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Een

nieuwe start

Maar wat als de vraag rijst of de vlag en
de lading nog samen horen?

Verant. Uitgever: Geert Neirynck, Molendreef 37, 9920 Lovendegem

Die vraag heb ik over enkele maanden aan
tientallen inwoners gesteld. De meesten
vonden dat ik dan maar naar een andere
partij moest trekken. Dat kan ik niet en
dat wil ik niet. Het gaat overigens compleet voorbij aan het werk van ondertussen ruim 15 jaar. Het geeft wel een pijnlijk beeld van de politiek waar je mening
verandert al naargelang waar nationaal
de wind zit. Die nationale politiek heeft er
overigens voor gezorgd dat Lovendegem
nu op een weinig inspirerende manier
wordt bestuurd door CD&V en Open VLD.
Er lijkt soms niks veranderd te zijn.
Ik denk dat een woordje van uitleg op
zijn plaats is. Ik heb ondertussen al met
heel wat inwoners gesproken maar ik
denk dat bij velen er de nodige vragen
zijn.

Wat er ook gebeurde, op een correcte
manier afscheid nemen van het Vlaams
Belang was een absolute voorwaarde.
Partijen en de mensen in de partijen
veranderen maar de jaren die je samen
doorbrengt gooi je niet zomaar weg.

Ja, wij stapten uit de nationale politiek
met de vroegere Vlaams Belang-afdeling
en zijn nu Project Lovendegem & Vinderhoute of kort gezegd ‘Project L&V’. Dat
komt niet uit de lucht vallen voor wie
nauw betrokken is bij de werking.

De beslissing viel in december en wij gaan
verder als Project L&V. Los van de nationale politiek. Met als programma het
lokale programma dat u kreeg voor de
gemeenteraadsverkiezingen.

Wij hebben jarenlang een lokaal profiel
opgebouwd. Wij hebben geïnvesteerd in
een lokaal programma. Wij hebben geluisterd naar de problemen van de lokale
inwoners. Het is onze rol om dit te vertolken in de gemeenteraad maar ook daar
buiten. Je bent immers gemeenteraadslid
7 dagen op 7.

Project L&V wil dus een duidelijk antwoord geven op de lokale problemen van
wat wij aanvoelen wat leeft. Lokale antwoorden op lokale problemen met een
Vlaamse inslag. Wie de gemeenteraad
al eens bijwoonde weet dat vooral dit is
waar ik voor sta. Ik hou dus mijn eigen
geluid in de raad.

Op het net

www.projectlv.be
facebook.com/projectlv
twitter.com/GeertNeirynck
www.geertneirynck.be

En dat is wel het duidelijkste antwoord op
de critici die denken dat Project L&V ‘strategisch’ is. Wie in een karikatuur wil blijven geloven mag dat gerust blijven doen.
Ik ga geen sikkepit doen om dat beeld bij
te stellen.
De stap die we zetten maakt wel dat wij
als Project L&V op een andere manier
gaan werken. De tijd van massa’s drukwerk is voorbij. Dit krantje zullen we laten
verschijnen wanneer dit kan.
U kan ons vooral volgen
via het internet: facebook,
twitter, blog en website.
Wie ons nauw wil volgen
kan zich abonneren
op onze nieuwsbrief
via
nieuwsbrief@
projectlv.be. Wie wil
meewerken kan ons
ook op die manier
bereiken.
Graag nodig ik u ook
uit op onze activiteiten maar vooral
hoop ik u waar dan
ook in de gemeente
te ontmoeten.

Geert Neirynck
Onafhankelijk
gemeenteraadslid
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Uit

de

Gemeenteraad
LAC? ACC? AC/DC?

In juni 2014 kwam een eerste nota van het College over
het Administratief en Cultureel
Centrum op de gemeenteraad en
mochten de fracties vragen stellen.
Dat leverde heel wat opmerkingen
op die nauwelijks invloed hadden
op de nota die naar de adviesraden ging en die stelden meteen vooral dezelfde vragen. We
spreken voorjaar 2015.

antwoorden.” stelde burgemeester De Wispelaere in Het Laatste
Nieuws van eind januari.

Kroonjuweel legislatuur dreigt
enkel met een naam te eindigen

In 2015 wil het College een studie
laten doen naar de technische mogelijkheden. Het is maar te hopen dat met alle
gronden die de gemeente kocht de voorbije jaren op de site dat het mogelijk is.

Telex

Maar er hangen blijkbaar donderwolken

Op de raad van februari ontkende
Burgemeester De Wispelaere dat de
politiepost van Lovendegem zou sluiten.
Een citaat in ‘Het Laatste Nieuws’ suggereerde evenwel iets anders. Wij blijven
overigens van mening dat Lovendegem
te weinig wijkpolitie heeft en zullen dit
blijven aankaarten in de gemeenteraad.
Een dossier waar er geen schot in de zaak
lijkt te komen is het GAS-reglement. Sinds
2013 wordt er gewerkt aan een nieuw
reglement en Waarschoot keurde al een
reglement goed dat op heel wat kritiek
werd onthaald in de andere gemeenten. Op een vraag van Geert Neirynck
stelde burgemeester De Wispelaere dat
er begin april er een gesprek kwam met
de procureur-generaal over het toevoegen van kleine diefstallen en slagen en
verwondingen aan de GAS-boetes. Géén
evolutie waar we gelukkig mee kunnen
zijn.
Gaan de PMD-zakken dezelfde weg op
van de huisvuilzakken? Nu die verplicht
zijn bracht IVM andere zakken op de
markt. Even onbetrouwbaar als de huisvuilzakken en er kan tot 25% minder
volume in de zakken. Eens benieuwd naar
de uitleg van IVM.
De werken aan het containerpark zullen
pas afgerond zijn in november. Hoe er zal
betaald worden is nog niet duidelijk. Op
aandringen van Geert Neirynck zal er nu
toch overwogen worden om een proefperiode in te stellen.

boven het project. “”De timing is moeilijk
in te schatten. Dit jaar willen we dat het
concept op poten staat, dat is het moeilijkste deel van het traject. Het bouwen
zelf zou relatief vlot moeten gaan. Maar
of dit in 2018 zal zijn, daar kan ik niet op

Wat we wél al hebben is een
naam en zelfs een naamswijziging nog voor er een spade in de
grond steekt: van Lovendegems
Administratief Centrum naar
‘Administratief en Cultureel
Centrum’.
Misschien kan er meteen gedacht
worden aan de fusie met het OCMW en
‘Dienstverlenend’ toegevoegd worden?
Dat wordt dan met AC/DC...
Dan rockt Lovendegem misschien toch al
een beetje...

Niet te lezen
Begin april werd bekend dat de hagelstorm van Pinksteren 2014 erkend werd
als ramp door de Federale overheid. Dat
kon u lezen in de krant en heel wat
gemeenten zorgden er voor dat de burgers degelijke uitleg konden krijgen op de
gemeentelijke website.

seren met de getroffenen en in functie
daarvan 1 personeelslid van het OCMW
en de gemeente hiervoor een opleiding
geven. Voor het overige wou men niet
dat in afwachting van die opleiding de
getroffenen nu al met hun dossier naar
het gemeentehuis zouden komen.

Behalve dan in Lovendegem, waar toch
ruim 200 dossiers werden ingediend,
waar het tot op vandaag zoeken is naar
informatie.

Als Project L&V vinden wij dat
Lovendegem net als Evergem, Beveren
en Sint-Niklaas nu al de nodige informatie op het net had kunnen zetten met de
aankondiging dat er een vergadering ging
komen om de slachtoffers te begeleiden.

Het bestuur besprak wel iets in het
College en ging een vergadering organi-

Niet te lezen (2)
Begin maart ontving de gemeente een
brief van Farys - het vroegere TMVW - met
de melding dat de Vlaamse Regering toelating had gegeven om naast de jaarlijkse
verhoging ook nog eens een tussentijdse
verhoging van de saneringsbijdrage door
te voeren. Die heffing komt boven op uw
drinkwaterfactuur en stijgt van 1.411 EUR
per kubieke meter naar 1.6923 EUR per
kubieke meter. Tegenover 2008 is dat een
verdubbeling.
Het College ging daar vlot op in want dit
is geen belasting of retributie in de klassieke zin. Die moeten nog steeds voor
de gemeenteraad komen. Het verbaasde
Project L&V een beetje dat ook met de
Open VLD - die in het verleden te vuur
en te zwaard tegen deze in hun ogen
‘verkapte’ belasting te keer gingen - dit
zo vlot en vooral tersluiks goedkeurde.
De saneringsbijdrage is blijkbaar een zo
groot geheim dat het nergens te vinden

is bij de retributies en belastingen op de
gemeentelijke website.
In zijn reactie wees Vincent Laroy (Open
VLD) er op dat er heel wat werken op
komst zijn (en dat is juist) en dat dit een
reserve is die men opbouwt om aan de
Europese regelgeving te voldoen voor
de sanering van het water. Ze gingen het
dan toch publiceren op de website maar
de vaststelling blijft dat na de stijging
van de kosten voor het containerpark én
de stijging van de onroerende voorheffing, de aangekondigde daling van de
gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting van 7.5% naar 7.2% echt
symbolisch is geworden. Deze daling van
de opcentiemen op de personenbelasting
is eigenlijk een rookgordijn voor de vele
andere verkapte belastingsverhogingen
“voor uw verblijf” in de gemeente. En dit
met de Open VLD in de gemeenteraad.

Blauwe zone goedkoper?
Toen de blauwe zone werd ingevoerd
in Lovendegem stelde burgemeester
De Wispelaere dat het niet de bedoeling was om geld te verdienen aan dit
verhaal maar wel de verkeersstromen
beter te begeleiden. Dat lijkt zowat een
standaardargument want in de evaluatie
van de invoering van de blauwe zone in
Evergem kwam dat ook naar voor.
Sinds 2014 werkt Lovendegem samen
met Evergem, Nevele en Waarschoot voor
de controle op de blauwe zone. En wat
bleek uit een document in het College?
De personeelskost voor Lovendegem was
15986 EUR en de bonnetjes kostten 5466
EUR. Dat komt neer op 1363 bonnen
waarvan u als verantwoorde burger niet
minder dan 1275 stuks correct betaalde. 95% heet zoiets. Dat komt neer op
34.075 EUR.

U kan rekenen? Ik ook. Gemiddelde kostprijs is dus 15.74 EUR.
Toch reden voor Project L&V om de meerderheid eens te vragen of met die gegevens de reeds jaren gevraagde daling van
de retributie kon gebeuren naar 20 EUR.
In zijn antwoord stelde schepen Laroy
dat het hem opviel dat er meer bonnen
waren uitgeschreven dan vroeger omdat
naar zijn aangeven er minder controles
waren. Het verhaal van de kat en de
muizen zeker? Daarnaast stelde hij dat er
nog een afrekening ging komen maar dat
dit voor bespreking naar het overleg van
de gemeenten gaat. Op de verkeerscommissie zouden we misschien meer vernemen. In de begroting was er trouwens
verwacht dat de prijs per ticket rond de
23 EUR zou liggen.

Uit de cijfers bleek overigens dat 1 op
3 bonnen werd uitgeschreven op het
kerkplein. Vincent Laroy stelde dat er een
gebrek is aan duidelijke signalisatie. Iets
wat wij al jaren opmerken.

Project Actief
Voorstelling
‘Project L&V’

11 juli, Vlaamse
Feestdag!

Op zondag 18 januari werd voor zo’n 35
toehoorders ‘Project L&V’ voorgesteld.

Op 11 juli vieren we het Feest van de
Nederlandstalige Gemeenschap. Zoals de
voorbije jaren zullen op die dag militanten van Project L&V op zoek gaan naar
de bevlaggers om ze een presentje te
overhandigen.

In zijn toespraak begon Geert Neirynck
wel met een verwijzing naar de recente
gebeurtenissen in Parijs en nog recenter
Brussel en Verviers. Het was vooral de
hypocrisie van de politieke leiders die
het moest ontgelden. Hand in Hand voor
verdraagzaamheid betogen in Brussel
maar ondertussen wel kritische stemmen
over de islam in eigen land manu militari
de kop indrukken.

Wie nog géén vlag heeft kan er eentje
gratis bestellen via info@projectlv.be. Ze wordt u aan
huis gebracht.

Oppositie voeren en besparen zonder
dat de bevolking het echt voelt. Kan
het? Jawel. Uit het overzicht van de
onkosten blijkt dat de gemeentelijke
nieuwjaars
recepties dit jaar niet ruim
5.000 EUR kostten zoals andere jaren
maar wel 3.528.63 EUR. Het waren enkele gemeenteraadsleden uit de oppositie
die het bot afvoeren van die recepties
in de gemeenteraad brachten en enkele
voorstellen deden. We merkten toch dat
het College die brief goed gelezen heeft.
Een veelgehoorde opmerking was overigens dat die receptie best in het centrum
van de gemeente hoort. Nu kunnen wij
daar begrip voor opbrengen maar één
manifestatie op de pleinen die bij de
dorpskernhernieuwing zijn aangelegd is
het antwoord niet. Indien de nieuwjaarsreceptie een rondreizend circus wordt is
een aantal manifestaties op de pleinen
in het centrum geen optie maar een
noodzaak.

‘Project L&V’ kwam dan aan bod. Dit project wil een lokaal alternatief zijn voor de
andere partijen en verder bouwen op het
werk dat de Vlaams Blok/Belang-afdeling
de voorbije 18 jaar heeft gedaan. Maar
het is ook een partij die volledig los staat
van de nationale partijen. Lokale antwoorden op lokale vragen.
De volledige tekst van de toespraak vindt
u via onderstaande link.
www.projectlv.be/wp-content/
uploads/2015/02/speech.pdf

Telex

Jaarmarkt
Op vrijdag 7 augustus zal ‘Project L&V’
met de gebruikelijke stand aanwezig zijn
op de jaarmarkt. Tussen 09.00 en 12.00
kan u bij ons terecht voor de gebruikelijke lekkernijen.

BESTUUR
Geert Neirynck

Functie: Secretaris
Molendreef 37
9920 Lovendegem
info@projectlv.be
M. 0475556788

1ste Project Etentje
zondag 28 juni, 11.30
Café Family
Kasteeldreef 14

Edwin Verbeke

Functie: Penningmeester
Bierstal 31
9920 Lovendegem

Aperitief aangeboden door het bestuur
Ribbetjes of een halve kip (voor de kinderen kipfilet)

Brigitte De Gryse

Voor volwassenen: 15 EUR
Voor kinderen tot 12 jaar: 7 EUR

Functie: Bestuurslid
Basketballstraat 30
9920 Lovendegem

Vanaf 14.00 mogelijkheid tot koffie met gebak
Koffie en Gebak: 5 EUR
Vanaf 14.30: Gezellige bingonamiddag met mooie prijzen

Peter van Arnhem
Functie: Bestuurslid
Larestraat 35
9920 Lovendegem

Inschrijven bij de bestuursleden, bij Café Sport en Café Family of door storting van het bedrag op rekeningnummer BE25 8904 1410 7882 met vermelding van het aantal deelnemers en keuze menu.

Sven De Paepe

Functie: bestuurslid
Dorp 4
9920 Lovendegem

André Morel

Functie: bestuurslid
Schachterijstraat 1/2
9920 Lovendegem

GEÏNTERESSEERD?
Project L&V is een lokale onafhankelijke
politieke formatie. Wij leven niet van
subsidies maar wel van de inzet van onze
bestuursleden.
Wie interesse heeft om mee te werken
kan contact opnemen met de bestuursleden.
Wil u een steuntje geven en ons helpen
deze infokrant te verspreiden?
Een vrije gift op rekeningnummer BE25
8904 1410 7882 is altijd welkom!

Elektronische nieuwsbrief
Project L&V heeft ook een eigen nieuwsbrief die op geregelde tijstippen verstuurd wordt.
Wie interesse heeft kan die aanvragen
door een mailtje te sturen naar
nieuwsbrief@projectlv.be
Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden
uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te
treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat
u geen verder contact wenst via info@projectlv.be of
via adres Molendreef 37 in 9920 Lovendegem.

