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VLAAMS BELANG

Met de coronacrisis zou je 
verwachten dat het bestuur het fi-
nancieel wat voorzichtiger aan zou 
doen. Helaas. 
 
De nieuwe sporthal en het Zomer-
huis zijn nog niet afbetaald en 
voor deze legislatuur moest daar 
nog de beloofde polyvalente zaal 
bijkomen. Maar men ziet het dus 
groter. Er moet ook nog een nieuwe 
bibliotheek komen, een aangelegde 
parking en de omgeving moet ook 
nog deze legislatuur aangelegd 
zijn. Dat men daarvoor te wein-
ig middelen heeft, is geen prob-
leem. Men richt een publiek-private 
samenwerking op zodat de kosten 
en leningen uit de meerjarenplan-
ning blijven. Natuurlijk moet er 
na ingebruikname pacht betaald 
worden, maar dat is voor later. Na 
de volgende verkiezingen.
        
Naast de prestigeprojecten "voor 
de burger" wordt ook het ge-
meentehuis uitgebreid. Daartoe 
zijn er twee woningen naast het ge-
meentehuis aangekocht. Naar con-
crete plannen is het voorlopig nog 
uitkijken, maar ongetwijfeld zal ook 
dat allemaal ten dienste zijn van u, 
als burger.     Uiteraard.

Koen De Cock
Afdelingsvoorzitter 
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mijden dat    de burgemeester opnieuw 
zou beweren niet van het bestaan om-
trent deze problematiek af te weten.  

In het antwoord dat ik terugkreeg 
waste het gemeentebestuur opnieuw 
de handen in de onschuld en schoof 
de verantwoordelijkheid door naar 
Woonanker-Waas, die op zijn beurt 
de verantwoordelijkheid opnieuw 
naast zich neerlegde en rustig bleef 
stilzitten. Na wat onderzoek en rond-
vraag in de bloemenwijk stelde ik 
eveneens vast, dat tal van woningen 
een renovatie onderging met de huur-
ders nog wonende in hun woning… of 
bouwwerf beter gezegd. Daken, mu-
ren, vloeren en zelfs sanitair werden 
gewoon uitgebroken met de huurders 
nog in de huizen. Zelfs asbesthou-
dend materiaal dat in de dakbekle-
ding is verwerkt werd gewoon zonder 
enig respect voor de asbestreglemen-
tering verwijderd en in containers op 
straat gegooid. Deze werden ook niet 
afgedekt na de dagtaken.

Toiletgebruik diende tijdens de wer-
ken in een gemeenschappelijk open-
baar toilet op straat te gebeuren, dit 
in coronatijden waarbij slechts één 
bezoeker tegelijk van het toilet ge-
bruik mag maken. Koken en persoon-
lijke hygiëne dienden door te gaan 
in de garage van de huurders, waar 
een soort mobiel noodkeukentje was 
opgesteld. Gewoon schandalig hoe 
Woonanker-Waas en gemeentebe-
stuur van Stekene hier omgaat met de 
kwetsbaren.

Om deze getroffen huurders een 
beetje bij te staan in hun ellende, 
heeft de lokale afdeling van Vlaams 
Belang via een crowdfunding voor 
een attentie gezorgd. Het getroffen 
gezin mocht twee nachten verblijven 
in B&B La Anea met inbegrip van een 
afhaalkerstmenu nadien, om het leed 
toch heel even te kunnen vergeten en 
op enigszins normale wijze met hun 
gezin Kerst te kunnen vieren.

Met het resterende bedrag van de 
crowdfunding heeft Vlaams Belang 
afdeling Stekene de huurders die in 
de bouwwerf woonden met een ge-
schenkje verrast.

 
Chris Verschueren  

Gemeenteraadslid

Na een huisbezoek in november 2020 
op verzoek van een bewoner, was een 
duidelijke onbewoonbare staat van 
zijn woning vast te stellen. Muren ble-
ken overal aangetast door opstijgend 
grondwater, op de bovenverdieping 
door indringend hemelwater, zelfs lek-
kende waterleidingen zorgen mee voor 
het vochtprobleem in de woning die 
Woonanker-Waas reeds jaren in deze 
staat bewust verhuurt aan bewoner.
 
Ik kon persoonlijk vaststellen tijdens 
mijn bezoek aan de woning, dat het 
indringend hemelwater over de keu-
kenmuur stroomde over een elektrisch 
stopcontact dat achter het fornuis bloot 
in de muur zat, levensgevaarlijk dus.
Tot op heden, en na het herhaaldelijke 
vermelden van de waterlekken onder 
de vloer, in de muren en het plafond, 
doet de sociale huurmaatschappij na 
jaren nog steeds waar ze sterk in is, 
stilzitten.
 
De vloeren liggen werkelijk nat door 
opstijgend water. Het gezin betaalt 
door waterlekken reeds jaren een wa-
terfactuur van meer dan € 4.000,- per 
jaar aan de waterleverancier die hun 
probleem niet kan oplossen aangezien 
de lekken die te wijten zijn aan de ver-
roeste waterleidingen voorbij de water-
meter zitten.

Het gezin heeft sterk te lijden aan aller-
lei luchtweginfecties die te wijten zijn 
aan schimmels die in de gehele woning 
welig tieren. Volgens de directeur Eti-
enne Audenaert zou dit vochtprobleem 
te wijten zijn aan het ademen van de 
huurders in de woning, hun adem zou 
dus voor condens zorgen, waardoor 
de muren en de vloeren gewoon klets-
nat zijn. Door de interventie van lokaal 
Vlaams belang Stekene, is de woning 
ondertussen ongeschikt en onbewoon-
baar verklaard door minister Matthias 
Diependaele.
 
Het baart me zorgen dat tijdens een 
gemeenteraad, op mijn vraag waarom 
het gemeentebestuur hier bleef stilzitten 
en wat het gemeentebestuur hieraan 
zou doen, de burgemeester tot drie-
maal toe ontkende, van dit probleem 
iets af te weten, aangezien hij niet 
wist welke huurder of woning het be-
trof. Net daarvoor maakte de voorzit-
ter van de gemeenteraad me wel goed 
duidelijk dat ik in de openbare zitting 
van deze gemeenteraad geen naam of 
adres mocht vermelden aangezien het 
privacybeleid dit niet toeliet… handig 
gespeeld dus. Om een antwoord af 
te dwingen heb ik mijn vraag nadien 
schriftelijk gesteld met de naam van de 
huurder en het adres erbij om te ver-

Vocht door defecte dakgoot

Asociaal huren in Stekene 



Het eeuwige probleem van bestuurders 
is het gebrek aan geld. Dit geldt niet 
zozeer voor politici die het algemeen 
belang voor ogen hebben, maar des 
te méér voor hen die zich vastklampen 
aan de macht. En dus vindt men truken 
uit om de rekeningen te doen kloppen.
 
Ik had gehoopt dat de coronacrisis het 
gemeentebestuur een beetje zou nopen 
tot wat voorzichtigheid. Helaas, de Ge-
meentebelangen vervallen weer in hun 
oude ziekte, die hen doet te denken dat 
ze veel moeten realiseren om de burger 
te plezieren. Als ik even oud gemeente-
raadslid Fons Dhollander mag citeren: 
“Ze moeten niets doen dan goed bestu-
ren.” Maar men ziet het blijkbaar weer 
groots.
 
BELOFTES 
 
Een polyvalente zaal had men al be-
loofd bij de verkiezingen. Nu noemt 
men het “Het realiseren van een cen-
trumontwikkeling”. Naast de polyva-
lente zaal komt er nog een nieuwe 
bibliotheek, een aangelegde parking 
en ook de omgeving wordt aangepakt.

Hoe gaan we dat financieren? Stekene 
heeft al een hoge schuld en hoge belas-
tingen. Bovendien verwachten we de 
volgende jaren minder inkomsten uit de 
personenbelastingen en uit het gemeen-
tefonds. Wat doet een goede huisvader 
als er weinig financiële ruimte is? Hij 
zet de tering naar de nering. Wat doen 
de Gemeentebelangen? Ze komen met 
financiële truken. De socialisten zitten 
hier wel niet meer in de gemeenteraad, 
maar hun truken vinden toch hun weg 
in het bestuur.
 
NIET DE EERSTE KEER
 
De rechtse journalist en columnist Paul 
Beliën schreef eens dat elk politicus 
vroeg of laat links eindigt. En inder-
daad, de tijd dat onze burgemeester 
een belastingvermindering voorstelde 
van 6 naar 4% dateert ook al van vóór 
de tijd dat hij in het bestuur zat. Het is 
ook niet de eerste keer dat men truken 
probeert toe te passen. Enkele jaren 
geleden zou men thesauriebewijzen 
invoeren in plaats van leningen. Dat is 

toen niet doorgegaan, maar alleen om-
dat de wetgeving veranderde, waar-
door de achterpoort weg was.
 
65% MÉÉR SCHULD 

Men gaat het project dus financieren 
met een publiek-private samenwer-
king. Dat heeft als voordeel dat de 
investering uit de meerjarenplanning 
blijft. Iedereen weet natuurlijk dat er 
uiteindelijk toch moet betaald worden, 
en wellicht ook wel méér dan bij een 
gewone lening, maar dat is dus maar 
voor het jaar 2025. Tot zolang blijven 
de kosten uit de meerjarenplanning. 
De kosten van de schulden, plus de erf-
pacht, zullen dan, zoals het er nu uit-
ziet, méér dan € 140 euro per inwoner 
bedragen. Dat zal dan méér zijn dan 
het gemiddelde van alle Vlaamse ste-
den en gemeenten en 65% méér dan 
de Belfius Cluster met gelijkaardige ge-
meenten als Stekene.
 

Koen De Cock
Gemeenteraadslid

Amper anderhalf jaar na de 
verkoop van een gebouw aan 
het Pauwel Hauwelplein plant 
Zorg Stekene een nieuw gebouw 
om zijn administratieve diensten 
onder te brengen. De kosten 
worden geraamd op een kleine 
600.000 euro,- en worden 
gefinancierd met een lening.

De kosten voor de lening komen bo-
venop de al redelijke schuldenlast 
van Zorg Stekene en in tegenstel-
ling tot de lening voor het nieuwe 
woonzorgcentrum staan hier geen 
inkomsten tegenover en wordt ze 
niet gesubsidieerd door hogere 
overheden.

Het kan best zijn dat er nood is aan 
meer plaats, maar je kan er toch 
moeilijk aan onderuit dat de dien-
sten vandaag ook gehuisvest zijn, 
en niet in tenten of containers. De 
vroegere kinezaal van het woon-

zorgcentrum staat nu vol bureaus 
waardoor er nu minder contact is 
tussen bewoners tijdens en na kine-
sitherapie. Dat is misschien jammer, 
maar voorzitter Backaert geeft zelf 
toe dat er geen vraag is vanwege 
bewoners om die zaal opnieuw 
daarvoor te gebruiken.

Er is pas geïnvesteerd in compu-
termateriaal om thuiswerk tijdens 
de coronacrisis te faciliteren. Voor 
administratieve diensten zou thuis-

werk na de crisis toch bestendigd 
kunnen worden, zodat er minder 
bureaus nodig zijn.

De diensten van OCMW en ge-
meente worden momenteel samen-
gevoegd. De gemeente heeft pas 
twee panden naast het gemeente-
huis aangekocht waar op termijn 
diensten kunnen gehuisvest wor-
den. Is het dan te veel gevraagd 
om eens te bekijken of er hierdoor 
plaats kan vrijkomen op de campus 
van het OCMW/Zorg Stekene?

Naar mijn mening kunnen de 
schaarse financiële middelen véél 
beter gebruikt worden. Per slot van 
rekening zijn het de klanten die be-
talen en de Stekense belastingbeta-
ler.
 

Koen De Cock 
Gemeenteraadslid 

Lid AV Zorg Stekene

Zorg Stekene plant nieuw gebouw 

Met een PPS valt het Manna uit de hemel 
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Registreer u als kiezer!

Tom Van Grieken
Voorzitter

Tom Van Grieken
Voorzitter

Het is zover. België heeft na 500 dagen eindelijk 
een regering. En wat voor één. Een regering 
waar de meerderheid van de Vlamingen niet 
voor stemde. Met een regeerakkoord waarin 
exact hetzelfde staat als het omgekeerde van 
waar de Vlaming voor stemde. De Vlaming wou 
een Vlaamse en rechtse weg inslaan, maar de 
paarsgroene karavaan van maar liefst 7 partijen 
hobbelt rustig maar vastberaden de volledig 
andere richting uit. 

Deze 20 ministers en staatssecretarissen onder 
leiding van Alexander De Croo (Open Vld) 
hebben naast hun gezamenlijk maandelijks loon 
van 420.000 euro maar één gemeenschappelijke 
drijfveer: angst voor de kiezer. Angst voor u. Maar 
vergis u niet, want wat paarsgroen plant, is het 
slechtste nieuws voor Vlaanderen sinds oud-premier 
Guy Verhofstadt (niet toevallig ook Open Vld).

De miljardentransfers naar Wallonië worden 
gebetonneerd, de pensioenleeftijd blijft op 67 
jaar, het zogenaamde ‘niet-bindende’ Marrakesh-
immigratiepact wordt de of� ciële leidraad van 
deze regering van De Croo en co... En wanneer 
paarsgroen de kerncentrales sluit zal uw 
energiefactuur de pan uit swingen.

Onze boodschap is echter duidelijk: deze linkse 
en door de Franstaligen gedomineerde coalitie is 
niet onze regering. Dit is niet de regering van de 
Vlaming, en dit is zeker niet de regering van het 
Vlaams Belang. De rekening volgt gegarandeerd 
in 2024 - en als het aan ons ligt nog vroeger dan 
dat. 

Wij zullen niet opgeven en deze paarsgroene 
monstercoalitie bekampen, te land, ter zee en in 
de lucht.

EERST ONZE MENSEN

U kan zich nu registreren als Vlaams Belang-kiezer via 
vlaamsbelang.org/doemee
U kan zich nu registreren als Vlaams Belang-kiezer via 
vlaamsbelang.org/doemee
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