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Beste inwoners van Bekegem, eernegem en Ichtegem,
De gemeentelijke verkiezingen naderen (14 oktober!) en stilaan vind je van elke
lokale partij een folder in de brievenbus. Ook W.I.T. (Werken aan Ieders Toekomst) doet
hieraan mee. Alleen moeten wij het wat soberder houden dan andere partijen die kunnen profiteren van een serieuze geldsteun uit de centrale kas. Maar dat we op onze
centjes moeten letten, vinden we nu juist een pluspunt. Het leert ons de zaken goed te
overwegen, de juiste keuzes te maken en ‘te zaaien naar de zak’. En dat laatste is nu
eenmaal één van onze speerpunten in de komende verkiezingscampagne. In deze en
in komende publicaties zullen wij hier meermaals op terug komen. Dat is nu eenmaal
een lesje dat het huidige gemeentebestuur nog niet goed snapt. W.I.T. kan zeker op dat
punt een verschil maken!
Om deze en andere doelen te realiseren hebben we mensen nodig die zich willen
engageren. Juist ja, kandidaten die durven opkomen op een verkiezingslijst. Zeg nu
zelf, daarvoor heb je toch wel enige moed nodig. En we zijn geslaagd om dergelijke
mensen te vinden. Onze verkiezingslijst en ons verkiezingsprogramma zijn klaar.
Na de vakantieperiode stellen wij ze graag aan de gemeente voor. Een aantal principes
willen we jullie nu al meegeven:
• We vormen – zoals bij vorige verkiezingen – één hecht team. We zullen dus geen
persoonlijke campagnes voeren. We willen als één blok optreden die allen hetzelfde
doel nastreven. Geen persoonlijke doelen, maar we vragen ons telkens af: ‘wat is er
goed voor alle inwoners van de gemeente’?
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Informatiebrief

werken aan ichegems toekomst = werken aan ieders toekomst
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• We willen aantonen dat we opkomen voor het belang van alle inwoners. Daarom
vinden we het fijn dat we enthousiaste kandidaten vonden uit elke deelgemeente.
Dat WIT zou opkomen voor de belangen van één deelgemeente is een fabeltje dat
andere partijen nog steeds graag blijven rondstrooien. Bekijk gerust de tussenkomsten van onze raadsleden tijdens de gemeenteraden gedurende de voorbije zes jaar.
Je zal zien dat we opkwamen voor alle inwoners van de gemeente. Dat zullen we in
de komende tijd ook aantonen.
• Ons moto is: ‘voor we iets zeggen, moeten we het dossier kennen’! De verkozenen van W.I.T gaan wekelijks (en dit nu al 18 jaar
lang!) de dossiers van het schepencollege inkijken. Wie doet hen
dat na? Er zijn verkozenen van andere partijen die nauwelijks een
voet zetten in het gemeentehuis en er zijn er zelfs die zelden of
nooit komen naar de gemeenteraden. Anderen doen hun omslag
met de agenda pas open bij het begin van de raad. 
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• WIT is ook neutraal of zeg het anders … als je alle kleuren samenvoegt krijg je ‘wit’.
En dat vinden wij juist zo fijn. We moeten niet de belangen verdedigen van een of
andere zuil, wij moeten ons niet schikken naar de richtlijnen van bovenaf, wij zijn vrij
om te oordelen! En daar voelen we ons goed bij.
• WIT is een partij waarop je mag vertrouwen. We danken allen die daar reeds van
overtuigd zijn en we hopen anderen daarvan te kunnen overtuigen!
Zoals gezegd is één van onze speerpunten ‘zaaien naar de zak’. Om aan te tonen
dat daar nog werk van te maken is, moeten we niet ver zoeken. We bespreken op de
volgende bladzijden drie recente beslissingen van het huidig gemeentebestuur.

NIEUWSGIERI

En ja … we hebben in de gemeenteraad vele beslissingen ook goedgekeurd. Omdat
we nog altijd vinden dat ze goed zijn voor de inwoners. We konden ons veelal akkoord verklaren met het bedrag dat telkens naar voor werd geschoven. Maar als we nu
nagaan hoever het werkelijke kostenplaatje het oorspronkelijk begroot bedrag overschrijdt … dat is andere koek. Een goede huisvader laat het zo ver niet komen!

NIEUWSGIERIG

Eddy Laga
voorzitter wit



Polyvalente zaal
Over de bouw van de polyvalente zaal…
WIT vindt het nog steeds een goede zaak dat er een polyvalent centrum op onze
gemeente komt. Daarom hebben wij willen meewerken aan dit dossier en er onze goedkeuring aan gegeven. De gemeenteraad kreeg in 2007 te horen dat het project begroot
werd op 1 miljoen euro. In maart 2008 werd er reeds gesproken van een bedrag van
anderhalf miljoen euro. Toen konden we ons nog altijd vinden in de geraamde kostprijs.
We zijn nu vijf jaar verder. Resultaat: de tot op heden betaalde bedragen zijn 384 %
van de oorspronkelijke raming. We weten allen dat ‘een bouw’ vaak meer kost dan
de eerste raming … maar dat is er toch wel ver over. Is dat een financieel beleid van
een goede huisvader?
Eenmaal de bal aan het rollen was, kon WIT niet anders dan de meerprijzen goedkeuren in de gemeenteraad. Je kan toch niet halfweg ‘de bouw’ de zaken stil leggen?
En dan het verwijt krijgen dat WIT tegen het polyvalent centrum is?
Maar we weten wel dat WIT de zaken ernstiger zou opnemen, hadden wij het dossier mogen behartigen. En het kan op sommige punten wel wat soberder. Een klein
voorbeeld uit de jongste gemeenteraad. WIT kon met een offerte aantonen dat de prijs
voor de inrichting van een tapinstallatie in de cafetaria (met een zelfde kwaliteit) voor
ongeveer de helft goedkoper kan. Denk je dat het huidige beleid op dit voorstel in gaat?
Noppes!
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kostpriJs polyvalente zaal

en wie betaalt het
hele zaakje?

€ 4.500.000
€ 4.000.000
€ 3.500.000
€ 3.000.000
€ 2.500.000

Juist! Jij …
je buurman … en wij.

€ 2.000.000
€ 1.500.000
€ 1.000.000
€ 500.000
€0

 Bedrag

voorstel
Begroting 2007

werkeliJk BetaalDe
BeDragen

€ 1.000.000

€ 3.848.662

speelpleinwerking
eerst Bezuinigen op speelpleinwerking ? FOUT BEZIG !!!

CUrieU

CUrieUs

we protesteerden met klem tegen het besluit van de meerderheid om eerst te
bezuinigen op de vergoedingen voor onze speelpleinmonitoren. Vanaf dit seizoen
zijn ze verplicht één week als vrijwilliger te werken en als je dan weet dat we niemand
een volle maand kunnen tewerkstellen als we alle kandidaten willen inschakelen, dan
ligt een uittocht van onze oudere moni’s voor de hand. Meer en meer willen studenten
hun studies gedeeltelijk zelf bekostigen, maar ook nog een deel vakantie overhouden
en gelijk hebben ze!
Door deze ingreep, waar zelfs de schepen van jeugd zich van distantieerde omdat
die niet voorzien was in de begroting en ze zelf hiervan heel laat op de hoogte werd
gebracht door de burgemeester, spaart het Bestuur alles samen 5.500 euro. als je
dan weet dat we voor de festiviteiten rond de ingebruikname van de Engelstraat en de
doortocht van de ronde van vlaanderen op één weekend ruim 10.000 euro verpatsten! Wij hebben niets tegen feestelijkheden, maar als er moet bezuinigd worden,
geldt dat op alle gebied en voor alle uitgaven! Vooreerst voor de niet noodzakelijke
uitgaven!
Tijdens de voorlaatste gemeenteraad keurde de meerderheid zomaar eventjes 35.000
euro goed voor een heel uitgebreide, luxueuze tapinstallatie in het nieuw polyvalent
centrum! We stelden vast dat een even degelijke, maar iets sobere uitrusting bij
dezelfde leverancier voor de helft goedkoper kan!
Ook de geplande digitale schermen die de burgemeester kost wat kost wil plaatsen,
zullen zomaar eventjes 75.000 euro kosten! Een uitgave die misschien kan in betere
tijden, maar nu absoluut niet prioritair is!
We vrezen dat besparen op onze speelpleinwerkingen nefast is voor de moni’s op
korte termijn, maar op langere termijn zeker ook voor de kwaliteit van onze werkingen,
gezien we minder oudere, ervaren jeugdbegeleiders gaan kunnen inzetten. aan de
burgemeester en zijn bestuursmeerderheid zeggen we klaar en duidelijk: als er moet
bespaard worden, doe het dan eerst op minder noodzakelijke uitgaven! jullie zijn niet
goed bezig! onze jonge gezinnen met kinderen verdienen beter!
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met belgerinkel
naar de
winkel

ichtegemse cartoons



“Wat hebben wij nodig”,
vraagt de burgervader
aan zijn schepenen?
“Verlichting voor het marktplein, nieuwe kerstverlichting en digitale publiciteitsborden,
”sommen
onze
schepenen
op.“
en let een beetje op de
centjes”, roepen ze hem
nog na.

BeNieUW

BeNieUWd

De eerste burger van de
gemeente wilde het voorstel voor de verlichting
wel eens ter plaatse gaan
bekijken. Dus … hop naar
Lyon. “Onze kerstverlichting mag toch die van
Parijs evenaren en onze
publiciteitsborden kunnen
toch niet onder doen van
die in Knokke”, dacht hij.
“Had je genoeg centjes bij
op je winkeltocht?” vroegen enkele pientere raadsleden op een gemeenteraad. antwoord: “Zorgen
voor morgen, volgende
punt!”

https://twitter.com/
WITichtegem

http://www.facebook.com/
WIT.ichtegem

www.witteke.be

