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Lijst Gies is nog niets veranderd-, zoals altijd komen zli
al-s een d.ief in de nacht, in d-e Laatste trrorgen...
10 uur voor de stemming was juist on lijst No 1. gelegenheid- te geven om te antwoorden.
l uur voor de stemming kwam d.at antwoord- om onze lijst
nummer 2 niet meer d-e kans te geven.
PT]NT 1.

De benoeming van d.e echtgenote van onze burgervader is
partijpolitiek, EN ANDERS NIETS. Is het onbaatzuchtig of
niet, t€ zorgen dat er Fr. 1 4rO OOO,- in eigen zak terecht
komt. De oud.ers van d.e froebelklas der gemeenteschool d.aar
bij te pas brengen heeft hiermee niets te maken...
PUNT 2.
\trlanneer d.e zoon van een lid- van het schepencollege word.t
benoemd. is d.it nogmaals eigen belang. ZrTn er soms geen
and-ere mensen meer met meer ervaring ????
79 p. per uur is juist, maar ind.ex I12 is d.us 46 F.
DUS TOCH

PUNT 1,

Fr" 50 OOOI-

-n
cnffii'T,Àsrnn I=* rvo gma-ar s e i àón eÍfr e l,r,amïËe=.r---hè t' ïeör'a g'd
55 OOO F. benad-ert
liilaarom moest die toezichter weer een kand.id.aat van lijst
ldo 1. zijn.

o

PI]NT 4.

familie van een lid van het schepencollege ontving
toch Fr. 168 601r- zond.er verhaalbelasting. De and-ere
bewoners van d-e Haz,eleerstraat zullen ze we1 betaleno
De

d.us

NA DE VERKIEZINGUV

PUNT 5.
Voor d.e onteigenÍngen weten d-e bewoners van Kattestraat
en Hazeleerstraat wel beter...
Zied.aar beste ki-ezers en kiezeressen de ! mooie parels
aan d.e goud.en kroon van lijst No 1.
lÀiat d.e knokploegen betreft, d-it is een gemene uitd"rukking.
lVi j zeggen liever : llli i zt-jn a1len waakzaam geweest.
lijst nummer 2 vraagt maar een zaak. KÍes in eer en geïreten. KIES V00R MENSEN IVDT EEN IIART ïN DE POI,IIIEK.
KIES K.V.P. ONDER NUMMER 2.

(Verantwoord-elijke ui-tgever ! A. Beeckman)

Gemeenterqqdsverkiezingen 1970

Okegem

-

Aan de kiezeressen en kiezers van Okegem.

Wie -iin de l«andidaten van de

K. V. P,
llVaaraan willen zii hun lreste krachten

wiiden ?

1.

-

Beeckman Adolf

r

Uitbreiding socioql dienstbetoon en urbonisotie.
Bestendige informotie over het politiek beleid,

EEN GOED EN ONPARÏIJDIG BESTUUR VERZEKERT

Daarom

48 j.

stemt

U

EEN VEILIGE TOEKOMST

K.V.P. onder nummer 2

2. Vleeschouwer AIbert
55 i.

Doeltreffend pensi,oenenbeleid

Zotg voor minder-vqliden en gehondicopten

3. De Saeger Petrus - 67

Efficiente

Zorg

beioordenpolitiek

Yoor de derde leeftijd

4. Neukermans
49 i.
Sociole en syndikqle qkties

Eugeen

5. Servranckx

Frans

5ó i.
Nouwgezet middenstondsbeleid
Doeltreffende voorlichting B. T. Vlí.

6. Van de Perre Willy - 23

Gespecioliseerd

jeuEd- en cultuurbeleid

7. Nuyts Herman
27 i.
Aonleggen von sportterrein en speelpleinen
Yoor de jeugd

8. Van Laeren Roger
4l

i.

Bevordering sociole woningbouw
Doeltreffend gezinsbeleid

9. Vernaillen Camiel
50 i.
U

itbreiding verkeersveil igheid,

porkeerruimte,
openbore verlichting
en rekreotiemogel ijkheden

Beoordeel één voor één de kandidaten

van

de K. V. P,

en dan stemt U

zeker onder Nr.

EEN MOOIE LIJST

EEN YEILIGE TOEKOMST !

Daarorrr
Verantw.

uitg:

: A. Beeckman.
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Bouw mee 00n een splinternieuïu OkeEem

E

GEACHTE KIEZERS EN KIEZERESSEN,

We weten het, U wacht met veel ongeduld op de publicatie van het programm,a van lijst nr.
dat in de eerstkomende 6 jaren zal worden gerealiseerd.

l,

Dat programma is gedurfd, en EIGENTIJDS. Het is een greep uit de antwoorden, die een goede
maand geleden werden gegeven op de vragen welke door onze kandidaat meester JOS. VAN DER SPEETEN
aan de inwoners werden gesteld. Aldus krijgt U nu reeds medezeggenschap of << inspraak » in het voorbereidend werk, dat van onze gemeente een SPLINTERNIEUWE en GOED LEEFBARE gemeente zal maken.

Dat programma behelst
A.

-

-

INSPRAAK

:

C.

IN HET GEMEENTEBELEID.

Eventueel oprichten van een adviesraad

en in-

richten van gespreksavonden.
InÍormatie en voorlichting (alleen een goed ingelicht mens is een vrije mens).

-

VOLWAARDIG GEBRUIK VAN HET GROND-

GEBIED
:
-

RECREATIE OF VRIJE TIJDSBESTEDING:

Volgens de financi,ële mogelijkheden :
:

D.
B.

-

Sociale woningbouw (onteigeningsplan reeds
goedgekeurd).

E.

Rusthoekjes.

Qnl5pssningsmidden voor de derde leeftiid (gepensioneerden of ouden van dagen).

ZORG OM:

-de jeugd, de gezinnen,

de behoeÍtigen, de ouden

RUIME SUBSIDIERING ter bevordering van

F.

FINANCIEN ;

-Langs een rechtvaardige en gezonde fiscaliteit
naar een passende uitgaven-politiek.

G.

lnstandhouding, van ons alom gekend' sociaal

-dienstbetoon.

OKEGEM wenst, ongetwijfeld, de voortzetting van ons vooruitstrevend beleid

dat uw toekomst en dat van uw kinderen veilig stelt.
Stem daarom EENSGEZIND en in BLOK op nummer

de ideale lijst van burgemeester GIES.
Verantw. uitgever: Hazeleerstraat 20.
Drukk. Exoel§lor. ko§t r, Okegem

:

-de sport, het gemeenschapsleven, het cultureel
leven.

$sfgrs verkeersveiligheid voor de weggebruikers
door het treffen van aanvullende maatregelen.

-.- Kerk en omgeving in een rustiek kader brengen.
Verharden van de speciÍieke landbouwwegen.
-

trum.

van dagen.

Goede leefbaarheid door het trekken van nieuwe

straten en een goed opgevatte urbanisatie.

Oprichten van recreatiecentrum en cultureel cen-

GEI{EENTE

OTKEGE}4.

ldeer TïfEE MOOïE PAI?PLS aan de

:::-""tr
Geachte KïEZFÀS en

GCIITDEN I(R,OOhI

Nr

lfr

KIEZER"ESSENT

l.(et fierheid en woldoening kunnen we U nededelen datl àorrgezien de .A,ANBE§TEDïIïG reeds treeft p1aats gel.ade volgende werken binnen zeer lcorte tijd zu11en uitgevoerd zijn.
1 . STRÀATVE_RÍ/ïC-]{TI}IG.
Plaatsen wan 4J nieuwe lampen d.oor de e1.ectric5.teitsmaatsclrarer:ij INTERCOM woor een bedrag vaïr. 3O7,.898 tr'.ïedere straat,
Ja el-k wegje zal- dan KNAP ver1-icht ziJn"
2. OPENBI\RE }TERK§N.
de boordstenen tot op twee meter
van de huizen en daarna werharden van de aarderilggr
Bureerreester COUCKSTR;1"I?' .1,9?REDBA.1I,ï en BR,UGGE*rEG :
Riol-eren en asphalteren.
Deze werken werden toegewezen aan de treer COPPENS H. uit
Erpe, die reonenteel te Okegen aan de sLag is, voor een bedrag
van 959.063 F.
Ook c1e IïEERB:0EKS?RJUIT za1 door dezelfde aannemer in een
níeuw kLeedje worden gestoken.
++++
T:Iie zeí dat weer?

DOR?SPLEIIIS werpLaatsen wan

I.ÏÏET'T{E BÀNEN KNAP IIERLÏCH?

Ï{ET NU,MER 1 EEN BE"PR ZTC\.IT,

Verantwoordelijke uitgever: GfES 4., ïiazeleerstraat

2O.

Seste Kiezers en Kiezeressen van

OIGGEM

,

In een spel is er altijd.
een tniinnaar en een verliezer.'ltlanneer het hier gaat om een sehuimend. glaasje
bier of om enkele kleine muntstukkenrd.an is zulk spel- heilzaam voor llchaam
en geest,een id.eale ontsoanning in onze zenul{slopend.e tijd-.Er zijn eehter
schijnbaar nog mensen,lie d.enken d.at de verkiezingen ook een spelletje zijn,
zo van ....llen als ik t+in d.an ga ik ook eens Burgemeesterke spelen.llïfas het
maar zo eenvoud.igrle speeld.en allemaa1 mee.Maarrrr...De sociale en famil1ale
Irtesties in een Gemeente slepen gans d.e bevolking mee naar d.e top....of naar
d.e afgrcnd..

Eij d.ie hier in Uw kleine
bloeiend.e gemeente nog niet heeft gezien,niet WïÍ, zíerrof eenvoud.igrveg zichzelf oogla"ppen aanbind.t om niet te KïJ-rit]El'T zienris ons inziens een beklagenstraard.ig mens.Wij In:nnen niet and.ers d"an met hem r:ed.e:lijd.en hebben,en trachten
hem d.e goed.e veg te wi jzen, orcd.at hi j niet blind.elings in een grote vi jver
van misverstand.en zou verd.rinken.
Lijst nummer 1 wíjst
d.eze rveg nu reed.s achttien jaren lang op een tot nog toe in ons land. ongekend.e uanier.De sterke hand. van onze liJsttrekker &rgemeester Albert GIES

heeft ons op een ongelooflljke rnanier d.oor een berg van hinri.ernissen gehaald,
zorvel voor het algemeen a1s voor het partilarlier ivelzijn,Irlij d.anken hen
d.aarom op een vcor ons gemakkellijke en spotgoed.kor:e nanierriloor aan zijn
naam en d.ezen die U verkiest op de lijst nultmer 1 te stemmen.Samen met d.eze
kleine gunst venuerft U d.an meteen weer het voorrecht van d.e zekerheid. ged.urend.e d.e volgend.e jaren lreer aan d.e zijd.e te staan van de INIGI inwoner ln

d.ie d.oor verschillende omstand.ighed.en BEK!rrÀAM genoemd. mag worden om
ons verd.er d.e rechte rceg te tonen.fn de tijd. toen armoed.e ons land. regeerde
waren kiezers te koop voor enkele glazen bler of ecn klein geschenk,omd.at
d.e mensen niet begrepen hoe d.uur ze d.ie nad.ien rvel te betalen had.d.en.Toen
d.e mens verstand.iger rnrerd.,en gebruik ncaakte van zijn recht is ook d.e welstand.
gekomen.Sen voor a1lcn rvelverd.iend.e wclstand. d.ie rniaarheid bracht voor het bekend.c gezegd.e d.at rrArbeid. ad.eltrl
Okcgemse kiezers van 1970
hoe Uttr omgeving U cok moge belagen,welk Uur mening is of is gernreestrged.enk d.at
U nu eens onopgeÍrierkt volIed.ig Urv volle gocsting d-oet.Speel Zond.ag voor een
glaasje bier of rvat klein geld.,thuis of op cafe,maar spc(:1 geen gevaarlijk
speL in het kiesbureel met Uzclf en aI Uw rned.eburgers a1s Ínzct.
Okegem

ïn

naam van

Al' d.e vríend.en kand.id.aten van lijst

nummcrA

1.,

wiily RCIMBAUT.ntl .ui tg.
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K.V.P. OKEGEM
AAN DE BEVOil(TNG VAN

OKEGEM

Beste Klezeressen,
Beste Klezers,
11 0ktober l97O ! ZEGEDAG ! Samen met ons hebt U eï'na&r
getracht ! U hebt volgens Uw geweten gestemd. U hebt de kandldaten van eq! Uw
onwrlkbaar vertrouwen geschonken ! U hebt de bal- Julst geslagen en aen glansrÍ.Jke
overvulnnlng bezorgd aan Uw 11Jst.

Het PartlJbestuur, de kandldaten en de verkozenen Cariren

U

hier"voor.

wljze.

De K"V.P.

heeft

KaIm, volhardend, zeker van

de verklezlngsstrlJd
de overwlnnlng !

aangevat op een waardlge

WIJ hebben deze zege gevlerd ln a1le opreehtheid en fierheld.
Hoe zou het anders : men oogst wat men zaaTl en men geeft wat men heeft, §qgl_t
zag OKEGEM een zo waardlge, begeesterende eampagne en vlerlng als dit "jaar. Een
hartelljke dank en vooral oprecht proflciat hienroor !
De PartlJ zal tonen, door het werk van haar verkorenen, dat
U de nagel Jutst hebt geklopt.

Met de K.V.P. naar een beter

OKEGEnvl.

Uitslagen Gemeenteraadsverklezingen I9ÍO
LtJst nr I - E-rrgemeester GïES : 581 sj,emmen
416 + 2o pan. = 4]6 stemmen
GT§S A.

IOt + lI pan. = 1I2
HEYMANS A"
75 + )pan. = 78
ll.I + 7pan. = 118
VAN DER SPEETH{ J.
LOl + 7pan. = 106
BMQUE R.
lO1 + 4pan. = 105
ROMBAUT W.
42 + 2pan. = 44
VAN DEN HAUWE F.
VAN SCHOORS E.
72 + )pan. = T5
1,2A + 5pan. = 125
VAN SANTEN F.
LiJststemmen : J2J Pan. z 58 / 6,4
Kopstemmen : 50
.ï,1Jst nr 2 - K.V.P. : 662 stemmen
BEECKMAN A.
176 + Bpan. = ]B4stemmen
t22 + Jpan. = L25
VI;EESCHOUWER A.
L)T + 1) pan. = 150
DE SAEGER P"
2ïT + ]pan. = ?,24
NEUKERMANS E.
109 + 5pan. a 114
SERVRANCI§( F.
ILT + 2pan. = 1f9
VAN DE PENRE W.
120 + 6pan. = L26
NIIYITS H.
116 + ]pan. a 1f9
VAN I,AEREN R.
2ol+ + 1) pan. = zLT
VEBNATTLEN K.
LlJststemmen : 644 Pan. z 56 / 6,a
Kopstemmen : 12
VAN BOXSTAEL A.

27 Blanco : 4
Zieken per brlef | 7A
Pan z

Niet geldige

Verkiesbaar

eljfer :

47t

Verk:l.eshaar"

eijfen ;

556

BiJ volmacht t

Verantwoordell Jke ultgev er

:

2

NEUi{ERMAN§ E"

!{,

POLITÏ]DK

Beste iifEZtrRS en

ÏS

MEER Dr\]§

,'i.lN BOLLETJE ZI{ÀR"ï I'[ÀKBN!

I{ïSZER"3SSSN wan OIiEGE14.

Op 11 oktober L97A 6;aat icdereen die 18 jaar oud is Seworden naar Co stenbus oI:r een p1-aatselijk bcstuur te kiezen.
Vccr c1c neesten onCer U wellicht de 9NÏGD t:olitieke daad
die zii on d"e 6 ja.ar stellon.

Ik beschouw het als ilijn plicirt uwc aandactrt tc wostigen
op leet ,qroot belang van dic daaC.
Onzc 1;cnccnte is i;,r,:lers j-n een stadiun van vooruitgang getroden clat hct noodzakclijk is een ux'banist, een wcrkcl-ijke
bouruneester dus, c1e opclracht te gcwen de toekorast van Okegern
vast tc leggen.llelnu, dic opdractrt wcrd reeds gegeven en díe urbanÍst is norrentocl bezig voor ons gronrlgebied een nj-eurue infrastrrrctuur uit te werken ol:t van orrze geneente ecn goed leefbare
en spintervriouwe geneente te rrakei.t..
l.§aar het wolstaat niet grootse plannen op te stel-len of
veelbelowende prograrrliars ( fret papier j.s gevríllig ) kenbaar te
r-raken.Lïet kont er wooral orr aan bewoegde personen aan te duÍden
of beter gezegd t. E;!gg on die pl.annen cn die progranr:rats j-n
de eerste p1-aats waste rroïfr] tc i.4ewcn ert zc daarna uit te woeren.

En wanneer cr van UIT-,/OE:iEI.i sprakc is dan is er ook onnidde11ijk gcld :-,ret senoeid.GEl.,D dat niet all-een wan U is rraar ook
ge1-q dat van de FROVïI\ICïE en wan de STAAT kern konen,
Uw geld vragen is na.tuurlijk nj-et r.roeilijk.Gel-d of toeLagen werkrijgen -ran cLe Staat of van r'!.c prowincic is zeker in uw
woordeel !:raar niet zo ger-rakkelijk.ïrrant oit vereist relatiesrhetgeen beduidt dat or weel woctstapnen noeten.worden 6edaan b j cLe
provi.ncia1e cn ninisteríële becituren.

Weet U dat ortze gcneonte Cte laatste 6 jaren ongeveer 8 r'ril-jocn fr. toelagen wan c1e Staat cn varr cc ProvÍncie heeft teË-n
iil§f-rret oog op het uitwocren varrwerken.

Wcct U dat orrze geiireente nu jaarl.ijks. orrg:eveer een rri]" .ioen
wierhonderd clgig!_;!5. (vroeger 3OO.OOO f".) ontvangt rran hèt
FonCs der g;omecntcn dank zij ons ÀKTIPF cn DEGEI,I.IK B§LEIP.
ZEN

HïPZEN ís rlus nccr dan cen BOLLETJE zwart r:laken.G0ED I(IEÍs een ïrfDLD,'iÀD en ciat lcr:nt U al-Loen maar op LIJST nr 1.
ÀI{DERS ITIEZEN

GROl"fDtr

gaat

houdt }ret 5;c'raar in d.at onzc goneente TEN

Daaron kiezen we in BLOK op LïJST' Nr EtrNe cLe ïtrEALE LIJST.
ïfW

I3urgeneester: GIE§ À.

LïJST Nr

zoals

Lï.IST ]rrr 1

1

De K!^r/j]. leqs__:gjn nos ffa niets vera

ar,rr

1@t

1Ó uur voor cle steru'.ring r,ras iret in cle, geneente
,rpgt.iC'.,,Dat is jui-st!.

l
11oA

volkoiien

'4$;1e,í.r'

1

19

1f,ur voor'de s'telr,rina r+orrden feitén naar \rooï' qebiacl.t, die
ALTï,ïJ c1.oor cle,Kr-I .t? r..rrolk'o:r,en worden verdrpaid, en. verkeerd
voor€s tclci
ZAbLíi.
i

9 uur voor clp ster:u:ring? OnclatrZO/r"LS /r.L?ïJDe. ofrs rle geníet
i::egT r?o.t,'ordela 6egeven, tu,- antwc.orden.
|egenh.eid
'.i ' .Iaar ZA,h.-r'S ITLTIJD zLjn ï,Ío1 op ar\ze hoode ondat qre qeten dat c1e
Kr,Y.P..r.ers, nog nooit een egrlijkc strijd ?rebben ;estreden.
ï,iriiritrOl,Í

, Da.-a,z'Ori zíjn',re 11icr reecls ,:,et Oïlze verantrvoOrcling, éie ieder
weldr::evoecl cn ontvrilr-l<e1d- rlens zeet 6;e:rakl',e1i jl: zaI si1àr]'lerlo o
:

; : , lle cloen--g'ee1:. r".rocrcl af aan orrs l..iesiran,i,fegt en orrs ifro.3rar.:ri1ta
van LI /tO/tg64, clat r^re zo schitterend Srcbben-'§ërialíseerd.Dn vre
lroudcn s'baa:edLc ctat dc: ilanclida.ten ( J:uici;:. .rcr'..,ozcrlerr van tr-i;st
nr 1 ) ,ieC,srenc'lc 6 jaar orrl:artijd-ig er:. onbaartzuchtig zijn rqer"reest.
Puef. 1- De r+et scltrijft
c1e vernlichtc o":richtiïr-g voor vaír e.cn froebeLklas in c1c gerreentcschool .'ranrrocr de ouclers wan 20 ïibertr-ingen
etro!-l verzoelien..Díe froebelklas telde op t/g/t969t 3L ]-cerlingen,
.Jc vrour.r van Cc lmiciigc bur,:le;:lcccter ,.verC i:Ccnrlaact o: wettclijke w:ijzc aanqestcld en dit oir .1roncl va'::. Co eriorr.lc wcrdicnsten
doo,r c1c 'ir.ur;iei-:c.es'ter 361n. c].c Fer:reensctrap bat+ev,e:t.Zijzr"cr soi:1s teen
tientallen a-rericre vrou,,ren j.n ,le g,'136rrie dic ecn steentjc bijdragcn
voor het orlc]-crhcucL ín ::ct Ëqgifl?fat hccft nietsi-:ct ::artijcfigireià
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