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BPA containerpark
vernietigd!
Bij Arrest van de Raad van
State van 5 maart 2010 werd
het besluit van 8 december
2006 betreffende het BPA
containerpark St. Elooiskeer
vernietigd.
Het vernietigde BPA St.Elooiskeer
bleek volgens het Arrest geen
rechtzekerheid te bieden aan de
indieners van het bezwaarschrift
en werd qua opmaak onvoldoende
bevonden.
Open Vld Kruishoutem heeft
herhaaldelijk gestemd tegen de
beslissing genomen door de CD&Vbestuursmeerderheid inzake de
vestiging en uitbreiding van het
containerpark St. Elooiskeer. Wij
hebben daarbij verschillende keren
gewezen op de juridische problemen en de gevolgen daarvan.
Vandaag blijkt dat Open Vld Kruishoutem volkomen gelijk had en het
Besluit van 8 december 2006 inzake
het containerpark St. Elooiskeer
werd dan ook vernietigd door de
Raad van State bij Arrest van 5
maart 2010.

Wij willen nogmaals herhalen
waarom wij tegen de vestiging van
het containerpark op de St. Elooiskeer zijn:
1. Het BPA St.Elooiskeer ligt niet in
het kerngebied van de gemeente,
is zonevreemd en is op het gewestplan ingekleurd als landschappelijk
waardevol agrarisch gebied. Deze
zone zou via de opmaak van een
RUP omgevormd worden tot een
zone van openbaar nut en aldus
een niet te aanvaarden ruimtelijke
impact hebben op dit waardevol,
ongerept en open agrarisch gebied.
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Een nieuwe start

Mathias De Clercq
Lijsttrekker Kamer
Oost-Vlaanderen

Ons land heeft nood aan belangrijke
hervormingen. Denk maar aan onze
begroting, economie, justitie of pensioenen. We mogen de problemen niet
verder voor ons uit schuiven. Daarom
ook heeft Open Vld het vertrouwen
in de regering opgezegd. Als ze al
niet in staat was om BHV op te lossen,
zou ze ook niet de slagkracht hebben
gehad om de grote uitdagingen aan
te pakken. Beter nu de korte pijn van
verkiezingen, dan nog een jaar langer
aanmodderen en tijd verliezen. Dat
kunnen we ons niet meer veroorloven.
Het is tijd voor een nieuwe start.

Carina Van Cauter op plaats
2 in Oost-Vlaanderen
Volksvertegenwoordiger Carina Van
Cauter zal op 13 juni te vinden zijn
op de 2e plaats op de Oost-Vlaamse
Kamerlijst.
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2. Volgens de goedgekeurde
versie van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen
(blz. 419-420) dient een
containerpark te worden gelokaliseerd met
respect voor de ruimtelijke draagkracht van de
omgeving en bij voorkeur
op een bedrijventerrein
aansluitend bij de kern van
de gemeente. De meerderheid had dus binnen de
ambachtelijke zone een
perceel ter inplanting van
het containerpark moeten
voorbehouden.
3. Een maximale bescherming van het landschap
Aaishovedries en kasteelsite dient te worden
nagestreefd. Dergelijk
landschappelijk erfgoed en
open ruimte moet met zorg
bewaard blijven.
4. De bestendige deputatie
vermeldt reeds in haar
overwegingen van oktober
1996 dat de nu bestaande
inrichting (het containerpark) strijdig is met de
planologische voorschriften van het landschappelijk
waardevol gebied. Een
verdere vergunning kan
slechts in zijn huidige vorm
gezien het een ‘bestaande’
inrichting betreft. Met deze
belangrijke bevinding en
visie wordt hier geen rekening gehouden.
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Open Vld kiest bewust
voor milieuvriendelijk
drukwerk.
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Standvastig, inhoudelijk, ijverig, sociaal en vooral gedreven, zo wordt
Carina Van Cauter veelal omschreven. Open Vld vertrouwde haar de
2e plaats op de Kamerlijst toe.
Van Cauter liet de laatste 3 jaar al
geregeld van zich horen. Haar werk
binnen de commissie Justitie ging
niet onopgemerkt voorbij. Zij zorgde
met haar goedgekeurde wetsvoorstellen voor extra rechters, meer

politieagenten op het terrein en een
aantal concrete maatregelen die
het ondernemerschap aantrekkelijker maken en het sociaal statuut
van zelfstandigen verbeteren. Maar
haar werk is zeker nog niet af!
Het wordt immers tijd dat Justitie
terugkeert naar haar kerntaken,
zoals een efﬁciënt onderzoek, een
snelle en afdoende vervolging en
veroordeling, een kordate strafuitvoering, de opvolging van invrijheidgestelden,…
Tevens wil zij werk en ondernemerschap stimuleren en een brede
sociale zekerheid verankeren.

Carina Van Cauter
2e plaats Kamer
Oost-Vlaanderen

Kandidaten uit de regio
Op de Kamerlijst vindt
u net onder
elkaar twee
kandidaten uit
onze buurgemeenten
terug: Veerle
Nachtegaele
Veerle Nachtegaele en Simon Lagrange
uit WortegemPetegem (16) en Simon lagrange uit Zulte (17).
Veerle Nachtegaele is een sterk sociaal geëngageerde vrouw uit Wortegem-Petegem. Naast huisarts is
ze in haar gemeente ook eerste schepen. Ze is er
enorm populair en wil de partij met haar kandida-

tuur volop steunen. Veerle staat 100% achter de
kordate, rechtlijnige en Vlaamse lijn van Open Vld.
Ze gelooft in de vernieuwde dynamiek van de partij.
Simon lagrange is een jonge en beloftevolle kandidaat uit Zulte. Hij is in zijn gemeente het jongste
gemeenteraadslid en laat er geregeld van zich
spreken. Voetballiefhebbers uit Kruishoutem kennen
hem via zijn engagement bij tweedeprovincialer Jong
Zulte. Als één van de vele jongerenkandidaten staat
Simon symbool voor de politieke vernieuwing die
voorzitter Alexander De Croo wil realiseren.
Met een stem voor Veerle en Simon geeft u de kandidaten uit onze regio een duwtje in de rug.

Guido De Padt opnieuw op de bres
Guido De Padt, 56 jaar, gehuwd en
vader van drie kinderen, zet zich
sedert meer dan dertig jaar in
voor een politiek waarin de burger
centraal staat. Voor Guido verdient
iedereen immers een eerlijke kans
in het leven en het is de taak van
politiek en overheid hierbij maximale ondersteuning te bieden. De
komende jaren wenst Guido met
uw steun resoluut verder te werken
aan een innovatieve en rechtvaardige arbeidsmarkt, een toekomstgericht pensioenstelsel, een gewaarborgde sociale zekerheid en een
integere en efﬁciënte overheid.
Dankzij het vertrouwen dat u tot nu
steeds in Guido heeft gesteld, is hij

zowel in 2003 als in 2007 op eigen
kracht verkozen. Ook nu doet hij
opnieuw een beroep op de stem van
de Kruishoutemnaar zodat hij zich
verder kan inzetten
voor u.
Guido was/is:
Bestendig Gedeputeerde
1994 – 2000
Volksvertegenwoordiger
2003 – 2008
Burgemeester Geraardsbergen 2001
– 2007

Momenteel: Schepen van Cultuur
en Toerisme en OCMW-voorzitter; regeringscommisaris federale
overheid
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5. De concentratie van de nieuw op
te richten gemeentelijke loods en
de uitbreiding van het containerpark zal ongetwijfeld bijkomende
geur-, lawaai- en verkeershinder
veroorzaken. De weerslag van dit
alles werd echter niet onderzocht.
6. D
 e uitbreiding van het containerpark en het oprichten van een
nieuwe gemeentelijke loods tot
o.a. het stallen en bergen van
alle zwaar rijdend gemeentelijk
materiaal op een terrein van +/- 2
hectaren zullen de ruimtelijke
draagkracht van het open agrarisch gebied zwaar overschrijden.
7. Aangaande deze problematiek
luistert de meerderheid blijkbaar
ook niet naar de wensen van een
groot deel van de bevolking. In
het verleden bleek reeds uit de
resultaten van een enquête georganiseerd door de Gezinsbond
dat hun leden opteren voor een
containerpark gelegen binnen
een industrie- of ambachtszone.
Waarom wordt met die wensen
geen rekening gehouden ?
8. Het minste dat men kan beweren
van de ligging van het huidige
bestaande containerpark is dat
het zonevreemd en dus onwettig gelegen is. Waar is dan de
logica van de bestuursmeerder-

heid te zoeken wanneer deze de
zonevreemdheid wenst te regelen
met een verdubbeling en uitbreiding van dit containerpark in hetzelfde landschappelijk waardevol
agrarisch gebied? Qua voorbeeld
voor de burger kan dit tellen!
9. E
 igenlijk werd er geen serieus
onderzoek gevoerd naar alternatieve locaties tot inplanting
van het containerpark. Een lijst
hiervan werd ook niet openbaar
gemaakt.

De meerderheid nam op de
gemeenteraad van 10 mei 2010
de beslissing (de Open Vld-fractie stemde tegen) tot opmaak van
een nieuw RUP St.Elooiskeer door
hetzelfde studiebureau en handelend over dezelfde terreinen. Dit
is er voor Open Vld Kruishoutem
werkelijk te veel aan.
Opnieuw draait de burger op voor
de niet geringe kosten (minimum
€10.000) en is het afwachten op de
onzekere uitslag!

Marnic De Meulemeester
Open Vld heeft een moedige
beslissing genomen. Na drie jaar
aanmodderen onder leiding van
CD&V, kon het zo niet verder. De
uitdagingen waar ons land voor
staat met de Euro-crisis, de betaalbaarheid van onze pensioenen, het
creëren van werkgelegenheid... zijn
te groot.
De discussie rond BHV maakte een
Marnic De Meulemeester
doortastend beleid onmogelijk, het
8e opvolger
is dus tijd voor een nieuwe start.
Kamer
Het woord is aan de kiezer, zodat
Oost-Vlaanderen

we vanaf 14 juni met een nieuw
vertrouwen tussen de partijen, ook
over de taalgrens heen, en in een
kader van vier jaar electorale rust,
eindelijk werk kunnen maken van
het beleid waar de burger recht op
heeft. Er moet een oplossing komen
voor BHV, zodat de echte problemen
kunnen aangepakt worden om onze
welvaart veilig te stellen.
Daarom steunt Marnic de partij als
8e opvolger op de Kamerlijst.

Het heropmaken en heropstarten
van de procedure van een nieuw
RUP St. Elooiskeer tot uitbreiding
van het containerpark lijkt in de
ogen van Open Vld Kruishoutem
een op voorhand verloren zaak.
Het allereerste rechtsmiddel (gebrek aan rechtzekerheid) aangewend door de bezwaarindieners
tegen het BPA St. Elooiskeer werd
al door de Raad van State geldig
genoeg bevonden om het BPA St.
Elooiskeer te vernietigen. Andere aangewende rechtsmiddelen
dienden bijgevolg niet te worden
onderzocht. Mogelijks komen deze
bezwaren terug bij goedkeuring van
het RUP.
Onze Open Vld fractie vindt dan ook
dat de CD&V-meerderheid met vuur
speelt en koppig haar ongelijk niet
wil inzien. Zij leggen blijkbaar al te
gemakkelijk gerechtelijke uitspraken naast zich neer.
Wij hopen dat het gezond verstand
bij de CD&V-meerderheid zal zegevieren en dat zij zich uiteindelijk bij
de visie van Open Vld zal aansluiten.
Kris Taelman
Fractieleider.
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In memoriam
Erik
Notterman

GECORO een lege doos?
De GECORO is een commissie die
advies geeft aan het schepencollege
en gemeenteraad inzake ruimtelijk
beleid.
In Kruishoutem brengt de samenstelling en de werking van de
GECORO nogal wat problemen met
zich mee. Een kort overzicht.
Februari 2007: Open Vld wil de
GECORO uitbreiden naar 9 leden
en 1 extra deskundige. Hoe meer
deskundigen, hoe beter het advies
volgens ons. Het schepencollege
is niet akkoord omdat zij dan meer
zitpenningen moeten betalen.
Maart 2007: Open Vld wil de samenstelling van de GECORO uitstellen omdat de oproep voor kandidaten niet correct is verlopen. Het
schepencollege is koppig en keurt
de samenstelling toch goed. In april
2007 kregen wij gelijk en werd de
samenstelling weer ingetrokken.
Mei 2007: nieuwe samenstelling.

Juni 2007: Open Vld vraagt om de
samenstelling ongedaan te maken
omdat de commissie uit max. 2/3
leden van hetzelfde geslacht mag
bestaan. Onze GECORO (manvrouwverhouding : 6-1) is dus niet
correct samengesteld! Het college
negeert onze vraag. De deputatie
maant het Schepencollege aan om
vrouwelijke leden aan te trekken.
Sindsdien heeft het gemeentebestuur geen enkele inspanning meer
geleverd om te voldoen aan deze
verplichting.
De GECORO is wettelijk verplicht
om minstens 2 maal per jaar te
vergaderen. In 2008 was er één
bijeenkomst en in 2009 geen.
Open-VlD Kruishoutem vraagt dat
het Schepencollege er alles aan
doet om de werking van de GECORO
weer op gang te brengen om te vermijden dat de uitgebrachte adviezen
onwettig zouden zijn.
Filip Geysens

Jaarlijks eetfestijn Open Vld
Dit jaar gaat ons eetfestijn door op zondag 26 september vanaf 12 uur
in de Mastbloem.
Aangezien wij aan onze tiende editie toe zijn
hebben wij een inspanning geleverd om ervoor
te zorgen dat dit jubileum ook onze symphatisanten ten goede komt, met een prijsverlaging
én de formule ‘a volonté’ zonder aan kwaliteit
in te boeten. U heeft opnieuw keuze uit twee
vleesmenus, één vismenu en één kindermenu.
Noteer alvast deze datum in uw agenda!
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Hilde
Bruggeman
1e opvolger
kamer

Op 20 februari overleed heel
plots Open VLD-bestuurslid
Erik Notterman op 63-jarige
leeftijd. Vooral in deze verkiezingstijd denken wij aan Erik
terug. Hij was niet meteen de
man om zich in de politieke
strijd te gooien en bepaalde
dossiers te verwerken, maar
wél de onontbeerlijke ruggesteun van vele kandidaten
in tijden van verkiezingen. Hij
ging immers veel liever de
baan op om ervoor te zorgen
dat iedereen zijn borden en
afﬁches in het Vlaamse landschap geplaatst kreeg, en
mocht dit niet voldoende zijn,
dan kon hij verbaal ook veel
mensen aanporren om voor
de liberalen te stemmen. Hij
was op die manier dé werkkracht waar vandaag iedere
afdeling staat om te springen.
Bedankt Erik!

Hilde Bruggeman is een prille
veertiger uit Buggenhout.
Zoals haar naam al doet vermoeden, is Hilde iemand die in haar
politieke loopbaan vaak een brugfunctie vervult. Mensen, ideeën
of standpunten samenbrengen
en met elkaar verzoenen, is haar
op het lijf geschreven. Door deze
houding kan je in de politiek
échte resultaten halen.
Als gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen en als
voorzitter van de Vereniging van
de Vlaamse Provincies toont zij
dit alle dagen. Ze rekent dan ook
op Kruishoutemse steun om op
deze manier verder te blijven
werken. Zij wil niet aan de zijlijn
blijven staan!

Erik en
zijn
passie

Word lid bij
Open Vld
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Hilde Bruggeman
1e opvolger Kamer
Oost-Vlaanderen
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