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Gemeenteraadsverkiezingen

van 11 oktober 1964.

GEMEENTE OKEGEM

De Christeliike Vooruitstrevende PaÉii presenteert haar kandidaten !
Op 11 oktober 1964 wordt U opnieuw naar de stembus geroepen voor de vernieuwing van de gemeenteraad.
In andere woorden U gaat die dag 9 personen aanduiden, die gedurende een termijn van 6 jaar de zaken van de
gemeente
welke ook uw zakenzljr.
zullen behartigen of wie weet... verwaailozen of misschien in het honderd

-

-

doen lopen.
:

I

Uw verantwoordelijkheid ter zake is bijzonder groot, groter zelfs dan U vermoedt, want de beslissingen, welke
die negen personen zullen treffen, gaan onvermijdelijk een blijvende invloed op de plaatseliil e samenleving uitoefenen.

Die invloed zal vooral slaan op de SOCIALE SEKTOR, op het JEUGDBELEID, op de CULTUUR, op
het ONTSPANNINGSLEVEN, op het ONDERWIJS, op de ECONOMIE van de GEMEENTE, op de MODERNISERING en de UITRUSTING van het WEGENNET en de BETREKKINGEN met de ons OMRINGENDE GEMEENTEN.
Het spreekt dan ook vanzelf dat een gemeenteraadslid niet de eerste de beste persoon mag zljn en dat de
kiezers eerlijke, verstandige en objectieve raadsleden naar het gemeentehuis moeten sturen. Mensen, die gedurende
elk ogenblik van hun mandaat alle inwoners op een onpartijdige wijze zullen bijstaan en die die recht door zee
zullen gaan. Mensen, die de belangen van de gemeente door dik en dun kunnen en zullen verdedigen ten aanzien
van om het even welk bevoegde persoon of van om het even welke administratie, in een woord, mensen die een
goed en verantwoordelijk gemeenteraadslid zullen zijn.
Onze gemeente, U WEET het, kent een grote achterstand op velerlei gebied. De oorzaken hiervan zijn U
zeer goed bekend. De ommekeer die U de laatste jaren van dit mandaat hebt kunnen meemaken, heeft U te dan-

ken aan de grenzeloze wilskracht, aan het gezonde oordeel, aan de dienende liefde en aan de vele benijdenswaardige relaties van het huidig College van Burgemeester en Schepenen en vriend van Boxstael. Deze ommekeer
alhoewel zeer belangrijk, is slechts een begin. U wenst ongetwijfeld dat dit groot werk wordt voortgezet et U bent
er tevens van overtuigd, dat de hieronder vermelde kandidaten daartoe allen in staat zijn en alle waarborgen bieden.

l. Gies A|bert,

burgemeester

'2. Asscherickx f ules, schepen
3. Van Boxstael Aimé, gemeenteraadslid
4. Fleyman Albert, handschoenfabrikant
5. Becqué RuÍin, handschoensnijder
6. De Bodt August, staatsbeampte
7. Van den Brande lozeÍ, bediende
8. Van der Elst Cesar, bediende
9. Van der Speeten fozef, onderwiizet

KIEZERS, let op ! We beleven weer een
laat U niet beetnemen !

Verantw. Uitg. C.\.P.-Okegem.

tijd van schone woorden en beloften. Denkt aan het

Drukkcrij Ercelsior

-

verleden en

Koster, Okcgcm.

P.V.V.rB.S.P.-Kartel

OKEGEM
Gemeenteracrdsverl«iezingen

vcn 11 oktober

1964.

Beste Vrienden Kiezers,
Om Uw belangen beter te verdedigen en aan onze gemeente betere welvaart
te bezorgen, is er in het vervolg een P.V.V.-BS.P. - vertegenwoordiging in de gemeenteraad nodig.

Daarom heeft het kartel van deze twee nationale partijen besloten U volgend
programma voor

I.

-

te

stellen.

OPENBÀRE WERKEN - VERKEER

- aanpassing van het gehele wegennet
- verbinding Kattestraat met Leopoldstraat
- uitdieping, verbreding en regelmatig onderhoud van de "vaartgracht,,
- absolute snelheidsbeperking voor cie voertuigen, voor de grorere veiligheid

van

de schoolgaande ieugd.
2.

3

-

FINANCIËN

-

een zuiniger beheer, en beperking van alle uitgaven, orn de gemeentebelastingen
op een minimum peil terug te brengen.

-

VOLKSGEZONDHEID - SPORT

-

aànleggen van een betere riolering. initiatieven

-

aanmoedigingen aan alle sporttakken door diverse tegemoetkomingen (kaatsen,
wielrennen, athletiek, duivensport, voetbal)

tot bescherming der openbare

ge-

zondheid.

Slechts één li;st kan dat alles garanderen, de P.V.V.-B.S.P.-li1st, omdat ziizich onbaatzuchtig ten dienste zal stellen van onze inwoners en gemeente.

STEMT DUS ATLEN OP * DE, KARTELLIIST P.V.V.-B.S.P.
voor het kartel
De voorzitter,'B.S.P.
CHEENENS Roger

De voorzitter P.V.V.

COUCK

Georges

Verkiezingsblad

Gemeente OKEGEM
Gemeenterqqdsverkiezingen ydn I 1 oktober 1964

Wqqrde Kiezer,
De kiesstrijd verliep kalm en naar ieders wens.
Geen enkele aanval was gebeurd. Op de vooravond der verkiezingen begint de vos werkelijk de
en laster om de eenvoudige
laatste ogenblik te lilmen en om een behoorlijk antwoord onmogelijk te maken. Maar hier is het.

passie te preken (van íair-play gesproken). Een lang voorbereid sermoen, vol leugen

man op

't

Dat schandallg brieÍje is onvolledig. Ge kunt er niet in lezen

:

Hoe dikwijls lilst 2 slechts met 2 aanwezig waren op de gemeenteraad en het schepencollege (bijna nooit
vohallis).

Dat A. Vleeschouwer in 195ó plannen had om de Leopold- en Bosslraat le yernieuwen (door inschdkeling van werklozen) voor een bedrag van 2.000.000 F. Waarom mocht dit werk niet worden uitgevoerd ?
Moest de pluim in 1959 op de hoed van een andere burgemeester steken !
De K.V.P. heeÍt met niet in te gaan op de vete nutteloze voorstellen van lijst 2 de staatstoetagen van 30 tot
ó5 % doen stijgen en dit zonder belastingverhoging. Van een succes gesproken.
Wiens schuld het is dat er geen riolering ligt op de Leopoldstraat (Holstraat). Nu moet er een dubbele
riolering komen. Nieuwe kosten van 400.000 F, waarvoor geen {rank toelage.

De vluchtheuvel aan de sleenweg naar Aalst kost 250.000 F. Wiens schuld
straat steeds verzakken ? Slecht toezicht - schuld van het Schepencollege.

? Dat de bermen in de Hol-

Dat wij vermoeden dat het Schbpencollege de plan nen een niet oÍíiciële weg heeÍt laten volgen en dat de
belastingbetaler het eerste slachtoÍíer zal zijn.

Dat de riolering in de Bosstraat terug opgebroken moest worden (nog eens slecht toezicht) met nieuwe
kosten van 200.000

F.

Dat het schepencollege de subsidies verspilden voor de verlenging van de

Bosstraat.

Dat de K.V.P. de kosteloze aansluiting aan de riolering stemde. Mensen van de Leopoldstraat hoe heeÍt
het schepencollege dit verknoeid... Uw porte-monnaie zal daar wel over oordelen.
Dat de K.V.P. de eerste plannen van de Kattestraat niet kon goedkeuren omdat er geen riolering was yoorzien op het bovenste gedeelte van de straat. Al het water van Ninove zou dus verder het bos inmoeten.
Dat onze mandatarissen de vier andere straten gestemd hebben zoníet konden ze nog jaren wachten. Dat
de K.V.P. het verdere deel van de Kouterbaan wou verbreden en verbeteren door deze opdracht te geven
aan hel schepencollege.
Uw « Klaroen » van december 1963 belooÍde twee maanden vóór de verkiezingen een antwoord te geven
op het spijtige Íalen van aannemer Praet. Waar blilÍt dat ? Was het misschien uw lasterpamllet.
noch tot het aanduiden van een aannemer.

Dai een bepaatde persoon een bandopnemer, een radio, een badplaats en piano kreeg op kosten van de
gemeenle.

Dat de negen van li;st 3 in ieders ogen mogen kilken en nooit geen centiem verspild hebben.

0[egemnaten, u'ilÍ

U onze gemeenÍe

uien herleven

§Íeml dan Nr 3
Nr

3 sÍemmen is 0oe0 slemmen

Verantw. ultg. Adol{ Beeckm'an, Okegem

GEMEENÏE OKEGEM
Gerneenteraadsverkiezingen van 11 oktober 7964.
BESTE KIEZERESSEN En KIEZERS,

U MOET WETEN dat de oppositie, die voorkomt op lijst nr 3, gedurende de LAAïSïE 6 JAAR

:

2'l maal naar de gemeenteraad niet kwam of de zitting verliet
5 keer in 1959,4 keer in 1960, 3 keer
in 1961,3 keer in 1962,5 keer in 1963 en í keer in 1964.
6 keer (in 1959) sternde 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.
2keer (in 1961) stemde tegen het schattingsverslag nopens de onteigeningen langs de Leopold- en de
Bosstraat.

2 kee,r (in ï961) het volledig samengesteld dossier voor de Leopold- en Bosstraat a keurde.
3 keer tegen de financies (of gel,den) stenrde die nodig waren om de werken aan de Leopoldstraat en
Bosstraat te kunnen uitvoeren.

Op 15-5-61 verplicht werd door de Gouverneur de dossiers van de Leopold- en Bosstraat goed te keuren.
Praet, die toen reeds financiële moeilijkheden kende, heeft aangesteld als aannemer voor de Leopold.
en Bosstraat, wat uiËeindelijk een venlies van meer dan 1 milloen zal medebrengen.
ln 1959 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 fKouterbaan) te betalen.
11 rnaal stenrde tegen het opmaken van plans voor de Kattestraat, de Van de Perrekaai, de Broekstraat,
en rneerdere keren vertragingsmanoeuvers heeft uitgehaald.
Dit brengt zeker een verlies van í.500.000 frank mede.
5 keer sternde tegen het aanbrengen van riolen, ter vervanging van de open grachten, langs de Leopoldstraat, niettegenstaan,de het bestendig gevaar voor de weggebruikers en de moge'lijkheid 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 10.000 F!!!

enz. enz- enz. enz. enz. enz. enz. enz.

enz. enz. enz.

enz.

enz. enz. enz.

enz.

aoo
Al deze feiten kunnen op het gemeentesecretariaat gecontroleerd worden.
Flieruit volgt dat de lijst van de oppositie
Zeker de slechtste is.
- Zeker de onzekerste is.

:

- zeker in Okegem de klok 40 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

ZO ZAL 11-10-64

-

-

in deze tijd.

z

Een trriomfdag zijn voor LIJST Nr 2 wat normaal is.

De start zijn voor een verdere oprnars naar een modern Okegem wat iedereen wenst, en waarvoor
reeds de basis is gelegd.
Een einde betekenen aan de verspilzucht en de kwaiongenssJreken van de oppositie, wat iedereen
zeker verlangt.
U een veillge toekomst waarborgen, wat niets te veel is.
Okegem stemt 2
ZEKER de bes{e liist!!!

OKEGEM STEMT 2
OKEGEM stennt

liist

GIES

Verantw. uitgever

:

Haezeleerstraat, 20,

Okegem.

D!ftrrk. Exoordor, koster, okeron

9s:ser!e-9Esss=
Geieeenteraadsverkiezingen van 1964.
Antwoord op de ].aatste STUIP?RH(KïÏ.ïGEN van f-ijst
--5----s9Y9*- !srv3! I - 19gsrse*- 91 1 se

nr 3,Uitge-

Beste Kíezers en Kiezeressen,
* De l-aatste twee par*fl-etten gelezeïr. van de K.V.p.( lijst nr J )
staat de wereld den werkelijk op zijn kop ? Heeft de burgei:leester nu wenkeli;!k iei,:rand gelasterde of de eeï' varr Beecki::a-tt door Ïret slj-.'!k gesleurd ? Te bclachelijk
ea te onnozelo;;i da.ar cen woord ower tc rerloen.
Soootgelíjko ,.:I-annen wan de Leopold- en Bosstrant, bestaan enke1 in r1c ,terla"chteir vnrr ,Bccclc.:ran. De Sr.rrge;.ieester ;.,ioot ín L959
gcen rlui:ren o, zíjn lroed stelcen h.i-j cloed @n':;eJ- zljfr-ïficlet.
Li-jst nr 2 w:,§ olr SCan enl,relc rrcrradering af,vrezig, tenaij we6cns

srsgilqe_rsg9!

- Er worclt 10O.O0O Ir. uit,teJ-oofcl cn tr.rsson 11 en L2 uur vandaag
gegeven, r.ran kret tt6 ,'46 r-'ic o'orlosítie wam:r.ëer leet kan bcwijren
ccn r.roord. on r:a",ricr te h.el::5cn pczet o-i c1e toela,qen, v:ffr 3O o,l
65,q{ te:lreiÍ.tte1L.
De 6e.icentesecretaris rueet dat C.it al1-een i:ret wark j-s van c'l^e
Btrrgc.:ccstor, "5"í.Í -l:eeft er he , trorrwens o-...; gefelíciteerd..
- Dc scl:y,ld van d.e o -rlosíti-e en a,rar1 nie;:and a:eders is kr.et d.a"t er
gcen rj-clcrin"g l-i;:t 1r:r6s ite Leo ro]-detï'art. (o-len gre"chten),
Door cie o,rr:csÍtio vcr'vÍorïcn or3 27/L/61+, L? /2/64, 27/2/64, 9/4/
64, 2\/6/64, 6/B/6t+ an 2| au.qustus 1,964.
Cc
vlrrcl:tl:crlr.1 aan c1e stccnvreg ï1í!?.rr Àal-st j<ost slecXrts 15O.OOO
frank. (],-.+kerr- kost ,3o1d) . :{i j ís i,1er1 narelt je en ni j betekent
ecn ,?rote vej.líelr.eiri a/oor ie,'crccn. 3en cloCclijk ,:regewer]. zou
ons.riljoenen lcunncn lcostcn, DÀ:"ROI'i GOED 1'fIR§ tln c'[ít op bcvcJ.
van hct lrijnisterie.
- -ï{et uitbrek-en v':ul c-.lc ri-ol-ori-n6 i.n Ele Bosstraa.t oi1 l:.og cTf, amclero
,olaatscn ic c1e sc:rulc1 van Praet cn ZEKDR c1e scl::.ulcI v;:T c1e olrDosi tie, d-ie -Praet alndtLiCde.
vcïr,,rer-fe:ir vpr-1 ,-re-:-.lan:'ren van clc ita.ttestraa.t c1:ror lijst
ïct
3
o;-ldat
€crleurcle 1l- :.ia.al- niet o r het r'rater .re"ir 3Iil'.IiL i}lí .I1,LL:I3N
--cle 3ur,qe.lecster Gr'):iN S?::,:1I'r-- tr{OC}-T rrllR.LSGGIrfr":;="*:::^;:::=:- ( r.rcor.Jc::r voi:i,i.c o.rcositj.e.
- Dc ir.'.-rr-tf,6r?)aa-rr is een 'p-i;inli.,1ke DOO,:?.Ï"i irr d.e voet v..ur. d.c 01 sositÍe
Ieclcr ja"lrr word 35O.OOO f. ge:rraag'cl o;i fll Tli I{ERS:SLLD}J l:aar
t elk, ens V-ER",.rC3;lrllI .
- Do o-ï-rosÏTëï-fr'ÍBÍ clat Fraet giïlfi faLen, e']n afgcvaarcli:cle rrin
het ilj-nisteric is ciaanroor sneciaa1. na,er de qe..::eertterr::-:.c1 6eicoieÍI c-) If n:v:. rcer 1p61 . Dc rost is -tastcr.
- lliet DDIT PPR.SOON ila.;.r uret-3.ë-Ïe;rÍïil46fr-i1n 11e éïe :eenteschc+1
krcgefr-l-6Ër:'-6Ë-fida::nc;:er, cÍ:,ii ractic en een ,:iano. ilaar cit or:
aaravreaíï van t1e ïI.iS?trCTIItr err voor h.ct cnC'errvi.js van cLc kínderen
ziet de't d"e laatste stuintnekJiínr:en valz. c1c oonsl4czincie uzieU
.:ahers r:íets ant:erc zijn Can G3.O?:T LPFDLS LEUGEI'JSr clie j-eder
rech-tgeaarcl i,ens, on-':oÍ:c1i-jk ki.fr-ËÏÏËËA;;

9§Pgl-93P*3-a-**-*gI-P3L*Ig_y**.gy-Ï9B39-jAyr*IP
vcria:twoordeli-ikc uitg. Gies Alljert.

SOCIALISTISCH BESTUUR...
... GOED BESTUUR
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Verkiezingsblad

: Verantw. uitgever A.C.O.D.
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De ons toevertrouwd,e taak zal opbouwend, soclaàL voelend
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0p de keerzljde vindt U, de ultslag
van d.e verkiezlngen van 11.10.1964.
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