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Notulen van de gemeenteraad van 26 februari 2019

De voorzitter Marianne Gorré heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de
gemeenteraad van 26 maart 2019 om 19u30. Ze verontschuldigt schepen Claus, die zeer
onverwachts door een ingreep niet aanwezig kan zijn op de raad, en ze wenst haar vanuit
de raad het allerbeste toe.
De voorzitter stelt vast dat er geen reacties ontvangen zijn op die notulen en gaat er dus
van uit dat de notulen goedgekeurd zijn. Evenwel zijn er onmiddellijk tussenkomsten door
de volgende raadsleden.
Raadslid Walter Govaert : het eerste punt hoort als verlengstuk bij de vorige raadszitting, en
toen heeft de Open VLD-fractie daarop geen bezwaren gemaakt. De fractie stelt anderzijds
vast dat de vorige raadszitting is gestart terwijl de meerderheid niet volledig aanwezigheid
was. Het heeft slechts enkele minuten geduurd, en nadien was raadslid Grillaert wel
aanwezig. U mag het mij, als fractieleider, niet kwalijk nemen, en ik laat de
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onafhankelijkheid voor alle andere partijen aan hen, dat we dit geen tweemaal na elkaar
kunnen doen, ongeacht welke ook de oorzaak moge wezen. Dus onze fractie verlaat de
zitting.
Raadslid Wouter Bracke : de huidige legislatuur is drie maand lopende, en de meerderheid
heeft reeds geen meerderheid meer door de ziekte van één raadslid. Er is een
monstercoalitie gemaakt om de CD&V toch aan de macht te houden. De CD&V, met de
burgemeester op kop, die voor de tweede legislatuur op rij zwaar verloren heeft bij de
gemeenteraadsverkiezingen. We zijn drie maand ver in deze legislatuur en we zien reeds
dat deze meerderheid een kriskrasbeleid voert zonder een duidelijke visie. CD&V moddert
maar wat voort. Één is de weg kwijt en weet eigenlijk niet voor wat ze staan. Groen denkt in
een grootstad te wonen en de Spa probeert zich te profileren als kleine broertje maar
slaagt hier niet in.
Ik las daarnet in de krant dat het zieke raadslid Katrien Claus rekent op het gezond
verstand van de oppositie. Wel, waar zat jullie gezond verstand om bij de verkiezingsuitslag
op zondagavond in oktober met elke partij in dialoog te gaan? Met ons, het Vlaams Belang,
werd al zeker niet gepraat. Dit omdat wij in jullie ogen geen democratische partij zijn,
omdat wij de problemen en de verzuchtingen van onze inwoners stellen zoals ze zijn en er
geen doekjes om winden. Nee, jullie hebben snel-snel een meerderheid gevormd om jullie
postjes veilig te stellen en zo aan de macht te blijven. Niet in het belang van de Wetteraar,
die overduidelijk rechts gestemd heeft, maar wel in jullie eigen belang.
Snel-snel hebben jullie de Spa moeten paaien om aan jullie meerderheid te raken. De Spa,
die door de CD&V, Eén en Groen werd uitgespuwd en waar Groen geen kartel mee wou
vormen omdat ze met kopman Jan Tondeleir toch niet konden samen werken. Tot
wanneer ze de bui voelden hangen en aan geen meerderheid meer geraakten. Toen
opeens kon het wel en was de Spa een valabel reservewiel geworden.
Ik heb in januari reeds gezegd dat jullie rekening zullen moeten houden met de
verzuchtingen van de rechtse partijen, daar wij, de oppositie, bijna de helft van de Wetterse
kiezers bevatten. Indien jullie dit niet doen, dan zullen wij, de oppositie, jullie de rekening in
2024 presenteren. Dat jullie rekening zullen houden met ons, daar hebben wij in de
voorbije gemeenteraden niet veel van gemerkt. Wij hebben reeds verscheidene vragen
gesteld over mobiliteitsknelpunten in onze gemeente, over de parkeergarage, RUP Blauwe
Paal, de stationsparking die leeg staat, de illegalenstroom in onze gemeente en de
rampzalige huisvuilophaling. Telkenmale worden de verzuchtingen van onze inwoners door
jullie, meerderheidspartijen, weggelachen, met in het bijzonder Piet Van Heddeghem, die
het blijkbaar allemaal heel plezant vindt nu hij schepen is. Omdat wij zien dat er naar
problemen en de verzuchtingen van de rechtse kiezer niet geluisterd wordt, zullen wij, het
Vlaams Belang Wetteren, de meerderheid niet depanneren en eveneens opstappen.
Raadslid Annelien Van Der Gucht: Beste voorzitter, beste leden van de meerderheid, bij de
samenstelling van de nieuwe bestuursploeg heeft u gekozen voor de kleinst mogelijke
meerderheid, ook al wist u dat dit de minst werkbare zou kunnen zijn en dit ondanks het
feit dat er voldoende alternatieven waren die de continuïteit van het bestuur probleemloos
konden verzekeren. We noteerden vorige maand de schorsing van de gemeenteraad
wegens onenigheid binnen de meerderheid. Vandaag moeten we vast stellen dat u met
deze meerderheid niet kan vergaderen. Wat gaat het zijn in april? Om het in de woorden
van een voormalig lid van de oppositie, nu schepen, te zeggen: “Het is niet aan de oppositie
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om de meerderheid te dienen of te depanneren.” Daarom hebben wij, net zoals hij toen,
beslist om deze zitting te verlaten. Onze zitpenning van deze avond zullen we met plezier
doorstorten naar een goed doel. Los van dit alles wensen wij schepen Claus een spoedig
herstel toe. Dank u.
Raadslid Bram De Winne : Ik denk dat we mogen stellen, vanuit CD&V, maar ook vanuit de
meerderheid, dat ik eerder persoonlijk enorm betreur, en ook namens de partijen, dat we
zitten in een zeer onvoorziene situatie dat er iemand van onze raadsleden een medisch
probleem heeft, waar niemand voor gekozen heeft, waar zij zeker niet voor gekozen heeft,
en dat wij ook niemand toewensen. Ik vind het dan ook vanuit democratisch standpunt
zeer laag bij de grond van de andere drie andere partijen dat zij nu zomaar opstappen en
de democratische werking van onze gemeente daarmee ook in het gedrang brengen.
De voorzitster sluit de gemeenteraadszitting om 19u40.
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