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Nevele
KrantVlaams Belang

gevolg dat een meerderheid binnen het 
College van Burgemeester en Schepenen 
niet langer meer een meerderheid in de ge-
meenteraad oplevert. 

Bovendien zou ook 
Wim Van Quickenbor-
ne zijn ontslag indienen 
als CD&V-raadslid en 
verdwijnen uit de ge-
meenteraad. Wim werd 
bij de gemeenteraads-
verkiezingen van 2006 
naar voren geschoven 
als grote belofte, de 
nieuwe “coming man”, 

maar hij liet zich jammer genoeg zelden 
of nooit opmerken. Blijkbaar zorgde de 
onverwacht zware verkiezingsnederlaag 
ervoor dat de CD&V haar beloftes jegens 
hem niet echt kon waarmaken. Anderzijds 
leek hij zich als succesvol zelfstandige 
nooit echt thuis te voelen in de ‘krabben-
mand’ die de Nevelse politiek nu eenmaal 
is. Eerste opvolger (en oud-schepen) Ka-
rel Van Renterghem zal dus normaliter 
opnieuw zijn opwachting in de gemeen-
teraad maken. Naar verluidt dik tegen de 
zin van de CD&V die de verkiezingsne-
derlaag van 2006 nog altijd grotendeels 
in de schoenen van Karel schuift. In het 
kader van de “vernieuwing” en “verjon-
ging” binnen de Nevelse CD&V wordt de 

73-jarige oud-burgemeester Roger Boone 
de “nieuwe” fractieleider. Wie gelooft die 
mensen nog... ?

Het gekrakeel binnen de meerderheid 
voorspelt weinig goeds voor de talrijke uit-
dagingen die ons hier in Nevele te wachten 
staan. Belangrijke beslissingen werden en 
worden er nog nauwelijks genomen. De 
initiatiefnemers moeten immers voor elk 
belangrijk dossier beroep doen op een wis-
selmeerderheid. Dit betekent dat het resul-
taat telkenmale niet te voorspellen is. Meer 
dan ooit kijkt iedereen reikhalzend uit naar 
de lokale verkiezingen van 2012 als enige 
hoop om uit deze impasse te raken. Hope-
lijk hebben de Nevelse kiezers dan meer 
oog voor het project en de visie van de 
kandidaat dan voor de persoon zelf!

Het Vlaams Belang start alvast de campag-
ne voor de lokale verkiezingen met een in-
houdelijk initiatief. Wij peilen aan de hand 
van een rondvraag naar 
hetgeen u, de lokale 
kiezer, belangrijk vindt 
in Nevele en deelge-
meenten. Wij rekenen 
dan ook op een grote 
respons van uwentwe-
ge. Gewoon doen!

OLAF EVRARD

Voorwoord

De meerderheid in Nevele raakt tijdens 
deze lopende legislatuur nog verder uitge-
hold (voor zover dat nog 
mogelijk is). Fractielei-
der en “oppertsjeef” 
Raphaël Standaert 
(CD&V) verklaarde in 
de pers dat hij de rest 
van deze legislatuur als 
onafhankelijke zal zete-
len. In de wandelgangen 
vernamen we dat hij zijn 
politieke heil gezocht en 
gevonden zou hebben bij de N-VA (wat hij 
vooralsnog ontkent…). Vanaf nu wenst hij 
“op zijn Vlaams” als Raf aangesproken te 
worden, en neen, ook hij is géén politieke 
opportunist … Toch ben ik benieuwd of 
deze nieuwbakken Vlaams-nationalist zijn 
(goedbetaalde) mandaten in de interge-
meentelijke samenwerkingsverbanden zal 
teruggeven aan zijn vroegere partij. Maar 
zó ver zal zijn idealisme nu ook weer niet 
reiken. Maar goed, zelfs in de Nevelse po-
litiek zijn er dus geen zekerheden meer.

Raadslid Standaert is intussen al het 4de 
raadslid binnen de zetelende meerder-
heid van Nieuw Nevele en CD&V dat zijn 
kap over de haag gooit. Dit heeft ook tot 

 Doortrekkerspark in Puyenbroeck?
Tijdens de Gentse gemeenteraad van 
deze week werd de suggestie gedaan 
dat de provincie het domein Puyen-
broeck zou uitrusten voor doortrekken-
de woonwagenbewoners. Hiermee zou 
de provincie ook ingaan op de vraag 
van gouverneur Denys om een aantal 
pleisterplaatsen te krijgen voor rond-
trekkende groepen. Ondertussen vond 
de fractie bevestiging van die beslissing 
in de notulen van de deputatie. Er komt 
dus wel degelijk een doortrekkerster-
rein. Als het van de deputatie afhangt 
tenminste.
 
Die doortrekkende woonwagenbewo-

ners zorgen sinds een aantal jaren iede-
re zomer voor overlast. In het bijzonder 
Gent (onder meer aan Flanders Expo en 
het oude voetbalveld van Meulestede) 
heeft er mee te kampen. Hetzelfde geldt 
voor Evergem aan Doornzele Dries. 
Zonder ook maar een enkele vergunning 
te vragen worden hele kampementen 
opgezet waar het naderhand afval rui-
men is. De ontruiming van het domein 
zorgt ook iedere keer voor problemen.
 
Door het provinciaal domein Puyen-
broeck hiervoor open te zetten dreigt 
de provincie hiermee de gebruikers 
van het provinciaal domein - waaron-

der een aantal vaste campingbewoners 
- en vooral de inwoners van Wachte-
beke voor voldongen feiten te stellen. 
Het provinciaal domein heeft overigens 
ook al te kampen met het overwaaiende 
fenomeen van vreemdelingenjongeren, 
die het vaak te bont hebben gemaakt in 
andere domeinen.
 
Als Vlaams Belang vinden wij dit een 
praktijk niet kan en wij zullen op 12 ok-
tober tekst en uitleg vragen bij monde 
van fractievoorzitter Marc Joris.
 

Ortwin Depoortere
Regionaal voorzitter



 Foyer bibliotheek Landegem
Na eerdere “hoera-verklaringen” in de 
pers, blijkt nu dat de ‘klimaatregeling’ 
in het auditorium en de aanbouw van een 
‘foyer’ aan de bibliotheek opnieuw uitge-
steld moeten worden. Het gebouw van de 
bibliotheek blijkt nu scheuren te vertonen 
(na amper 15 jaar). Wij willen de inwo-
ners van Nevele er toch aan herinneren 
dat de bouw van de bibliotheek eertijds 
1.000.000 euro aan onze gemeenschap 
heeft gekost. 

Burgemeester Cornelis antwoordde op 
mijn vraag ter zake dat het gaat om “zet-
tingsscheuren”. Deze scheuren zouden 
geen structureel probleem mogen vormen 
en zijn dan ook geen reden om de pro-
jecten uit te stellen (dat uitstel noemt hij  
trouwens “verwaarloosbaar”). Intussen 
wachten we al bijna 10 (jawel, tien!) jaar 
op de realisatie van beide projecten. Ver-
moedelijk zal alles in 2012 (toevallig het 
verkiezingsjaar …) eindelijk klaar zijn!

 Moerstraat
De problemen rond de Moerstraat blij-
ven aanslepen. Het gaat vooral om de 
lamentabele toestand van het wegdek 
en de onverantwoorde snelheden die 

daar gebruikt worden. Ik stelde hier-
over al verschillende vragen. De oor-
zaken van de slijtage moeten volgens 
schepen Vervaeke gezocht worden bij 
het veelvuldig gebruik (en) door het 
zwaar vervoer. Het probleem is dat de 
Moerstraat de verantwoordelijkheid is 
van zowel de stad Gent, de stad Dein-
ze als de gemeente Nevele. Blijkbaar 
is de Moerstraat voor Gent en Deinze 
geen prioriteit. In de toekomst zal men 
trachten het zwaar vervoer te weren en 
de Moerstraat voor te behouden voor 
het lokale verkeer. Bovendien vormt 
de Moerstraat één dossier met de Dam-
straat en de Meirstraat voor de geplande 
rioleringswerken. Van zodra men over-
gaat tot de aanleg van de riolering, zal 
ook het wegdek van de Moerstraat aan-
gepakt worden.

De Unie van Zelfstandige Ondernemers 
(Unizo) eist dat de belastingen op ter-
rassen worden opgeheven omdat steeds 
meer cafés ook in de winter een terras 
zouden willen opstellen. Dat is een ge-
volg van het algemeen rookverbod in 
de horeca. Unizo stelt dat in 90 van de 
308 Vlaamse gemeenten nog een be-
lasting wordt geheven op het plaatsen 
van terrassen, tafels en stoelen. Nu het 
algemene rookverbod van kracht is, eist 
Unizo dat deze belasting naar de prul-
lenbak wordt verwezen. “Alle beetjes 
moeten helpen om de horeca leefbaar 
te houden”, stelt de Unie. In de ver-
gunningsvoorwaarden moet volgens de 
organisatie rekening gehouden worden 

met de noden van 
kleine cafés die 
geen plaats heb-
ben voor een rook-
kamer. “Op deze 
manier kunnen ook 
de gemeenten hun 
steentje bijdragen 
tot de ondersteu-
ning van de horeca-
sector.” (Belga - 13/07/2011)

Het Nevelse College van Burgemeester 
en Schepenen stelde in zijn antwoord op 
mijn schriftelijke vraag over dit onder-
werp dat het in Nevele én deelgemeen-
ten in totaal om nauwelijks 7 (zeven!) 

terrassen gaat. De 
opbrengst van deze 
belasting bedroeg 
zowel in 2010 als 
in 2011 amper 864 
euro.

Het Vlaams Be-
lang, afdeling Ne-
vele, gaat er dus 

geredelijk van uit dat het opstellen van 
de dossiers en de inning van deze be-
lasting beduidend meer geld kost dan ze 
opbrengt. De vraag stelt zich dan ook of 
het gemeentebestuur van Nevele deze 
(pest)belasting niet beter opnieuw zou 
afschaffen.

 Belasting op het plaatsen van terrassen 
is een financiële maat voor niets!

 Shariarechtbank in Antwerpen

Het extremistische Sharia4Belgium heeft in 
Antwerpen een zogenaamde shariarechtbank 
opgericht. 

Deze ‘rechtbank’ oordeelt over private 
geschillen tussen mensen 
van islamitische afkomst op 
basis van de sharia, de isla-
mitische wet, die bol staat 
van de discriminaties. Zo 
staat het islamitische huwe-
lijksrecht polygamie en kin-
derhuwelijken toe en zijn 
getuigenissen van vrouwen 
slechts half zoveel waard 
als die van mannen. Kort-
om, de sharia staat haaks 
op onze Westerse waarden.

Antwerps Schepen van 
Diversiteit Monica De 

Coninck (SP.a) heeft het echter niet zo 
begrepen en verklaarde 
‘bemiddeling door re-
ligieuze instanties’ een 
goede zaak te vinden. 
Voor het Vlaams Belang 
kan er echter geen sprake 
zijn van een parallel sy-
steem van shariarecht-
banken die oordelen op 
basis van principes die 
botsen met de waarden 
van onze democratische 
rechtsstaat. Dergelijke 
rechtbanken moeten on-
middellijk opgedoekt wor-
den!


