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Gezien er in de gemeente geen overeenkomst tussen de twee christeliike groeperingen werd bereikt, heeÍt het C. V. P. Arrondissementeel Bestuur vcrn Aclst besloten dct
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12 OKTOBER 1958 , DAG DER BELONING.
Waarde Kiexers

en Kiezeressen

u hebt reeds kennis gekregen von het verkiezingsprogrommci vqn or cinze tegenstrevers. u zult we1iicht opqemerkt hebben dot de C.V.P. reeds 6 joren kroàhtdodiq werkt cron d.ie n zo pos crfsekondiqde pro-

grommo's

".

Sommigen beloven een dynomische politiek, welke zeer hoge uitgoven
vermindering von belostingen. (Hoe rijmt men dcrt tezcrqm !)

zol vergen en

terzelÍCertijd

Anderen geven de indruk weinig qÍ te weten von piootselijke qemeentelijke oongelegenheden, en
dot is trouwens heel normqcrl, vermits zij nog geen enkelà semeenteroodszitting hebben bijqlwoond.
lMqorde r.rienden, het popier is qewiiliq I Loot U seen doekjes voor de ogen d.oen I Alleen de
Chris_
teiijke Vooruitstrevende Portij (benoming voor de iijst Gies, siechts geldiq voor de d.uur vqn de verkiezingsstrijd), heeít het bewijs geleverd dcfi zi) uw vertrouwen oonwendt om een politlek te voeren, zools dit op à"
gemeente voor de eerste mqql gebeurt.
Het hiernovolgend positief rrrerkprogrommq zjl ondermool uw vertrouwen winnen.
I. VOONTZETTEN VÀN DE GROTE POLTTIEK VÀN OPENBÀRE \MEBKEN.
Verhorden door middel von <{ ospholt » von de Leopoldstrcrot en Stotieplein (werken reeds in oon- gegeven. Uitvoering
bestedinq
crvon bijqevolq in een zeor nobije toekomst).
Vernieur,l-en von r,vegdek von de Kottestroot (Tijdens ons verstreken mondoot reeds bij koninklijk
besiuit -erkend qls boqn vsn u Groot Verkeer,).
Invoeren von clgemeen plon von oonleg voor verbetering vqn strcrten en riolering. Geleidelijke
qÍwerking von dit plon
doch snelle
Bestendig onderhouden der londbouwwegen. Reinigen vqn voortgrqcht en qndere gemeente-

grochten.

2.

-

Verdere uitbreidinq vqn het elektriciteitsnet.
AonschofÍen vqn moderne werkmiddeien voor gemeentepersoneel.
Scheppen vqn bouwgelegenheid.

DIEPGAANDE SOCIALE POLITIEK.
Besteden vqn
zorg oon de Íomilie in 't olgemeen (openbore qezondheid.)
- Behortiqen vqnveel
personeelsoangelegenheden en steunen von Vcrderlondse groeperingen.
- Oordeelkundiq
vqn de gelden von de n Commissie von Openbo.. Orrd.rrtond ,.
- Voortzetten ícn oqnwenden
de
reeds
meer
don i0 joor bstocrnde . Voorlichtingsdienst », in somenwerking met
-pcrlementoiren
vqn de C.V.P.
3, DURVENDE KULTURELE POLITIEK.
À. Onderwiis:
Gelijke behondelinq en perÍekte sqmenwerking tussen de twee gevestigde scholen.
- Tegengqon
von het leeslopen vqn ons onder-wijs, door het moderniseren der*gebouwen en von de
- meubelen en het qqnpqssen
vqn het didoktisch moterieel oqn de nieuwe veèisten.
Inrichten von ouder-'en voorlichtingsvergqderingen.
Geven vcn bijkomende lessen.
B. Sport en ontsponning"
Verder toekennen en verhogen vsn toelqgen oqn de bestqqnde verenigingen.
- met behulp
Dit clles
von gezonde Íinqncies voortkomend vsn i

Stoqtsgelden.
::
- Billijke semeentelijke fiscaliteit.
- Drooqlijke leninslost.
-Wocrde Kiezers en Kiezeressen. U beqrijpt dot het noleven vqn dergelijk progrommo zol gebeuren
met de vollediqe m.edewerkins von de Christelilku Volk"portij, die voor het ósenbliL in het lond een"Àserins
qcrn het werk stelt

die iedere Belq, jcr, iedere overtuigde socicrlist of liberool met verstommins sloot.
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Do ver.kiazingsstriJd is ingezetl De dagen, d,ie cl,e volksuitspraak voo::aÍgaan, r.rorclen veelal benui;bÍgd. om cle goed.e faam en de eer van de kanclid.aten ell va.n
hun iainÍlies fe bezruad.d.er:ea, Curte koeien iuorden uit cle gracht gchaald., besta,lnde
veten olrgerakeld en verklafingen afgelegd, vrelke níet altijcl geLukkig ruo$en r'rorcl-en
g'unoelncï.
u

De kand.idsten vaï1 de lijst §ies, die d.e bogins.;len van d.e CVP steeds cloor
riilc e1 clun hebben gepro.iia-eerd. cn verclecligd, en dez,e altijcl. zullen blijven aankle-.
ven, cloen niet iitee aan he-b ui-bhangen van clie vuile t*as.
ZLi zuilen d.e chsistelijke g;rlachte huld.igeir en U ín rle loop va,r, cle strijd
aantonen:

-Ca-l zij tijd-ons he; vei strcken ,iandaat irun tijd nict verbeuzeld- hebben
-d.at zij niets anders op het hog gehad- heirben dan het crlielleen belang, %o'gel op eultureel eir sociaa.l gei:ied. als op heb stuk van opeRbare'werkell en
ont spanning .

bij de aanvang van de verkiozingsstrijd ond"af zii
ecns en vocrgoed- rn h-t geheugen van d-e geneentenaren vlillen 1:renten dat he,t
,uaken van veel bla.bla en het 5;ebruiken van oïIgepaste taal geon aitrde aan de d'ijk

Deze boocisclrap brengen

zij

U

bren-e$,
De i:evolking is bevrecien over hun voorui'Lstrevend"e politiek riie §ociaali
volks cn chrisLelijk is geweest. Deze politiek ctie in de eerstvolgend-e zes jaren
nog i:eter za1 ziJn, inag dan ool( niet onderbroken llorden.
d.e
Oi,r ct-it oi:je;ct,ief to bereiken zult U allen steitti.ietr voor de Iijsi' met
syi:rpathieke kand-id'i:.ten i
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\ïaarde Kiezers en Klezeressen,

Gij

1952 hebt gi j verstandig gestemd"! lilaarom?
hebt een gemeentebestuur wef,gejaa,gd dat nieis anders deed dan:

In

-ts§t0Yili§

en

NT§ÏS

}OTN
I0.ttN

om dat
lilETS
teverantwoorden.
Het liegen en lasteren zit hen in het bloed en na 6 JAÀR van ernstig gewetensonderzoek heeft de "Katolleke Volk:spartij" dàï-nö'S niet af
geleerd; hun laatste manlfest is daarvan een bewijs te ueer. luistrel
- Ie rijwieltaks en de grondbelastlng werden slechts a,lngepast en opgevoerd 1n en sedert L956.
- Er zr-jn nlet geridcield. 2 fietsen per gezan, d.an zou rle jaarlijkse op' brengst van die taks 90.000 F bedragen. 'rïelnu die opbrengst is 4B.0O0F
volgens de officiëIe cijfers voor 1958
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Grondbelasting wordt alIeen betaald door de elgene.ars. De anderen betalen trGtii'i C;ji\T'r en za zijn er veel gezlnnen in onze €;emcente.
Die zogegègde verhoging van 3;I50-F-fëi-Eezin geldt voor 6 JAAX
'rÏaarom dat niet een berekend vóor hun'r 30 JARIG Blri'íIl[] YAi{ NId,iS DO-hlN ?'r
lYeet U, beste kiezers en kiezeressen, dat gij volgens hun eigen cij
,
fers tljclens hun t'iïelvaartsbewind" 27O f X 30 =10.500 p betaald hebt?
En waartoe heeft dat geld gediend ?i ; ; ; ; voor wat S R À V ï E R ;; ; I
Cosirientaar overbodig zeggen 2e.,, Neen, coumentaar nodÍg oordeken
ïrlii. D1e cornmentaar werd reeds op eeil volkse wijae gegeven door Jef en
Pier. (Afgeluisterd. van achter de h"ag. )
Jef I ilÍanlfest van die K.V.P. a1 gelezen?
":l
Pier z J a1 Jef
Jef: Wat peinst ge van de verhoging vsr 3150F per gezin voor dle 6 JAÀR ?
Pierl Ik betaal 100 F per j-ar voor nijn fiets aan de gemeente, dat is a1!
Jef: !ïe betalen meer dan vroeger, Pier, dat 1s zor eaar ln de meeste gemeenten betalen ze even ve;l of zelfs nog meer.
Pieri Zlen de mensen dan niet wat er in de gemeente zo,l\ gebeurt? Grote
wegeniswerken, waterleiding, verbeteringswerken aan scholen, enz. ëoz.
Jef : Ind.erdaad, Pierr dat kost allemn.aI geldr daarbÍ j zi jn de kosten va,uaterlalen eR de lonen sedert 1952 met een ongelooflijk Bercent
gestegen. rt Is tegenwrordig aIle jar n A tot 3 maal opslag.
Pler: [1st var de K.V.P. zegt dat die werken allemaal niet noaig ziSnt
Jef : Verd.... en al voortsakkerend breekt de Jef het gesprek af en roept
verartwaardigd utt:'r Die -ï{.'ï.P. ers z":-Jn nog alti;d dezelÍ'de slapers
en niets doeners !rl
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DE B.[IONING!

en Kiezeressen,

Er was ecns ó.. z,o begin'nen de meeste sprookjcs en legenrlcn.
vÍelr., er y?q eeàs cen K.V.P" rnachtig en grootr, uren ver bekend. onw:lle
li-rn J"de piiótrtie;e vcrwezenli jking=n, di e zj-j bereilrtc ti jrlens ecn 30 Jii,-r;.g bestuur. In hun a.llig niets doen weigerden zij ze1,f met eun groor--

moedlg gebzar, in b+gin 1949e ëÈI1 st atstoelage viu: L.7A7.000 F te
den, om onze str::.ten c,p s-taatslrosten tc lstcn maken.

8,.r1*

;

In \9rZ liep het sprooirje tcrr,-'elnde... omd.,'rt onu u menscn er genoug v1n haddertr LÍl nlet vertlcr wensten te levrn in de str:iining vcn een

poppenspel.
6 iaar werd er door de bestuurd en ieöereen weet dat onze gemeente er fel is op rroo'rtlit gcga:Ln. Ierrrottering'r Evcrsem, werd door oirs
zohanlg vernieuwd dat het nu het prleeltj* ,"à onne gÉutcvflte is. Spijtlg genoeg verlor''.n hierdoor udn p'l.t.r scho.:nenpöetscrs hun wcrkJ
AI uw modderstratun en drp,ssige binner:straten( hc*r11jke erf enis)
werden door ons hurstcld; it %ai mu'd tLie dn.ls die nasr uw f:?.meuz.e bcrekeningen 500 f ít s'tuk kostcn( dónkt g'i; nu toch dat een groot dce] van
oneë inwoners rijp zitrn voor Dlerlcsplas of Gecl ?) of met asfalt t (Was
d.st ní et 75O f' dc t:,'/- . . . rrjkëïiwondcrs ? )
ne zonnenbrillcn zi jn gocdkoop teg,enwoordig, mn,irr toch konden onzc menscn er nog door zten, dat meer dan 500m rlolerÍng werd aengelegd
en dat gij me..nt door d.e níeuwe asfaltbanen te zu.}}en zakkenl w&ítt gij
ver;tij t met ware doodsangst er u.w vouten op tc zetten. trïeest.echter
gerust, de ond"crnemcr is e,:Dferrijk mam en geeft waarborgen.
Det hàt gemecntebe-stuur a1les goed 1n het oog he*f t gehouden,
bliikt wel uit de algeiriene welva,:rrt en vooruitgang op dc g*o-Énte"
lat is toch Èun bittere pil or:: slilrkcn nict waar? llI:rar dat gij dc eerlijkheid,
de naar:i en cle faam van bepa::Ide mensen uit onze gemeunte
door het slijk wilt slcuren, d:rt getuigt.van uw diepgaand verval.
' W1e waren die diep-christelijke politj-.:kers di-e zelf de controleurs ven Collard en Cie. naar de kloosterschool stuurden om de verbet'rÍngswerken :I-m 11e spe;lplaats(toen een echte modderpoel, waarln de
kindcren van A.T, onz,e mecleburgers moesten ploeteren) stil te leggen?
Het waren toch de C.Y'P.ers ilieti Uw "heilige Geestrtmoet u hierover
rl:..aT ecns een spccinl-c verliehting hezorgen! ! !
Och ja ven e'rl1jlrheid, g.r,sprokcn. Gi j moet ons e,-r11jk voorlichten. Die fortildabele 18.O0OF ververlj, darrin was.d.è I'corniehe't vatl de
pastorlj niet be51r.;peilr want dle werd niet geverfd in 1953 of L954.
In 1952']nebt gij: opdracht gcgevenom de klaslokalen in wn,terverf
te zetten. 'r/lst gij nict dat waterverf op witkalk niet houdt ?
,

!

..../..,..

-'',,re.rr:,naAiaarwÍlrenallemurcnenuol-dèringerlopgcpcld'envi-eien
gen*entebestuu'r hesft toen )'Í;)'''
.::r ,rj,,.Llls hele schijven op de v1oer. He t
om nie-;';
,.,t
jarenlang heb'l i.irwa'irloosd, eÈn r1dif,tal nicidel gebruikt

)

in dezelfde rriscrie te zitten' geziunr dat nien tjco volle
niet
cij zlet toch alles, hebt gij danla'r,g
witkalk varr aIle f,illÍ'en ea
Oit<tre
v;eek hecft gewerkt om rle 5-6 xir!.
be';rkuipen witkefkr'fv?'z,c..rl*ringcn te verwijderen? Niet minder drin 12
die hielpenroÍ' z't, tlat colr
w,:rd er $/eggevoerd. Bevra"lgt u bij de nensen
o.ilemaal leugenrlsr§ of halve dieven?
Ia't.g"echt ciiddel, op
foen w.;rd op allo rnuren en zo1derln5,,en ecn
gebeurde met 37,5 Ï.,iter
kalkn gezetr ofi d; kslk te neutral-iseren' lit Ia1'rna
kregen dez;e fiuren
ilecht r,iddelop k&Ik,,ge.mengd net 6 Kg Plariur. r]50
'M2 met I3B I(G vuatcren zolde ringen 2 lagen wt'bcrverf d' ' z' 2 mt'rl blnnen tot op 1t20 l\ri
van de klasn:uren
verf. llet ver:vinj aet olieve'fpoort.:n,
t,eden, lessrenaar§' k:'tstent rilien'
al-sr.,ie.1e cle
fr""st- (,,rÍ.c.
: fr.à""
rs en het buitenwerk ook stn het schoolhuis vergde 50Kg verf
öeuren,
olleverf'
De 2o laag op blnncndeurenr vensters en1' vroeg 13 Kg'vroeg I0K13 1ak'
De 20 lelg op het buitenwcrlc vrrn lokalun en schoolhuis
I{et vertrissen v n tre Öen, b'ftken, klsten, 1es::ena rrs kOStte 6l vernis'
Voor de borrlen werd 3 Kr*. lortlverf verbrulk't'
vast te zettr:nr gezien hun
verdr:r was nodig 4I(g. \iaskiek om alre ruiten
I IirqÍ3Íl tOe te Plaktoestand v-n hofie virw"larro zíng. Om de gatet: in gebezigd
en 10 Kg' witp1:,rstcr (i" d:'Lt ook verf )
ken, werd. er 13 Kg.
kalk ou de W.C. ts en wr.r,terpla-ltsen op te friss..cn,
Ziehier, intvoners van 01ce5;eui, oor'del,lt 1]u r,e].f
1n L952 zeker 4'500 p
AIs het in wnterverf zeiten vÍlÍl de schoollokalen
4'dubdan niet het 3
kosÈte is de uitvocring v':,n dit oc,vangrijk werk
Ètr wie bebele wa:rcl ? lsiet u.,indcr dnn 256 uur werd er geprcstecrdtis!!!
doelde val<Iian kentl woct drt hij 6;een bedrieger of luia:rrd
kvianselarii
lVat wi j echtur ten zccrste b,:trJuren 1s, dat die Strr:st van'i[a:iroii
heren
tr'ffen.
riensen ko;t
en verdach.-b6nk1n6;en s-tucds bep,rs|fle
gii
u$I
vertegenwoordigers van li jst i'Ie Dierrt op de genecntertiid, hebtgoedkeuopnurlcingen cn huichelac6iige zinspelirl€,en niet geri'.rkt bij de doet uw
ring van d,e rekeningen van dat dienstja:rr. Eefst 4 iaar later
ttbrein't een reuze ontdekki*8;.
De ilwoners van Olceg*i kurrn"., echter zeèT gocd" uw xíentaliteit vnn
,rooriourend

J

van h,:tl;n"
valse beschuldig,ingcn. U; verleden sta':.t borg voor uw da'denrekcni-tri;olt
yíij kunnen a n opuo inwoners de vertiek.ir.ing geven, d:tt alle
hierori:trent ter in z,?"t,e van de bevolklng li,i1 en, én op het geL;ecntcbe'.'
etuur én trii de v,'"kman.
Kiezcrs cn Kiezeressen wilt gij onze gemeente en nieuwe bloei en
vooruitg:rngvcrze]<cren,,Ötemt"rlien,:,1s1marr'voorclePartijderVefwezcnli jklng,en.
GdgN

1eugens, ecn 1astertaall gecn verÖachtiiialcingen, $ocIl ijd'ci-e

beloften, ili?ar D A D -U 1§
}a.lromster,tal}ena}s]uinnondeÏ.nunner2!
!
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In ons eÈrst rtanifest beloofden w-ij U-1"n te tonen, dat dE: C.ï i:,
rij-iCcns ecrstu nsndart op de g€ËÉ.;Éte, vooi'uitstrcvend en opbbuwen.i. vi.;'l(
he*ft verrlcht, me-b de scn:ruele lnlcomsten dÍe ha-lr werden toeger::etcn.
iVc1nu, hlcrna voJ-gt ?iet b1lrn der vosrnif,*imste'veftreeenli jaingen:
À" 0}'&'11[3ARE h,'h'Fi{,I.}1.
- Ie wi:,ter1eioing, die op Ïrygiënlseh gebied" een gro'be welvaart r/oo:
de inwoners betekent, werd, over G.{ïiS nll GilliÍd,i\Tti aangclegd" }:"i
onv'rngri jk wurk vrOeg 3:ri1 de É).dr:iÉuntc een uit5i.ive vitÍ] 2.rOO. OOO Fl)e Nc-rbe tkSt1. :1--t, d.u .AStfidb-rrq.*...- ttt- z-.Jr,;gI
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baan_y21_glggl_yerkecï'. dit betr-.r,cÍrt dirt in gevr"l ,rx,n d.eze str:,,it
w6rË;n-ïvora;n-fiIT§Ëvöcro, de st-,rt voor 607., in o"
"it;;;;"-;;,+il,=..
senkouicn. ,i: \IJ:r.;ker'n de i]]v,,:,ncrs, dat de i{attustrlrt
weldra fu
eun boulevard z-1 hers;chrpen zt:1n.
De gevt lrliike- bocht 1-ngs de.L;opolostr,:at, vi.L?r regclaa.tig olgelukken plal,ts heclclen, werd mct nchu)p der werklozun ï,reggenornen.
licht- cn guiuiosseinen wcrddn r eplsl.tst .rrn Ce onb,rwnakte ovÈrvvcg
ven de Ilaezeleerstrant, prachti,l werk dat r1e g;)ilccntekes niets kos.br;e
,-lutonbl-okken wurden ovcr èun tot:Ic lengtc ,uà 1.200 r: aangelegj;:,ngs eun gede';l-tc van de Kouteïbaan, dó Ll"zezeleers;";";;;à-riyl
paertweg, de Borrcwcse de Stat-i,estra,at, de Braba::]dcrweg. 0ok k'r".,g
ecn decl vr.rt: d.e Bf ssi;raat en de i,eopold.strrz,t cc]t fietspad.
Iiiolering werd a'rngelegd langs d,- Bos,;tra:r.tr do: I(atterki,:;at,én de
Kouter"baan ( evenviel niet over d.Ë. vo1le leng te. )
Ie Yiilrtgr'.lcht en de geriicËí]tegrachten, d.ie vroÈgur e ur bestendig gev3,1r lveren voor overstroming, YCIcral voor de,l{cerbe ulrstr,at en uÏvIrse;i werden repJuln-.tig gerelnigd rn onderhoud.en. De laats'te 6 jaar
bleven we volicdig gespaard. v:rn overstrorning danlruij-orrs vrerk.
!e landbouw,,vÈgJn werden fel vcr-bg*erd en regelmatig ànderhou.deni
I)egcli jk werlcL:i,rter"iaa1 yverd voor [e gereente aangekocht.
Het. clcktricitcitsnut
werd op b,:Siundig,c en OegeIilkc wiTze ultgebreid, Ge en e):kple naburige é{euc,,nte heuf t rg;p verlichting a1s wij.
Grondige schlldeil en on-d"erhouds,i:vtbken werden:'uÍtgevoerd aan de gerrecrltell jlce jong:nsschool .
!/u}kc hartstocht,rlijke listura.:,rr lurft ontkenncn rlr,t d.eze werken
.
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