoeling dat op termijn alle personeelsleden het systeem van tijdsregistratie gebruiken. 

Men wil via dat systeem ook andere toepassingen mogelijk maken, zoals vakantie inplannen.   

Het moderniseren van een vergaderzaal met webcam en zaalmicro voor 5.000 € is prima, maar een 

vergelijkbaar bedrag uitgeven voor de gemeenteraadszaal ziet het bestuur niet zitten. Jammer dat het 

gemeentebestuur zo weinig respect heeft voor de stem van de burger en zijn vertegenwoordigers. 

Wij vroegen aan het bestuur om de forse investering in de bibliotheek van bijna 270.000 € tegen het 

licht te houden en eens te analyseren via een tool van de Vlaamse overheid, de lokale vrijetijdsmonitor. 

Wij kijken alvast uit naar deze evaluatie! 

Keer op keer moeten we vaststellen dat er in de financiële cijfers die het bestuur aan de gemeenteraad 

voorlegt, fouten zitten. Bepaalde documenten ontbreken en op vragen komt er geen of onvoldoende 

antwoord. 

In de beleidsvisie van de gemeente staat dat de leningen voor de kolonie betaald worden met de 

opbrengsten uit de kolonie. Voorlopig lukt dat nog niet. De open oproep om kandidaten aan te trekken 

om de aardappelkelders uit te baten, heeft niets opgeleverd.  

Een ander element in de beleidsvisie gaat over het activeren van werklozen. We vroegen aan het 

bestuur om op een volgende gemeenteraad meer informatie te geven over dit onderwerp.  Dit in het 

licht van de beslissing van Vlaanderen om langdurig werklozen in te zetten voor gemeenschapsdienst.  

We zijn verwonderd over het feit dat de lopende bouwprojecten in de Leopoldstraat volgens het 

bestuur bijdragen aan een betere zichtbaarheid en een meer open centrum. Iedereen zijn waarheid 

natuurlijk, maar volgens ons is het centrum meer een tunnel van muren dan een open centrum. 

Tot slot staan er belangrijke werken op de planning zoals rioleringswerken in wijk De Hees en 

Bosstraat, werken aan Steenweg op Weelde en op Koekhoven. De gemeente gaat ook investeren in 



   
het verbouwen van het gemeentehuis, een betere digitalisering van het personeel en een renovatie 

van de kerk. Voor al deze werken is de gemeente wel een extra lening aangegaan.  

 

Een ander onderwerp dat ook op de agenda stond, was de volgens ons onnodige vroegtijdige 

verlenging van het contract met de uitbaters van het sportcentrum. Het bestuur heeft het contract, 

dat loopt tot augustus 2025 nú al verlengd tot in 2034. Wij vinden dat een zeer vreemde manier van 

werken.  

We stelden tijdens de rondvraag vragen bij het project van de Oversteek. Ze doen een actie waar 

burgers voor 10 euro of voor 25 euro een sjaal, muts of handschoenen kunnen kopen voor kinderen. 

We stelden vorig jaar de Feeënboom voor waar diezelfde kinderen een lijstje mochten afgeven voor 

een leuk kerstcadeau. Een burger kon die wens dan vervullen. De gemeente ging daar niet op in, want 

er bestonden al twee acties. Nu komt er toch een derde bij, weliswaar vanuit de Oversteek zelf.  Ons 

voorstel was volgens José ook besproken met de vrijwilligers van de Oversteek vorig jaar, maar dat zou 

te veel werk met zich mee brengen. Althans zou dat een mooie samenwerking kunnen zijn tussen het 

sociaal huis en de Oversteek. Een gemiste kans volgens ons.  

Ook vroegen we naar de stand van zaken over het Nieuwjaarkezoete zingen. Net voor de 

gemeenteraad heeft de gemeente hierover gecommuniceerd. Het kan doorgaan net zoals anders. We 

stelden voor om met een raamaffiche te werken zodat het duidelijk is waar de zangertjes welkom zijn. 

In vele gemeenten wordt dit gebruikt, maar onze burgemeester vond dat geen goed idee. Al zou het 

volgens ons wel duidelijkheid geven aan de kinderen waar ze in deze rare Corona periode toch welkom 

zijn.  

Ook vroegen we nog eens naar de stand van zaken over het project de Hoevestraat. Op de 

voetbalvelden van vroeger zou er gebouwd worden. Men had samen gezeten met de familie en meer 

kon het bestuur ons niet vertellen. We zijn toch erg benieuwd wat dit gaat worden in de toekomst.  

De technische dienst is bezig aan een bank in regenboogkleuren voor op het Vredespleintje. Dit is 

ondertussen goedgekeurd door de werkgroep herdenken en verzoenen. Nog even geduld daarvoor… 

 


