Gemeenteraadsverkiezingen van
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voor een veilige toekomst!

*'Wat'Ëpijt§""öhgelooflijke

de voorbije 6 jaar.

tegenwerkingïan=dé K.V.P-verwezenlíjkt werd in de loop van
(belangrijkste initiatieven)

* 400.000 F achterstallige wedden uitbetaald.
* Nieuw kerkhof aangelegd.
* De gemeentelijke longénsschool met het meest moderne didactisch materiaal uitgerust.
* Oogi gehad voór de preventieve geneeskunde. lnentingen en bevolkingsonderzoek.
* teo óldstraat erkend tot weg van groot verkeer. Staatstoelagen worden hierdoor van 35 op 65% gebracht.
* Kouterbaan gedeeltelijk geasfalteerd.
* Leopoldstraat van riolering voorzien.
* Leopoldstraat deels met betonblokken gelegd en deels gebetonneerd.
* Bosstraat van riolering voorzien.
* Het statieplein verbreed.
* Vuilnisbeltopgericht.
* 4 à 5 miljoen staats- en provincietoelagen bekomen met het oog op uitvoeren van grote werken.
* Loopgracht 5101 gebracht van 3e naar 2e categorie, hierdoor zijn SDo/o provincietoelagen verzekerd.
* Oude Kerkhof, bij koninklijk besluit van 9 juli 1964, gedeeltelijk bij de gemeentewegenis ingelijfd.
* Uitbreiding van waterleiding op kosten van het Vocrzorgsfonds langs de Hazeleerstraat.
* Vraag tot erkenning als landbouww,eg van Bosstraat en Hazeleerstraat door provinciaal bestuur reeds
ingeurilligd en reeds aan het ministerie doorgestuurd.
* Ontwerp tot verdiepen en verbreden van de vaartgracht in intercommunaal verban,d ingediend.
Wat zal verwezenlijkt worden in de eerstkomende 6 jaar.
A. MOREEiL PROGRAMMA
'* Zoals in het verleden : huldigen en toepassen van cie christelijke en vlaamse principes.
* Het goed doen zoals thuis.
* Respecteren van ieders overtuiging.
* pO Oeen enlrel ogenblik de bevolking voor de gek houden.
í.

*

B. ALGEMEEN PROGRAMMA
§ECTOR OPENBARE WERKEN

Einde íe64

: ïlï;:i"#ïï3,ï[1:ï:l'ï:l ff,.ï?t:ïH:ekaai

en de Broekstraat

betonneren van de Van de Perrekaai.
. asfalteren van de Broekstraat

*

ar deze ***""fr,?ll?:,"ï'l#"y""'ït;1ï"§,:"il1H iïJu:llaietoeragen en werden reeds toevertrouwd aan
de gebroeders Brondeel uit Lede.
DAT zijn geen beloften maar DADEN.
Midden í965 : uitdiepen en verbreden van de denderEracht en van al de grachten die er in uitmonden.
Versterken van de denderdijk in samenv,rerking met meerdere andere gemeenten en dit
op basis van B0o/o staatstoelagen (M inisterie v LandbouwJ. Dit werk zal al de verzuurde
gronden in onze gemeente gezond maken. Plan reeds op punt gesteld door Agrotechnic
uit Brussel.
Landbouwers wat denkt U daàrvan?

*
*
*
*
*

Asfalteren van binnenwegen en pleinen en ríoleren w'aar nodig.
Bijzonder plan van aanleg der gemeente, t.t.z. doortrel<ken en verbreden van nieuwe straten met als

*
*
*
*

Ru!me toelagen aan culturele en sportverenigingen.
Aanmoedigen van het voorhuwelijkssparen.
Zor.gen voor een veilig verkeer.
Oprichten van een feestcomité.

gevolg scheppen van bouwgelegenheden
Moderne openbare verlichting.
Regelmatig ond,erhouden van landbouwwegen en ruimen der gemeentegrachten.
Oprichten van ge'meentehuis.
2. SECTOR : OPËNBAAR ONEERI,ïIJS EN JEUGDBETEID
* Volwaardige uitbouv'r van het onderwijs.
* Helpen toi standbrengen van sport- en speelpleinen en gebeurlijk van jeugdtehuizen.

3. SECTOR

*
*
*
*

:

SOCIALE KWESTTES ENI VOLKSGEZONDI'IEID

Verhogen der geboortePremies.

onà ouden'van dagen, behoeftigen en zieken in samen'rverking met de Commissie van
Onderstand'
Openbare
Vervangen van open grachten door riolering langs. bebouwde kommen en hoofdwege.n.
Verdere instairdhoudiËg van onze zo gewaàrdeeide voorlichtingsdienst die in volledige vrijheid en on;rk;t"" ;;;àtÏc6ttng kosteloàs kan worden geraadpléegd. Daarbij volledige geheimhouding
Zorg íoor

ààr-à"én

verzekerd.

Dit programrea-zal
\ at
van :
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aller medewerking wcrden uitgevoerd met gezonde financies, die zullen

voortkomen
Staats- en Provinciegelden
- ['llatige gemeentcbeiastingen

-

Draaglijke leninglast

en zulks door de Christelijke Vooruitstrevende Partij, die alleen bekwaam is U een VEILIGE TOEKOMSÏ te
waarborgen
Daarom stemt U allen onder Nr 2 voor de C.V.P..

Okegern,

Mijn beste

oktober 1964.

Vriend.en,

§u w:ij opnieuw voor de gemeenteraadsvorkiezÍngen
staan, kan ik, als burgemeester, niet nalaten enkele woord.en tot U te richten. 1íe1licht vanzelfsprekend, vermits we toch geihirend.e 6 5aren met mekaar gg-.W. hebben
samengeleefd..

ÏÍaren d.eze voorbije 6 jaren *"n"**Íiit"*::l ::rÏ3"Ë""";ïï#:;:tiÏt::":";ï:i',,ffii:re gwrstige omst:.ndighed.én en ook d.oor period.en van hard. werken,
d.enken d.ie met mij trouw hebben
ben tegengEwerkt.
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Immere, niet uitsluitend. d.e inspanningen van mijn
trouwe me&ewerkers maer ook de tegenwerking van de oppositie hgbben J[ijg-ggg§]gs!
a?nge\ruurd. en de l$efËle voor, mi.rln d.orpsgeuoten vergroot., ]Iot Fesultaat van dit aIlss i.s dat ik met grote volöoeni.ng en fierheid op het verled.en kan terugblikken,

er arremaal gebeurd is arvoren§ *t*;ïïfrH,.l::l ï:-i3"ï:ff:"§ ;:":ïiiii-i,ï::
lijk zijn gewordea. Onc[an]<.s de ongelooflijke tegenwerking ]iggen deze straten daar
nu majestatiecb als stiIle getuigen v1n een zeer harde taak.
Ook moet ik U aiet zeggen d.st d,e Kattestrzat, de

Van d.e Perrekaai en d.e Broekstreat nog enkel op d.e !,3!rnemer w:nchten om eveneens in
een nieuw kleed.je te word.en gestoken. In d.e loop vu volgend. jr,:r zijn d.ie welliclrt
-af en*zuLtea*zij een lust aijn voor het oog en ee4:-w'À3r-genot vgor d.e,genen die er
rzngs wonen en vooral voor deg""""u3li*í"r3Ïlï""ffiHÏi:Ï'ruor.
u in deze brief z1
persoonlijke
d.e andere verwezenlijkingen en de
verd.iensten op te sommen. Mot fierheid in het hert steLlen wíj v:lst d.at Okegem op korte tijd. vtn 'r,anschijn vertndert
en de weg opga§,t vzn \n-rod.erne volwuard.ige gemeente. Ik ben den ook b}Íj d.at gi j

uwmind.erw::,r.rd.igheid.sc.yriweId.r:r,zu1tkunnenaf1eggen.
i
.
À1 is het w",:r d.rt ik U geen 30 jtrr op result*ten heb d.oen w:rchten d.och zog ik U d.*t ik :r,Is Burgemeester slechts mijn plicht heb
gedas,n, want het is toch,normaaL d.at ik uw zuur verd.iend.e centen, d.le U :l'r,n belestíngen hebt betae,Id, gbb.ruik rroor uw eigen welzijn. En ind.ien ik d.ie onbegrijpelijke tegenwerking niet h:d" .4ekend, d.:n w"r,s er nog meer vervíezenl"ijkt geworden,(...ggrbe-

tering vin

uw

.'md.ere.

h:rt te willen

binnenwegen, mod.erne verlichting,
). ,-,..*-r^^i,r
^^na aeven j.n
Nu vr::,::,g ik U in "11.
eens
aIle eerlijkhei.d.
kijken en te oordelen of ik goed. of slecht hgb |ehendeId.,
Alleen vr*'l,g ik U te stemrÍlen in eer en geweten.
r 0fwe 1 st ernt U mensen, clie ste ed.s uw be }lst j-nW U d.a1rvo-qlqqoj! iets hebben in de plar,ts g:egeven, d.rn is

gen hebben
d.rt Uw recht":,ngenomen

E Ofwel stemt U mensen, d"ie zlah rnet u!,í eigen
stem tegen U keren, ö:1rr is öit ook uw volste recht.

- Ofi,lel stemt U measen d.ie fier in uw ogen durven kijken omd.at eij U hebben,geholpen iF d.e meeq! slechte gÈ:stand.igheden d.ie Okegem ooit heeft gekend.; meàsen, d.ie bewezen
hebben dat zij Uw volle vertrouwen w:ard.ig zijn, d.ie gewerkt hebben en zich vele opofferingen hebben getroost voor Uzelf voor Uw
kinderen, kortom voor gïtns Uw familie, d.it is d.an ook Uw recht.
..

Ë;'i:'-Ï:ï-lÏïï-lïï:

ons .ke semnaar s *Ï: l""l-;* :r"ïï":*ïïi" ï"ï,
d.e volLed.ige zeggenschap toe te vortrourlren. &re,L vertrouwen els U 1n rnij moog:b stellen, zoveel stal ik er ook in U a1len, zonden uitzond"ering. Het is hier nu alleen geen kwestie neer
vai: vriend.en m:ar wel:ven bewozen feiten. Een verkiezing mag geen
reden'tot vij'rnöschep zijn, m&a.r een s:.menwerking, zoals d.at ond.er
broed.ers en zusters pest, tot og,bloei-v".n d.e ganse gemeenschap.
Als besfuit bevestig: ik nogmzlls wat ik ::eed.s
yroegër heb, bewezetL t te zullen blijven werken met aI d.e kracht
die in míj ligtom Okegeml sèhoner, bloeiender en gelukkiger te.maken. Denk goed. nl, beste'vriend"en, terwijl U grns alleen in Uw
stemhokje zult stltn en nièm:,nd" U r::,'r,d kan geven. Luister d.an n'ra,r
w:t U d.iep in uw bi-nnenste voelt en d.",n stemt U EEKEB voor lijst
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K<ltholieke VolksPortij

Geachte Medeburgers,

De vrije verkiezingen die de democratie van een lan,d waarborgen zijn voor
iedereen van groot belang. Daarna echter begint de opdracht van de verkozenen om, in samenspraak met de inwoners, te bouwen aan het algemeen
belang van de gemeenschap.

Naar deze taak gaat de hoofdbekommernis van de K.V.P. die zo
haar programma voor te leggen.

vrij is

U

De lijn in 1958 getrokken willen wij trouw blijven. Daartoe moeten de adrnÍnistratie en de diensten van de gemeente in trouwe, bevoegde en toegewijde handen gegeven worden.

De modernisatie en de verfraaiïng van
moet verder gaan.

"

Ons Dorp

" die

reeds werd ingezet,
(

Wij willen in heel de gerneente een gezonde en ruirne riolering om alle
volgelopen kelders en vuile waterlopen definitief uit te schakelen.

Het nieuwe kerkhof was de eerste verwezenlijking. De Leopoldstraat en
Bosstraat zijn mooie banen geworden. De Kattestraat, de Broekstraat en
Schoolstraat, de Bur,g. Gouckstraat en de Van De Perrekaai zijn reeds aanbesteed. En voor de smalle straten werd aan het college van Burgemeester en
schepenen opdracht gegeven om de vereiste plannen te doen opmaken.
ons elektriciteitsnet dient uitgebreid en volledig gemoderniseerd te worden.
Voor de gezondheid, de sportieve geest en de ontwikkeling van onze jeugd
zullen wij lofwaardige initiatieven nemen. Wij verzekeren steun aan alle
aktiviteiten van welke strekking ook, die opvoedende, kulturele, sportieve
vorming en diensten aan de inwoners brengen.
De aanmoediging van sociale woningbouw zat worden ingevoerd door het
verlenen van bouwpremies. Aldus kunnen mensen met een bescheiden in.
kornen hun eigen huis verwerven. GEBOORTEPREMIES ZULLEN OPNIEUW
WORDEN UITBETAALD.

Zonder onderscheid van stand of gezindheid wil de K.V.P. het hare bijdragen om het dienstbetoon, de broederlijkheid en de gezelligheid te bevorderen. Tussen de bevolking en de gemeentemandatarissen moet een spontaan kontakt tot stand komen dat een intense uitwisseling mogelijk maakt.
Regelmatige spreekuren, het stellen van vragen, het maken van opmerkingen en het indienen van voorstellen moeten alle burgers inniger bii het gemeentel ijk belang betrekken.
Overtuigd van Uw welwillende medewerking zal de K.V.P. graag Uw wensen
en klachten in ontvangst nemen om een konkreet programma uit te werken.
U kunt dit mondelig of schriftelijk bÍj bestuursleden en kandidaten indienen.
Persoonlijke aanvallen en polemieken willen wij achterwege laten. Vrij en
verdraagzaarn wenst de K.V.P. haar beste krachten te wijden aan: het goede
van qnkeling en familie, arbeider en middenstander, van landbouwer en
gepensioneerde. ldealisme en onbaatzuchtigheid zijn bij de K.V.P. geen
afgedane begrippen.
Dat willen

wij bewijzen als gij wilt.
K.V.P.

Dr.kk. Excersrör. kosrer.
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stemt liist nr 3' de zekerste
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K.V.P.

zanmrijze r tt is magaifieke

Osear

1:*998*93.

luistert naar het lied
tt is belangrijk en magnifieki
tswaalf oktober wel vergeet het niet

Ksn kiesergehaar en

Has eenen dag aeer magnifiekg

Dan moest

gij alLen.naar.d.e etepbus gaan
Uw gtem

uitbrengen naguifieke

K'v'P' bood -"Ë":r*:kl::-ïï
2o ooupLet.

Kand.id.aat ééa liep hem een blar,rwe seheen
O La La La ft is nagaifieke
tweed.en
krak
d.ie d.raaid"e zijn kazak
Den
0 Ia Ia La |t is magnifÍeke

!fiet örie en vier beleven wij aog pLezier
O l-a la Ia t t ie maguifieke

Den

vijrde

man

is eenen,ïtï,ï:Hilï:k".

l:-99ss1"!.
Den zesèe dwaas d.ie d.enkt tk bel hier nog baas
O la Ia La tt is magnifieke
Zeven ea acht daarvan word.t niets verwaoht
0 Ia 1a Ia (t is magnifieke
I{egen d.e mens d.oed. mee het was hua weag
0 La La la , t i.e magnif ieke
Saarom tevree gtendel wij C.l.P.
tt is nagaifieke.

K. V. P. OKEGEM
Verkiezingen van '11 oktober 1964

Woqrde Medeburgersr

De Katholieke VolksPartij van Ck.sem
steE* hiermee hoor kondidqten

voor

:

1. Beeckman Adolf
Bediende

-

Uittredend gemeenleraadslid

2. Vleeschouwer Albert
Nijveraar

-

Uittredend gemeenteraadslid

3. De Saeger Fetrus
Landbouwer

Uittredend gemeenteraadslid

-

4. Neukermans
Bediende

-

Eugeen

Lid C. O. O.

5" Servranekx Frans
Electricien

Uittredend gemeenteraadstid

6. De Dier Cyrietr
Gepensioneerde

7

-

Uittredend Eemeenteraadslid

" Yan De Perre Gerard
Draaier

8. Van Laeren

Roger

Bediende

9. Jacobs Cyriel
Handschoensnil'der

Somengesteld uit EENSGEZINDE personen. bledt deze Bilst de rneeste wooÍborg. Overweeg zelf, Beste Kiezero en breng zonder qqrzelen uw sÉemr uit onder het

Àlr 1 is BENIEUWD !
Nr 2 is BENAUWD !
en Nr 3 is ZEKER !

$íï,ïflH 3
de K.Y.P. OkeEem

Mijn trouwe kiezers,

lk durf U "trouw" noemen, want 40 jaar onafgebroken hebt ge me naar het gemeentehuis gestuurd. lk heb U
hiervoor mijn dank betoond door onpartijdig
tig tot uw dienst te staan

en

onbaatzuch-

ln dit moeilijk werk werd ik steeds bijgestaan

door
kende sommige noden beter dan ik zelf.

mijn echtgenote. Zij
Samen hebben wij getracht, in verstandhouding met al de
mandatarissen, U te begrijpen, te helpen en te steunen.

Nu de hernieuwing van ons dorp begonnen is moet
ik mij langs deze weg totrU wenden. Graag deed ik het
lijk vroeger, gemoedelijk pratend, maar oprecht. Zo kan het
helaas nu niet gebeuren. Ziekte belet mij tijdelijk actief deel
te nemen aan de-kiesstrijd, Maar toch voel ik mee met U
en onze strijdmakkers.
Mijn echtgencte en ik zijn er stellig vcn overtuigd dct ge
U eensgezind en geestdriftig acrn de zijde vcm onze vrienden zult
schcrren.
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Nu reeds danken we
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Op 11 oktober vieren we met U.
C. DE DIER MAERSCHAND
Drul(E. Excel§ior. koster. OBegem

GEMEENTE OKEGEM
Germeentenaadsverkiezingen van
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oktober 7964.

BESTE KIEZËRËSSEN EN KIEZERS,
LJ MOET WETEN

dat de opposltie, die voorkomt op lijst nr 3, gedurende de LAAïSTE 6 JAAR

:

21 rnaal naar de gemeenteraad niet kwam of de zitting verliet- 5 keer in 1959,4 keer in 1960,3 keer
in í961,3 keer in 1962,5 keer in 1963 en I keer in 1964.
6 keer (in 1959) stemde tegen het opmaken van de plans voor de Leopold- en de Bosstraat.
3 keer (in 1961) stemde tegen de rooilijn of bouwlijnplans van de Leopold- en de Bosstraat.
2 keer (in 1961) stemde tegen ltet schattingsverslag nopens de onteigepingen langs de Leopold- en de
Bosstraat.

2 keer (in 1961) het volledig samengesteld dossier voor de Leopold- en Bosstraat afkeurde.
S keer tegen de financies (of gelden) stennde die nodig waren om de werken aan de Leopoldstraat en
Bosstraat te kunnen uitvoeren.

Op í5.5.6í verplicht werd door de Gouverneur de dossiers van de Leopold- en Bosstraat goed te keuren.
Praet, die toen reeds financiëte moeilijkheden kende, heeft aangesteld als aannemer voor de Leopold'
en Bosstraat, wat uiteindelijk een verlies van meeÍ dan í rnilioen zal'medebrengen.
ln 1g59 meer dan 600.000 F toelagen heeft verspild door de plans voor verbeteringswerken te verwerpen (toepassing Koninklijk besluit van 2-2-1959, tewerkstelling van werklozen)

Zich stelselmatig heeft verzet tegen de verbetering van de Kouterbaan.
Door de Gouverneur verplicht werd de asfalt (Kourterbaan) te betalen.

1í rnaai sternde tegen het opmaken van plans voor de Kattestraat, de Van de Perrekaai, de Broekstraat,
en meerdere keren vertragingsmanoeuvers heeft uitgehaald.
Dit brengt zeker een verlies van í.500.000 frank mede.
5 keer stennde teEen het aanbrengen van riolen, ter vervanging van de open grachten, langs de Leopoldstraat, niettegenstaande het bestendig gevaar voor de weggebruikers en de mogelijkheid van het neerslaan van electriciteitspalen.
leder jaar schier geen gelden heeft willen voorzien voor het onderhou,den van de gemeentewegen,
enz. In í964 onder andere amper í0.000 F!!!

enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz.

enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz.

enz.

aao
Al deze feiten kunnen op het genneentesecretariaat gecontroleerd worden.
Hieruit volgt dat de liist van de oppositie :
Zeker de slechtste is.

- Zeker de onzekerste is.
- zeker in Okegem de klok 4O iaar zal achteruit zetten,
-Kiezeressen en Kiezers, laat U niet meer beetnemen!!!
Kies verstandig en dat zijt U.
Redeneer en denk goed na alvorens te stemmen en dat doet iedereen onder

U in deze tijd.

ZO ZAL 11-10-64
Een triomfdag zijn voor LIJST Nr 2 wat normaal is.
De start zijn voor een verdere opmars naar een rnodern Okegem wat iedereen wenst, en waarvoor
reeds de basis is gelegd.
Ëen einde betekenen aan de verspilzucht en de kwaiongensstreken van de oppositie, wat iedereen
- zeker verlangt.
een veilige toekomst waarborgen, wat niets te veel is.
- U
Okegem stemt 2
OKEGEM SÏEMT 2
ZEKER de beste liist!!!
OKEGEM stemt lijst GIES
=

Verantw. uitgever

:

Haeieleerstraat, 20, Okegem. ottÈ.L. ErsrcÉo!.

kosrer, otseÍotD,

