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

NIET VOOR

SCHAPEN

Laat

u niet Lokken

“stem voor de bokken!” klonk het in De
Paradijsvogels. De lijst van Pier De Smid,
Bolle Verbuyck en Rietje Rans maakte
het de lijst van de ‘schapen’ aardig lastig
in Leydonck-Waterland met een scherpe
maar ook humoristische tong.
Met Project is er terug een lijst voor
de bokken. Een lijst van bokken die er
bewust voor kiezen om lokaal te blijven.
Want mag het gezegd dat het kartel van
de traditionele partijen, meerderheid én
oppositie, hebben gekozen om de fusie
er zonder veel discussie door te duwen?
Vandaag is die fusie er.
Maar dat CD&V, Open VLD, N-VA, SP.a en
Groen met hun keuze eigenlijk de rode
loper voor het beleid hebben uitgerold
nog voor er ÈÈn stem is geteld mag ook
gezegd worden. In een stuurgroep van
ambtenaren en leden van het College
worden sommige initiatieven knikkend
doorgevoerd terwijl er over andere een
debatje wordt opgezet. Wie zijn die mensen dat zij de keuzes mogen beoordelen?
Even duidelijk is dat er nu nog snel reeksen investeringen worden doorgevoerd
waardoor die schuldverlichting sneller zal
weg zijn dan kwijtgescholden door de
Vlaamse Regering.

Het kartel van traditionele partijen knikt
en blaat in koorÖ. Kritische stemmen
binnen die partijen verlaten het terrein
om die partijen een nog grotere greep te
geven op wat er lokaal gebeurt.
In veel opzichten is Vlaanderen vandaag
nog steeds Leydonck-Waterland.
En dus zijn er naast de
schapen ook bokken
nodig.
De tijd is rijp om aan
een oude traditie een
modern vervolg te
geven. Met de nodige ervaring en met
de nodige durf om
zelf te beslissen hoe
onze gemeenten er
moeten uitzien.
Geert Neirynck

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.

Over schapen
Om een lid van onbesproken gedrag van
een kudde schapen te zijn, dient men
eerst en vooral schaap te zijn.
Albert Einstein
De schapen kennen de wolf als een vijand
en vluchten voor hem, maar wie zal hen
tegen de herders beschermen die hen
slechts hoeden voor de wol.
Geert Grub
De herder probeert de schapen altijd te
overtuigen dat zijn en hun belang hetzelfde zijn
Stendhal

Citaten
Even merkwaardig is dat de huidige vrijwillige fusies uitsluitend worden uitgevoerd door CD&V-burgemeesters (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 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,
www.vrt.be
Stap voor stap gaat het dus in de richting
van meer slagkracht voor het uitvoerende
niveau, zonder dat er wezenlijk iets verandert aan die andere component van
elk democratisch bestuur, namelijk de
inspraak.
Bart Sturtewegen, De Standaard,
6 april 2018 (over het afschaffen van de
controle op bugetwijzigingen).
Hier en daar klinkt een kritische noot
omwille van het feit dat er geen inspraak
is. Als alle politieke partijen nagenoeg op
dezelfde lijn zitten is een democratische
besluitvorming zeker aanwezig. Inspraak
leidt bovendien dikwijls tot het zaaien van
verdeeldheid tussen inwoners.
Johan Cornelis, CD&V-burgemeester
Nevele in Wij Nevele - december 2017.
Dat Nederlanders ervan uitgaan dat wat
gezegd wordt in een vergadering ook zo
bedoeld is, terwijl een Belg denkt dat
wat er buiten die vergadering gezegd
wordt waarschijnlijk is wat er echt wordt
bedoeld.
Ducko Sickinghe, ex- CEO Telenet,
Knack, 26/04/2018

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.

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

