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“Laat u niet lokken, stem voor de
bokken!” De oudere lezers zullen
ongetwijfeld terugdenken aan De
Paradijsvogels waar Pier de Smid,
Bolle Verbuyck en Rietje Rans als
bokken het traditionele bestuur
van Leydonck-Waterland- of de
schapen- het leven zuur maakten
door nietdealles
zomaar aan te ne4 Project Etentje
men. zondag 17 juni, 11.30

NIET VOOR

SCHAPEN

te ontsnappen aan een opgelegde fusie, wellicht met een andere gemeente
dan die van hun keuze, nu zijn samengevoegd tot nieuwe christendemocratische bastions.” (Ivan De Vadder, 16 april
2018). De andere partijen hebben zich
als schapen laten leiden door de CD&Vherder.
Kortom: De inwoners van Lovendegem, Zomergem en Waarschoot hebben vandaag Èn morgen hun bokken
nodig. En vooral niet meer schapen.
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Maar
hetne
is nog erger: de N-VA laat
de kracht van de verandering voelen.
Zo wil men de budgetwijzigingen uit de
gemeenteraad halen. Hét middel van de
oppositie om controle uit te oefenen is zowaar “te moeilijk voor de raadsleden”. Tot
zover de kracht van de verandering. Of nog
beter: door een wijziging van de kieswetgeving mag diezelfde N-VA op 11 juli “geen
leeuwenvlaggen meer uitdelen.” Niet dat
ze het al deden maar je moet het toch
maar presteren om de Vlaamse feestdag te
ontkleuren en door een CD&V’er te laten
degraderen tot een dorpskermis.

Wij roepen dan ook alle bokken op
om samen met Project aan een
oppositie te werken die wél
durft zeggen waar het op
staat.
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Als Project verzetten we ons met klem tegen deze gang van zaken. Waar andere partijen volop bezig zijn met campagnes voor
te bereiden en lijsten te vormen blijven wij
wegen op de lokale agenda.
Neem nu de discussie rond de brandweer.
Alle partijen kloppen zich nu op de schou-

ders omwille van de toetreding van Lievegem in de zone Centrum. Alleen: WIJ
hebben de feiten op tafel gebracht. En zo
blijven wij druk zetten op de stuurgroep
van ambtenaren en schepenen die de fusie
begeleiden maar nauwelijks informatie aan
de gemeenteraad bezorgt. En nog minder
aan de bevolking.
Ondertussen wordt ook steeds duidelijker
waar die fusie wel voor staat, “Even merkwaardig is dat de huidige vrijwillige fusies
uitsluitend worden uitgevoerd door CD&Vburgemeesters (die dus gekant zijn tegen
de fusies). Het vrijwillig samengaan van
gemeenten heeft dus duidelijk een ander
doel gediend: wellicht hebben een aantal
burgemeesters letterlijk waar voor hun
geld gekozen (de financiële bonus van de
Vlaamse regering). Maar vergeet ook niet
dat een aantal CD&V-machtsbastions, door
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info op pagina
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Uit
Asbest in
schoolgebouwen
Op 12 maart 2018 kopte De Standaard
“Scholen negeren asbestprobleem”. Een
nogal sterke titel. Maar toch genoeg redenen om eens te luisteren hoe het hier zat.
Het antwoord was eenvoudig: men heeft
geen weet van asbest want het is nog niet
gecontroleerd.
Nu is asbest vooral een probleem bij
werken maar het kon zeker geen kwaad
om de gebouwen er eens op na te kijken.
Nu wordt een clausule in de lastenboeken
geschreven. En moet het nog eens aan
herinnerd worden dat zoín 12 jaar geleden een negatief rapport van de brandweer over het Eeksken jarenlang in de
schuif is blijven liggen?

Huisdieren in brand
Een brand is altijd een drama voor wie
have en goed verliest. Maar voor veel
inwoners zijn hun huisdieren vaak even
belangrijk. Maar hoe leg je aan de brandweer uit dat er dieren in huis zijn?
Sinds enige tijd is bovenstaande sticker te
verkrijgen bij een aantal brandweerzones.

de Gemeenteraad
Ook de zone Centrum - waar Lovendegem
toe behoort - gaat deze stickers verdelen. Na een vraag van Geert Neirynck
(12 maart) is Lovendegem ook wakker
geschoten.
Op de gemeenteraad van 26 april werd
zowaar beslist om die gratis aan te bieden aan de inwoners van Lovendegem,
Zomergem en Waarschoot. Dat er een
discussie hieromtrent vooraf ging op facebook maakt dat het resultaat onder de
categorie ‘voortschrijdend inzicht’ valt
zeker?

Sluikstorten loopt uit
de hand
Dat het sluikstorten een groeiend probleem is bleek al langer geweten.
Het gemeentebestuur wil nu snel toetreden tot de gemeenten die statiegeld op
blikjes en plastic flessen eisen (kwestie
dat een ander het doet op kosten van de
consument) maar uit de cijfers van het
College van 8 februari blijkt dat het om
meer gaat en vooral over steeds meer
fracties. Het aantal sluikstorten is in 2017
opgelopen van 76 naar 181, of een stijging met 130% tegenover 2016.

Geef mee vorm
aan Project

Vernieuwend en Vlaams voor Lovendegem, Waarschoot & Zomergem

Project moet het niet hebben van grote en dure campagnes
of wie denkt snel carriëre te maken.
Project zoekt in Zomergem en Waarschoot naar medewerkers en kandidaten om het lokale verhaal vorm te geven
voor de komende jaren.
Wij zoeken u, die niet gelooft in de mooie praatjes van
het kartel van de traditionele partijen en nadien 6 jaar
lang niks meer te horen krijgt. Wij zoeken u met een
mening die niet past in de gladgestreken verhalen van
het kartel van de traditionele partijen. Wij zoeken u die
een mening wil geven voor Lovendegem, Zomergem en
Waarschoot.
Laat u dus niet kennen en neem nu met ons contact op
via info@projectlv.be of via de bestuursleden op pagina 4.

En nog belangrijker: op 5 jaar tijd is het
aantal plaatsen opgelopen van 8 naar 38.
Dat is bijna een vervijfvoudiging
Het enige goede nieuws is dat IVM nu het
initiatief zal nemen voor camera’s met
nummerplaatherkenning. En nog opvallender: IVM ziet niet meteen heil in die
statiegeldtoestand voor blikjes en zet vol
in op P+MD. In het overzicht van de resultaten van DIFTAR op het containerpark
komt het bestuur evenwel niet verder
dan de opmerking “dat dit elders ook
het geval is”. Maar of de veralgemeende
invoering van dit principe niet aan de oorzaak ligt is net iets te ver gedacht. Uit de
cijfers van iVM voor 2017 blijkt overigens
dat het P+MD-proefproject in Aamter 46
ton extra plastics opgeleverd heeft voor
recyclage.

Swiftly and with style
Sinds jaren is duidelijk dat van een parkeerbeleid in Lovendegem er weinig sprake is. Al bij de herinrichting van het dorp
werd gesteld dat begeleiding noodzakelijk
was. Bijna 15 jaar later is er de bezettingsgraad van de betalende parkings blijven
hangen tussen de 25% en 40%. Enige
goede nieuws: in plaats van 1300 retributies zoals in 2016 zijn er vorig jaar 1120
uitgeschreven.
Opvallend wel dat het College na mijn
vraag - waar het antwoord op 18 november 2016 kwam – anderhalf jaar nodig
had om een eigen voorstel uit te werken
en dus… het systeem van Waarschoot en
Zomergem overneemt.

MUG-heli: De Block
(Open VLD) blijft
potdoof
De vraag voor extra financiële steun voor
de MUG-heli – waar Project in 2017 herhaaldelijk over tussenkwam – blijft op
koude stenen vallen bij de federale regering. Dit initiatief moet beroep blijven
doen op privé-steun om in de lucht te
hangen.
Wij rekenen er alvast op dat de beloofde steun van het gemeentebestuur van
Lovendegem blijft bestaan. Het blijft overigens opvallend dat de N-VA zich in de
gemeenteraad bij de goedkeuring van
het voorstel zich hiertegen heeft uitgesproken.
Herschik eventueel die kader onderaan
wat

Waarom

Wij verder doen met

project

Kort gezegd
Meer inspraak voor
de burgers: minstens
1 jaarlijkse vergadering voor buurtbewoners los van
openbare werken, een ideeënbus per wijk. Voor de goedkeuring van het meerjarenplan komt
er een rondreizende tentoonstelling om de burger kennis te
laten nemen en opmerkingen te
maken.

Waarom zouden we nog meewerken aan
een lokale lijst terwijl de grote partijen met
grote budgetten campagnes gaan voeren?
Graag geven we u mee waarom wél!

Engeland wegen bewonersgroepen of
actiegroepen op de lokale politiek en in
Frankrijk is er in veel streken van nationale
politiek geen sprake op lokaal vlak.

Lokale lijsten: rijke
traditie van
onafhankelijkheid

In Nederland zijn de lokale lijsten de grootste partij op lokaal vlak.

Is er nog toekomst voor een lokale lijst in
de politiek? Het antwoord van het kartel
van de traditionele partijen is duidelijk:
neen.

Nederland voerde als eerste grote fusies
door. Het lokale niveau werd verder van
de bevolking getild. Gevolg? Veel kiezers
gaven er de brui aan want ze konden zich
niet meer identificeren met hun lokaal
bestuur.

In Lovendegem, Zomergem en Waarschoot
is er een rijke traditie van lokale partijen
met een Vlaamse inslag. Of we het nu
hebben over Volksbelangen in Zomergem,
de Vlaamse Gemeentebelangen in
Waarschoot en de Lovendegemse
Gemeentebelangen, niemand kon zeggen
dat ze geen gewicht hadden in de besluitvorming.

Nederland gidsland?

De groots opgezette debatten keerden zich
vooral tegen de nationale partijen. Kiezers
willen vooral aanspreekbare kandidaten
die luisteren naar hun verzuchtingen. En
dat niet alleen bij mediatiek uitgespeelde
en door adviesbureaus opgezette huisbezoeken maar zes jaar lang.

Kartel van
traditionele partijen
monopoliseert spel

Kiezers moeten kunnen aankloppen bij
hun verkozenen en niet andersom.

Met de partijfinanciering als hulpmiddel
kunnen de traditionele partijen ongegeneerd een schaalvergroting doorvoeren.

De uitdaging is dus niet min: slagen we er
in om de traditie van ongebonden politiek, zonder kleur maar met een mening,
te laten overleven tegen de waan van de
dag?

Ze hebben dan ook nog eens de steun van
de media die niks liever hebben dan de
grote koppen tegen elkaar uit te spelen in
voorgekauwde debatten met zorgvuldig
voorbereide oneliners die voorbij gaan aan
wat er leeft bij de bevolking.

Niet voor watjes

Lokale lijsten zijn geen opstapjes naar een
grote politieke carriËre elders. Het is geen
weg naar kabinetten in Brussel.

Kiezer heeft er
genoeg van

Het is een keuze om te staan voor een
overtuiging desnoods tegen alles en iedereen in. En daar heb je mensen voor nodig
met een eigen mening en karakter.

Lokale lijsten zijn geen Vlaams fenomeen. Ze komen in heel wat landen voor.
In Duitsland zijn er de Freie Wahler, in

En wat we dan zoal willen? Dat leest u
hiernaast.

Er moeten investeringen zijn om de beleefbaarheid per wijk te
optimaliseren.
Dorpscentra moeten leefbaar
blijven en mogelijkheid geven
aan activiteiten. De openbare
voorzieningen moeten aanwezig
blijven in de wijken en deelgemeenten.
Geen belastingverhogingen en een dienstverlening die waar
geeft voor uw geld. Sluikstorten
moet kordaat aangepakt worden.
De politie moet zichtbaar in het straatbeeld blijven. Er mag
geen centralisatie komen van de
politie in Aalter.
In het verleden bepleitten wij al een moderne aanpak voor de
sport, zowel voor de clubs als
de individuele sporter. Gezien de
beperkte beschikbaarheid van
gronden blijven wij pleiten voor
een maximale inzet van moderne instrumenten om de garantie
van sport voor allen te kunnen
geven.
Mobiliteit blijft een
probleem maar kan
pas aangepakt worden vanuit een geïntegreerd
mobiliteitsplan en investeringen
voorafgaand aan grondige veranderingen.

BESTUUR
Geert Neirynck

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

Polyvalente Zaal Gemeentelijk Sportcomplex
Sportstraat 24

Functie: Penningmeester
Bierstal 31
9920 Lovendegem

Brigitte De Gryse

Functie: Bestuurslid
Basketballstraat 30
9920 Lovendegem

Peter van Arnhem
Functie: Bestuurslid
Larestraat 35
9920 Lovendegem

Aperitief aangeboden door het bestuur
Ribbetjes of een halve kip (voor de kinderen kipfilet)
Voor volwassenen: 15 EUR
Voor kinderen tot 12 jaar: 7 EUR

Vanaf 14.00: Gezellige bingonamiddag met mooie prijzen
Inschrijven bij de bestuursleden of door
storting van het bedrag op rekeningnummer BE25 8904 1410 7882 met
vermelding van het aantal deelnemers en keuze menu.
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André Morel

Functie: bestuurslid
Schachterijstraat 1/2
9920 Lovendegem

Peter Geirnaert

Functie: bestuurslid
Kasteeldreef 79/5
9920 Lovendegem

Op het net
www.projectlwz.be
facebook.com/projectlv
twitter.com/GeertNeirynck
www.geertneirynck.be

