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I"an dc bLvol-kínqJ*+

_Cr§9GrlE{

De uitsl.ag varr de 4ene;nrcr.aaclsverkiczingerr vaïr
lL oktobor L97-O.heeft j-ecler D/r.N1{tsUft }rart ten zeerste bedroefcl. Te oordelen naar dc gezi-chten wan vriencL en togenstrever Ís OKEGEiÍ sectrert we:'lcden maa:íid;ig ':rr Í.orlï.c§
De uÍtspraak -ran Ïre-i kíe :renskorps s clat nj.et alleen
door materiëfe en geldelijke woordel-eïL ,near ook cl.oor ijdeJ-e
bel-often werd beïnvl oed, noet evenr,rc-i- ïtaar der-rocratische gewoonte wordoïl aanvaard.
De ni-curr/e gotllcc:itcreract,

t:-: i ;anuari L97L zal
geïnsta1.leercl vros'den is voor tr-ijs'; ltrr. l- salioïLgeste1-d a1s
wolgt r
GItrS,/r.* t4r1g EOXST;itrÍ. li*-. 1/ziÏ.T f"Í3, §i?i.4ï:JlI ..ïo- T/Jr.N §ÀNTtrï,T F.
:-,,-r.*,

Deze wcrkoaer:.eÍL zul_lcn al-i_o:, i-n iiet r,*ork stel-l_en oi:r
tle bel-angen van de geneente i,n all-c cÍ:ricleten te dienen"ZiJ
heirben tevens de :rict p.à::.§cïtià.::c c,: ilj-c-.i ,1cr_rai:kel i_jke taak
lret bel-eid wan de g.à,,:r,,:i..,-::..: - "- ( ).-.-j.:Í; .,;- il ) va:r clichtbj.j te
voLgen"

De lcandíd.atei.r r,-ar". 3-i;i .'l-l; it,r l- ,jir.::ir1;eri al- ile kj-ezers en
kiezeressen voor Ïrc'{; j-n hon g:ce 'bel-cle rertror.ilrc:r al-sr:recle aJ.
trun vrrienclen vo3Í' h,ur:. 1-oyaf c ncd ei,.oïkj-ne.,
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I januarj. l9rl betekent eer] mijlpaal- (en welke ?) in de
en socj-al-e geschj.ecer:j-s van de gemeente CKEGEi.{.

Tmme::s een geweter:svol-1e, ljverige
en beklane bevlirrd.spl-oeB r,'etr1aat hei gemeentehuis om plaats te makerr voor een grote
cr.!,iili-.i.Djj.

1'lat ztl de toekomst ons brengen? I,let d-eze ka.,titale
1"aír8',',ri-,ri.en de i-nwoners rnomcrrteel gek',ve1C. ,ale1l.icht zu. Iien ive
h:rerop vlug een au'blvoorrj kri.jÍ-:en en tevens ook de wairrrle kennen
vnit i:et niettw gerneentebesluur. Ya.ndaag staat evenwel reeds een
zat'k ve.st : iret nieui^I scnepericolles5e zal iedere dag goed moeter-l
i:ad.enken om het bel.oofcle prc)grnrnma te realíseren.
1.

Opdat dit Collrp.e ;rid I,JIIRKELOOS zou t oezien, heeÍ't hei,
uitLi:eric:.rc gemeentebestuur'(rijst
voor gezorgd, i
eïE§);;
- dai de begrctl.ng 1971 van de É;emeente reeds werd goedgestemci
r<Joor het "huÍshoudeli;k"
feveir van Ce plaatsel.ijke
gemeensci-rcp
zi.jn ncr:'na.l. ',.zerr,oo1 2,.\ l,;el:rren. Ook l;evat Cie begro't,ing enkefe
Lelai:griike
oel-vuitten ciie, rni Ls een oordeJ-kundige naleving van c1e
cesta:',nri+-- ureLgevirrg, zeer gernakkeli jk zulleu kunnen lra.gekome:r r,^rorden.

r';ai:

11

- cl:i,t rir.r ,,'erLreter:i rrgsvrer:ken aaïi Lret Dorpsplein, de Burgemeeste::
j,.tucll(stra:=t, Ce Ast::i.dbaan en de Sruggeweg rloor ie aannerner CC) PPEI.iS
kcnCe:.l'r,ro::den aanpqevat; ö-eze werken dieneit binnen o.e 5A werkdagen
voltooid, tc zijn.
- Ca.t bj-niren z,eer korLe tí;d i,: nieuwe Iampen ter verl,.etering
sir:aat.,,erl j eht-i rrg zulL en kurinerr geplaatst worclen.

van

11

cie

- dat ei" een pri"ncinieë1 akkoorC tot saríenr,verk:'-ng is i,ot stancl. geKomen rnet cle -i:-itercommunal..e "L,', 1,D van I,ALST" inzake de huisvuilve::werkin6qsi.nstallatie
te VJELLE. F;ierdoor zaL C)ke.ger.r en inzoncierheid
I:VERSEI,: varr de stikkingsCood sered zijn.

Uit hetgeen voo::aí'g;a,:.'L zou men kunnen besluiten dat het
cheidend gemeentebes'buur een belangrijk politiek testament heeíi
ac;etergelaien, tesLament da.t, zoals U zelf kun'L merken, ingegeven
is door de bekommernls het ALGEi.ijiEl't l3llLAI'IG te dienen.

s

IIet l-s tevens in diezelfde geest dat de hierond.ervermelde
gemeenteraa-dsleden de inwoneris va.n OI{EGEM een zaLig en gelukkig 1.9'(I
toeroepen.
J. 1\SSCI{ER]CKX A. GTES A.. VAii
A. IIEYMAN .
J. VAN DER SPEETE},i.
H. 20.
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DE NIEUWE KLAROEN

Over weinige dagen zal OKEG!)!I andermaal .getui.ge
kunnen zíjn van de uitvoering van een prachtig initiatief,
<tat nog van de vroegere meerderheidsgroep (CtUS,
;\SSCIIERICKXT VAN BOXSTAEL, VAN DER SPEDTDN en I{EYMAN) i.s
uitgegaan.

fase voor de verbetering van rle straatverlichting zal. dan inderdaad haar beslag hebben gekregen;
56 nierrwe lampen zullen weeral eens als zovele lichtende
getuigen van een gewetensvolle taak tot de inwoners werrkar'
De laatste

Het woord is nu aan de nieuwe meerderheidsgroepr
die inrlien zíi het wenst kostbare §.@, kan vinden bii de
oppositie.

van de A.G.-club I [Iet 5OOe lid, dat
binnen zeer kort zaL kunnen geboekt wordenr ontvangt aLs
'
herinnering een draagbaar radio-toestel.
Word lid

De W.O.

DE NIEUWE KLAROEN
(het ideale voorlichtingsblad voor .iong en oud)

Spijtig voor de sportliefhebbers : op dornrne vragen en onfatsoenlijke
tussenkornsten van de rneerderheidsgroep wordt voortaan niet geantwoord of gereageerd ! Slechts het algerneen belang en de vrede prirneren.
Verslag van de raadszitting van ll oktober 197i.
De dagorde, die 11 punten bevatte, is een vat vol onwettelijkheden
vooral dan in verband rnet het gerneentelijk onderwijs. 'W'aarorn ? Wel, de
kleuterkinderen van de gerneenteschool kunnen eventueel rrlaar geweigerd worden
nadat de kleuterafdeling aan die school is opgeheven. De weigering is nu ten
onrechte vóór die opheffing gebeurd.

Vervolgens diende de opheffing van de kleuterklas niet in geheirne
rnaaï wel in openbare vergadering te worden behandeld.

'
Ook de afdanking van Mevrouw Van Eeckhout - Rosijn, kwarn niet
uitdrukkelijk op de dagorde vooï. Tenslotte wordt een tijdelijke bijzondere leerrneesteres aangesteld alvorens die betrekking is opgericht geworden.
'$

Na deze korte cornrnentaar, volgen nu de getroffen beslissingen.

I. - Bii eenparigheid van sternrnen werd beslist

:

een vraag in te dienen rnet het oog op het verklaren van de Fonteinstraat en van
de Hazeleerstraat als wegen vanrtgroot verkeerrr. Bepaalde leden van de rneerderheid hebben ook, te oordelen naar de gegeven uitleg, aan de Luipaardweg en
aan de Borreweg gedacht, rnaar zij hebben geen voorstel durven doen orndat
de rninister dan zou verplicht geweest zijn'rper Íiets" de rnogelijkheid'rtot erkennen van groot verkeert' voor beide wegeltjes na te gaar..

het stuk grond, groot 7 a, 40 ca (Kouterbaan) toebehorend aan de erfgenarnen
Van der Speeten A. , aan te kopen.
een bijkornende lening aan te vragen orn het saldo te betalen van de werken aan
de Kouterbaan, Stationsplein en Stationsstraat.

bepaalde artikels van de gerneentebegroting L97L te wijzigen; hier valt o. a. de
verlaging rnet 6.000 fr. van de reeds door de gerneenteraad goedgekeurde toelage voor de plaatselijke bibliotheek te betreuren. De heer Neukerrnans geeft
de lezers de goede raad (?)hun boeken zelÍ, aan te kopen (sic.). lV'at denkt
olaze jeugd over zotn bedenking ?

Mevrouw Decrerner - Coppens aan te stellen tot bijzondere leerrneesteres voor
een onvolledige taak (3 u per week) aan de gerneenteschool en dit vanaf l oktober 1971.
een nieuw geldelijk statuut en een dito weddeschaal per
kennen aan de gerneentesecretaris,, zoaLs trouwens aan
rissen die in zijn geval verkeren.

l oktober 1971 toe te
al de gerneentesecreta-

gunstig advies te verlenen aan de begroting I97Z van de kerkfabriek.

2.

- Met 5 sternrnen tegen 4 (oppositie) werd aanvaard

-

de rnet de C.O.

:

O. nieuw aÍgesloten huurovereenkomst (speelplein !). De
eerste overeenkornst werd door het provinciaal bestuur verworpen.

- de opheffing, per I oktober lg7L, van de kleuterafdeling aan de gerneenteschool.

- het wegzenden van de 6 kleuters,aan de gerneenteschool. Aldus blijven deze
kinderen de gevangenen van een sectair bestuur, dat rnaatregelsn van eigsnbelang had getroffen en dan ook oorzaak is van deze situatie. De aangehaalde
hooÍdreden is tevens in strijd rnet de koninklijke bepalingen ter zake.
3. - Met 5 sternmen

bii 4 blanco-sternmen (oppositie) werd

Me..ror* Van Eeckhout - Rosijn aÍgedankt als tijdelijke kleuteronderwij
rnet ingang van 1 oktober 197t.

De W'aakzarrre oppositie.

Haz.

2.0

- I2.10. L97l

zeres,

De schaamteloze afdanking varr r:revrouw Gies a1s kleuterleLdster
l.n de geneenteschool van Okegem.

tekst De rnLtte Oscar,
.I
Beste Okegennaren
en lulster naar het lied
Dat 1lt zín6 zonder bedarenl
Of gÍJ bliJdo zíjt, of niet
I{e1 da in}roud spreekt er toctr
Kom

Over

:ecrx. sch,aaJnteloze daad

zet ecn $ediplomeerde
Leidstor op dc Btraat.
K,V.P 1

Refrein
Mevroàw Gies ís niet vies
Nu zà;i toctr afgedankt is
Maggy' 1'16t

traar slaïrke
Ii jn
-

Zal. k{euterleidster zijn.

*tree Jaar lang ?reeft mevrour^r Gies
Ilaar ïei,dsterpl.ichten stJ.pt votbraetrt
Etr daàrom door de bevolking en de kleuters zeer geactrt
ï,Iaar d.e KrV.F, die staken
I'Ieer de stokken l.n het wi}1
Staan;nu met beschaairde kaken

Geen §ínc1,

Dat ndg naar cle scilool wil.
IIÏ

Den Bri,rgervador van ons al-Len

'lÍeI d{e zit nu in palot
De bartdon van ziJn auto
Die rl:jdtleiJ nog v.rel. kapot
Dat ktrnt giJ denken ín uw oigen
Ifel zè zitten nu irret schrlk
Omclat,'ziJ gèen kindcron kri jgen
l'Íet hrfn vrioncl jespolitÍok.
Verantl'r. uitgever! De ï,Il.tte Oscar
4'

Opere

ï:rj-etr aan

ctre Iieen

Eeeckman" Burgemeester varr en te Ckeger.

Iiijrrheen tÍ.e Burgemeesten

1

Er wordt gef,lui-sterd dat een gedeetrte vara
de ïrevoJ-iiirrg op L3 juni L97L er cle voorkeurn zou aarl gevcn de gerneente
te vertraterr orÍG llw inhtl1.cligins( I ) nj-et te rroetcn bijwonen. 'Jeest er van
oventuigd dat dit ni.et het gewatr- j-s orir tl te benadelen, naar veeloer oEi
U van dienst te zíjn.

::i:"

:l*ï*ffi t$rËÏf,-:iu "ï:,ffi
even e e-,s mc er der e oreic i à :." ÏoïÏit rif,:
":Ï-t maar ï:etraas STEDDS
DCCR. Ui'í
gegaan, waaï.op U tel-}ce:as word ,.ritgenoCi-gd
Àrrpzr,aI-IEïD mgt GESCr;ïTT'E:,D. Hierb:i.j *ràoàt vooral gedacht aan dc
LeopoliVtrae-t, di-e aarr-de gerneentekas door de schul-d van'Jw eígcn partíj*
manncm. één m:ltr jocn fr. te veeI. hecf,t gekost r, cs waar een grocp tlv,rer
tfvoJ-gctr-Í-ïlgenlt zíct'r toen alll-cs ïlehal-ve fatsoenl:i-jk ll.ad aangcstcS"d terr
opzichtc van cle pensonaliteitcn en van iar.rn syrnpatïr:i-santen; getr-ukI;Í.g was
dat grocpjc weinS-g ta3-ri-j}: cn j-s het tot ccn [krcen erir vrccr geroeprr bcpcrkt gcbleven'
Spnjtig voor U hebbcn wecl- van d.eze menserr
ccn heeL gocd gcheugenr eB vermits hot nu nict om ï:resta.ti.c.s, maar wc1
o:ï3 ItUw eÍgen pcrsooiLt jstt gaat, wiJ-Icn wi j vccrkoncn dat de focsteli- jlehcdcrrnrorden gcstoord' t,Iij zíjrr dc rnening tocgedaan U werkel.ijk een
trdiehstrl tc bc'vrijzcn door de straten van dc gcnecrrte voor U rrrnj te
hotldcn.

Op dic trijze zal uvr ttwandclingrr i-r:. ic Serneentc ccn 'cuj-tengcvrocn gocd gckornc-n gcJ-cgcnhcid z:i-jn om van rla'!tríi
ttmctcr rra riletcrtt na te gaan wat cr i-n Okcgcn door uw voorgangcr werd
gcprestcerd. 'vÍj-e irar::ens j-s beter dan U gcpJ-aatst orn vast tc stel-Ien in
wel-kc gocd.c staat dc rnodcrn uitgerustc vregcrr z:[ch ru.:. bevirrden, alhoewcl
gi.j cr IJ gcdurcnde Lrw pol-i.ti-eke loopbaan hal-sstarníg I'rcbt tcgcn verz,ct.

Ïiissen is natuu.nLi-j1--- raenscl-íjL, Ïsr Lícdckcnlte zo vcntc1t racn^, i-s er wc1 ccns icmand sc?rccst d{e zi-clrr tcgcn dc
rrl;orrstrr van dc cLectníci-tc j-tswconri-cnj-i:.g hccft ve:.^zet.
ili-j guiiï:.eïr J du.s op 1"'3 juni- L97L van Ïeartc
het rrvtrcedzaarrll gcbnui-I: vaïL ons ni-cuw lrcgcnnet, dat Caarh:i-j dan. i.-rogt
OGK ?DGEI,I IliJ r.'iElIS ïIIrzo pnachtíg i.s wcrl-i-cht,
Eér: za-ak rnoetcn wij ten slotte echtcr bc*
trcuc'cn, name1ijl: dat U nict eveix ncdeni-g zí3t gcvrcest als dc 3ctrw"
Flcncn Fastocrs d:i-e valt ccn groctsc wcrv,rel-hon::i-ng traddcn afgez:len d.aar
iat socnt trlALlI:ïG GEIICD níet mecï'van clczc tíjd is, en*omdat hct geld
op ccn bctcnc cra mccr socialc wíjzc lion gcbruj-l:t word-cn.
fn de hocp dat Cit schri-jven U in Ce bcstc
gczondhe:i-cl mag toeliomcn, cn dat U rru Cc owcrtuiging hcbt dat er rlict
zaz,cetr ttgev1uchtrt dan wcl gchclpen wor.c-rt, getr-ievc Ur i'ijnhccr ctre tsungcr:le,Js-LeL, oïrze gcvocle::s var: hoogachting tc wíl-l-en aanrraaï'den'
thr dicnstwiJ-J-i-,1en
De Si:uitens

}E
trYens

tot

SAMFJ{Y{fJ3KIIN

NIBUVIE

KIAP..OEN

wordt oX hoofselach onthaaldl

frKleingeestige kritiekrr en rrkcrtzichti gheidt' hebben bii sggmige
leden van het'Schepencollege de ,. voö.rfang"oö rrelk gezond begriprf en
tternstig beheerrf .

Kort raar ob je-ctief ve1-s,lag van de gemeenteraadszittingen van
juni
en van g juli f971 f belangri'jkste-fteslissingen]
7
De gemeenterekening over het dienstjaar 1970 sluit met een boni of eèn overschot var. 2.l27.,826 fr. in gewone dienst en van
1"196 .292' fr. in 'buitetrgewone diensto
nit onberispelijk beheer van de gemeenteflnanciën door de af-

tredende meerderheidsgroep (GIijS €oào) zou de voortzetting van de
alomgeprezen welvaartpolitiek met geen enkel ogenblik mogen vertragen.ï[e hadden dan ook een vlugge_ s'tagf van d.e nieuwe bewindsploeg.
BI,E§KIVIA§ €.&..) verwacËï.
- f àt( op
heden is daar'weinj-g van in
- huis gekomen vermj-ts tot nu
toe slechts enkele weinig opvallende administratieve maatregelen
j

werden getroffen.

Qa?rrzoals iedereen we1 weet, de heer B;rgemeester om medeïver-

kins(?) heeft verzocht, heeft de oppositlegroep (gfli ''e.a, )het nuttig geoordeeld. zevgn belangrijke punten ( zie hieronder)aan de
goedkeuring van de gemeenteraad te onderwerpen.Spijtig genoeg hebben BE'lICIfltlIÀN e .€rc nog steeds die oude sectalre karaktertrek en dus
nog niet de verantwoordel-i jldeeidszin, die van een onparti jdig bewindsman gevraagd wordt"Dit blijkt overigens uit de stemmingèn.
Verbeterinsswerken aan de IUïPAARD- en d BORF.TNVEG
1:
- zelfs
Hoewel
het rooiïngsplan van deze wegen pri
s
----door de vroegere gemeenteraad aa4v
vastgelegd en
ge\rro
én werd
ONS VOOïiSTEI een voorontwerp op te stellen, vemorpen door BEECKMN, NïUKmn{Ai{S, Vm,NAIllN, D}J SAEGffi, en NUffi§l
VO0RSTEï' 2'. rggg
en (vernÍqlÀwd_e strate_n
YOOil.§TEtr

de inwone
weggebruikers in de hand te werken, deden we dit voorstel.
Het werd evenwel door dezelfde 5 hierbovengenoemd verrrorpenr
§ï"8.;l, I, r
voORSTEtr
VOORSTEtr
s AANYRAGEN
ÀANYRAGXN
ïEil-Eïàz
ïEil-Eïàz-Gto
staartstoelasen
toerasen
eta _ voor
vöor de 1anís-dé-T0urffi..
1mG-d-ö-fourffi.AANYRAGIN van
.\
On

_1an d.e

fn dit gE
erie van Openbare Werken 35/"
toelagen om- de lrosten te helpen dekken.pNs V0OR§TEI werd eenparig
(Aus door allen) goedgekeurd"
Yo0RST-EI 4: lnhuren van terrein bestemd vocr speerplein.
Dit was een CÀDEAUTJI voor onze lÍète-Eííderenr-ï'fe fr:-erdoor
hun tiid op eerr rustige, veilige en aangename wijze en tot voldoening van hun ouders zouden lflr.nnen doorbrengefloqNs _YO0BSTEI werd
verworpen en dit opnieuvr docr dezelfd.e 5.

Y00i.'Stnl5:{p4yq11enderioffie-qbeteringswerken(asfa1tereïI p
1)eze nutïffin-ffiEïFri
jke werken worden d.oor dezelfde
niet nodÍg geachtl IÀIAARTf,M? ONS YOORSTEI werd. dan ook ïefw6ffiëïi; 5
v0011srï1. 6: Ier;Lrga*gr?= v?e ,@ut"rba
n gn-ïEfpaàfrïile&L

l/it kan gemakkeli jk door de geemeentewerlcman gebeuren"Tver6odïe

7'" Hers-te\Ien valp+rEe ers tr-ook op " h-elJ@E-{5rc.1}'
Deze vergeethoek van het Dorp schreeuwt om een nreuwe oeurt.
ONS VOORSIEÏ, werd d.cor ggze1fde.J weeral I95[9I83"
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van Okegém. r,rat het vat van "d@eerdernaar mi;n woogden màar 1ciilr;oul' id€
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De waakzaae opposirbrie;,'
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DE
.:ï.lT

NICIU',.t'J ï,L/t3OtrII.

Ii.Y.!. -SC:-::.I.33IIIND slaat

o.oníeuw toe!

Een tiyeede leerkraclet(ilaggy llOl,:rSIJI.ï) en cle ki-ncleren van de geneentelÍ.jJce kleuterklas cle Laan uitgestulr.rd!
3Q se-:-bcr.:lce:' L97L te 22 u-ar. Ie<.l.ereen sl-aai:t behalve het fAijEU§
sche:enco13-ege (3eecl-.:-:an, lileul..,errrans en Ternai-l-l-en) clat zic?r in
een J-voren tcren in <ie.(outerbaan 3l+ kreeft c,:qeslcten en rÍeer iets
aan h.et uj tl:roeclerr is.
Eerr l:rief lyorclt, naar het schijnt cLorr dio trererr zelf r j-n dc
bus [.'eï.,,roïi]ci-']- of oncler c1c Ceur gesch.owen rran de ou.iers van onze
kleuïers (gc-reenteschoo1) -uraa.rin nct G.lCQ[j.1![§ (sic) rrordt r,reCeI s anderengecle eLil dat, ietr.rat zacinter uit.3eclrukfG;mcrer:r.
d.aags (f ol;tober) Eccn woct irlecr ín de ger".rc,cntcscl,ool rrogerr zet,tett,
In feÍte l.:o;rt clezc l:eslissing necr oi: het beroven van de rr\I;?ïJE
SCi:OílIj{3UfEil van de oudersoSovcrr:-rien bogrijirt U ory,ricldellijk de
"rerontl.raa-rcliging en cl.c verr,rarring die in ;:.et l:rcin van di.e ouicrs
origa&t claar Xrun kinclcrcn voor het lcaend q§ligq-jaar rrettelijk ge-

soio]con,iniTeenand.eresffieno:]eet1c]:1enlyorc1en.zLj
zi jn al-s El;Ljgegevary:g opgetekend,die oas op t/9/t972 tuxr wri jheid zut-1cn terugkrijgen,
GOef toe r'.a.t er.:co11 sterl';e l,rcorden ge:loeg voorhanderi. 2.ijn or:r
zotrr' l:.anc1el-r+t jzc for:-:eel af te tr-,eurcn.
Rsste wric.r-'eÍl varr Okerci:r, sedert de ?artij wan c1c EIGEMBELAIiIGEitT of cle li.'Í,''). a-an irot'bcvri-nd is, is ire ons domje rnraar iret woor
zo aoe4 i+as te lro:ren, al.Ics r:oogeli jk.In de orr1 janua"ri-_19_f1_'i;oci:
,'-,,...-".._
*É
revíng: o:--r::iet te z?gen in hct 6arrse l-and, gaat cnze rïej.;ieente reeds
door.: a"ls eo:l :gqgll*cllgtatoriaal
ooral rr&àf, onzekerheidl afgunst,
onvoíI'iE-]:ej-:i, oartljcligheid1 onloea'rirr, ei6lenbe]-arr€ien en noeLl maar
opr hoogtij vicren.
i)aarci:llilleÍr. iÍe c1e leden wan de r.reerclcrhcic'lsgroci: even de lroorc1en,,l"rr i:erj-:rneri::g i:rcngcnr die }:.u;r kI eine ko,:nan die dan nog al s
ccn r/r:ri:nCelin{ a,ran ovcr jrct lrater koi:rt, ons allen'bÍj het i:e3in
w€LyL frÍ jn boru-ctrrt rrarrclaa"t tcestu.urde:
rrlií Ec-J "IïL-,iiiT D/IT LrE ri)rr, 3/itiiÉ..1.TIGl:5ïj-, en 3fGritrj,: v/tl{Ee HpT
tt15-,/p[i -./ji].r l__l i _3j:ÍÍi:rtd BEïIrrLoo)._.DI.Tr

.

zLjn c'lezc'tyoorden niet wan het:; ,,rattt ieCe:'een r,rcet nu
genoog clart.i:.ij cn zijn traaanten dczc r,roordcn a1s ecn waardeLoos
vodJo i:a::icr rceds 1a-n6 dc schcut:.'rand her':ben ii:glcgooid.l;ij zou.
ons .betcr t.:cb-:cn voor,1'ei:.oudcni
LUTS?E? ilrJ; :-I.ilT l'CC:)rliI i,,-§, iaIJ:a }IïET ili,.lr-r- iiTJIT l/ilfiÍ.
GoJ-uki-,j-6;

&&t%&&i!rir&&

Okcqcrrnaren, mr loo»t de rraat over claaroti alvorens hct te

Laat isrwercnigt J,

&&&ii&,

cieren?

:.ric zal het wolgencl.c slachtoffer zit'n? -len wacer wan 6 kin&&&

T.IOG 5

.ï-',.ii3

fll 3 r.r-i-i'I)flt cn

c'raïl

volgt dc 33'/3ï.irïl.icl
,lc -Iaal--zai-ic o.:.:ositic
\:.,24' Z/LO/7L

DE NIEUWE KLAROEN
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZTTTING VAN

19 MAART 197L

Onder voorzitterschap van de heer A. BEECKMAN werd kennis gegeven van het verslag van de voorgaande raadsvergadering a1sook van het koninklijk besluit van 23 februar í L97I, waarbij voornoemde tot burgemeester van de gemeente werd benoemd, met ui-twerking

op 9 maart L97L, datum van de eedaflegging.

Ver\io lgens werd gunstig advies verleend aan het voorstel
van de C.O.O. om een stuk grond, dat aan bedoelde commissie toebebehoort, aan een ander landbouwer dan nu het geval is, te verhuren.
Goedkeuring werd gehecht aan de rekening van de Kerkfabriek over het
d.i-enstjaar L97O eVenals aan het voorstel het Schoolhuis als Gemeentesecretariaat te gebruiken.

In geheime zitting werd de heer P. DE SAEGER aangeduid
a1s vertegenwoordiger van de gemeente op de algonene vergadering van
DENDERLEC en de heer H. NUYTS a1s plaatsvervanger.
Ook werden de
jaanredde van de secretaris van de C.O.O. en de uurvergoeding verschuldigd aan de personen belast met de algemene volkstelling goedgekeurd.

Uit de algemene bespreking van aI deze punten is gebleken:
dat Okegem niet vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene
vergaderíng van de intercommunale "Land van Aal st" die op 26 februari is doorgegaan. Dit valt natuurlijk te betreuren orndat onze
gemeente bij genoemde intercommunale is toegetreden inzonderheid
met het oog op het verwezenlijken van sociaal-economische objectieven aIs daar zLln : soeiale woningbouw, huisvuilverwijdering enz.
dat de schepenen nog steeds geen wel afgebakende bevoegdheden hebben
gekregen, wat nochtans voor het functioneren van een goede adminis*
tratie vereist is en algemeen als rechtspraak geldt i
dat de boomplantingsactie t.97l geen voorlichting heeft gekend en de
genomen initiatieven niet al te qunstig werden onthaald.
XX
De inwoners kunnen vaststellen dat "ONS WERK" aan het
Dorp, Burgemeester Couckstraat enz. opnieuw werd aangevat.
Ook za1 binnenJcort zo het huidig schepencollege ietwat
initiatieven neemt de verbetering van de straatverlichting, d.i.
plaatsen van 56 nieuwe lampen - hetgeen eveneens "ONS WERK" is een
feit zí1n.
De waakzame oPPositie
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DE NIEUWE KLAROEN
BEROUI{ KOII{T NA DE ZONDE

Na onze voorstellen enkele dagen geled.en te hebben verworpenfword.en sommigé van deze voorstellen d.oor hàt sàhepencollese glgig!I-iài=Ë";àr"o"irrg
voorgeIegd.DE AIIOERE V0ORSTELIEI{ zullen nog ïef voï§6íT--

Iergleg-ves- ge- serses!srssgssl!113s-sst-É egegel gs-1211 .
l{a de goed.keuring van het verslag van de vorigg,,: raadszitting, werd.
kennis gegeven van de overli jilon*akte van raad.slid P. ,E SAECEB en werd.
d.e heer A. VLEESCHOUIÍER aIs gemeenteraadsJ-id. beëdigd en aangeste ld .
Voorts Írerd.rbij eenparlgheid" van stemmen, aan het schepencollege
d.e opdracht gegeven een a.rchiteset aan te ste 1len met het oog op het opmaken
van plan en bestek om verbeteringsrerken te kunnen realiseren aan d.e FQNTEINSTRAAT en aan het DORPSPLEIIN. Ilíerdoor wordt in f e ite Ol{§ vroeger ged.ane
ygg:§!91 goedgekeurd.De burgemeester. kon evenwel nog nÍet zeggen idAT aan, het
IóíFspÏein moet verbeterd. worden(sik).wij weten het echter weÍ;het betreft
het aanfeggen van een praohtig kaatsplein voor d.e eerste schepen NEUKERMA.i{S.
0KEGEM bezit nu ook een speelplein op papier.Inwerkelàjkheid. zaldit over (t ) jaron komen op eeu:,stuk bosgrond. toebehorend.e aan d.e Oommissie
van Openbare 0nderstand en dat gelegen is in d.e omgeving van visvijvers en
bred.e grachteargrac.hten d.ie rlellicht om politieke vriendjes te dienen door
riolen zulLen vervangent word.en.Nog juister gesitueerd. wi1 d.it zeegen: in het
moerassigste ged.eelte van d.e gemeente tussen d.e Kattestnaat, d.e Eiefstraat
en d"e goed.gekend.e,AM. §eruchtea doen de rond.e d.at tr*ee kikvorsmannen zoud.ea.
word.en aangeuorven te:r'bescherming van en voor d.e veiligheid onzer kinderen,.
De inhuring van d.at ,stuk grond. werd. met Vi jf stemmo,n voor (nEnCfltef
€ r&o ) t ii vier gg!!ggg:3gg3 (ciies à.a. )aanvaard..
Het is lte 1 verstaàn dat OI'IZE OIITHOUDïNG niet op het princi.pe slaat
van de oprichting van een speefplein want ONZE CROEP heeft d.ie idee gelanr
ceerdr maar r*eI op d.e staat vani het terrein en op d.e ligging waar heti
UISSCHIEI{, zal norden gerealiseerd..Ook zijn wij daaromtrent tegen geen enkele
uitgave gekant*maali d.e taak vaai een gemeenteraad-slid is er voor te zorgen
dat het geld. van J;an Publiek niet op een lichtvaard.ige wijze gebruikt wordt.
Ten slotte werd.en nog enke 1e aàminis ira*uieve g,pun-ben vi],n a1-geín(.rÍ.!e
aa::d- bj-j eenpaï'igheirl van ste-riiri:en goerig;ekeui.rl .
élàià

&&<1,8:ér: &

&&&&& &&&&&&&&

De aandachtlge lezer zaL onmid.dell::.jk kunnen vaststellen dat d,e
meerd.erheids-groep dank zíj "D§ STOK ÀCIIIER nE pEURi'cf is het soms TTBER0UW
N.A, DE Z0I{DEI en dank zLi oaze gggetl{99lgg_ge_g}jggligyg_yggl}i9}lfgg wakker

is geschoten. [e weten echter rfrEïfr-ÍïEE§-il8-ïfr*§E-fEïF-EEBFEfrï-Ai-;[1len dan

ook verder

WÀKËlí

tot all"eí: realii;eit

,h&iid:ó:;fcitià

j.rj.

i.t.l:,::',i!:.,..:..' . ;.;,,j.:.'.;.

P r i, 3 I -,'] iï I li J I 3n
-i{eet tï C.at rle bur6emees;teï niet heeft wi1len Íngaan op d.e vraag om
inlichtingen gesteld. d.oor zijn voorganger" gedurende d"e openbare, vergadering
van de raad" Da.t mocht natuurl-i jk wel nadaï"-46"4;ffi6';ïE§'n:í6;[í6ËËë';-;;;;fr;
-Heet U ook d.at d.e rekening van de Commissie van Openbare Onderstand,
over het jaar 19?0, eonrOVEB.SCEDI ver;ocnb van 173"?99 fr. in gewone dienst
en van Bla fr. in buitengerirone d.ienst.Er mag d.us gerust een f linke steun
aa.n d.e werkeLi jke behoef tigem d"er gemeente verleend. word.en !
,3

s/s11971.
De waakzame opposÍtie.
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DE NIEUWE KLAROEN
(4qt ld-eale voorllchtin$sblad

voor

JONG

,en OUD)
VERSLAG VAN MATTE GEMBENTERAADSZÏTTING DD. 10.12 .L977

fn aanwezlgheld van aI de raadsLeden werden volgende punten
goedgekeurd
?

1. BÍJ eenparlgheid vqn stemmen
- begrotln8swlJzlglng L9ft overgezonden door de Commissle van Openbare
onderstand. Deze wLJzlging bestaat eenvoudig ln een verlaglng of 1n
een verhoglng van de op sommlge artlkelen ultgetrokken kredieten.
- het dossier betreffende het aanleggen van de centrale verwarmÍng 1n de
pastoriJ. Dlt werk wordt op 2j9.OOO fr. geraamd. Van de eentrale
verwarming ln gemeentehuls en gemeenteschool 1s er bllJkbaar geen
sprake meer hqewel dlt dossigr ook klaar 1s v.oor verdefe bghandelinq.
Betreurenswaardige houding.
- Lening van 6OO.OOO fr. ter flnanclerlng van de werken aan Statlonsptel
enz. . .

- vergoedÍng verleend aan gemeentesekretaris voor" het leveren van bulten
gewone prestatles.
2. Mgt 5 slgmmgn teeen 4 (meerderheld tegen nilnderheid)
- ver.hoglng per 1 . 01 .797L van de z ltpenri:l ngen der raadsleden (:OO f r.
tegen 200 fr. vroeger per biJgewoonde zlttlng).
- wlJzlgÍnga van artikel 6 van h.et op 2ó.0l+.L97t door de meerderheidsgroep van de gemeenteraad gestemd taksreglement op de riolerlng,
dat uitwerking heeft op 1.01.797t. Nu wordt die taks bepaald op iC %
van de eenheldspriJs.
- vernieuwing voor L972 vÍrn volgende belastlngen i
onroerende voorheffing, lnkomstenbelasting, nijverheidspersoneel, <irlj
luxekracht, ophalen vari huisvull., luldsprekers, identiteltskaarten,
trouwboekj es .

,

Alleen de lnkomstenbelastlngen werden verhoogd met I Fr, dus nu
6 % 1.p.v, 5 /,. Dit 1s een niet veraniwoorde besllsslng daar het Fonds
bepaald bÍJ art. 358 van het wetboek op de lnkonrstentrelastlng slechts
een meerbedrag van 20 X 180] = 36.060 fr. in de gemeentekas zal storten
tenwÍJI de lnwoners, die bedrijfsinkomsten hebben, + 86.OO0 fr. meer
dan vroeger aan belastingen zullen mogen e.fdokken.
Tenslotte werd de gemeentebegrotJng L972 met ! stemmerr btj 4 ont
houders GlïE"r*ia
) goedgestemd.
De bultengewone begroting slult tir+t, een tekort van 127.O21 fr.
terwlJl. de gewone begrotlng een overschot vertoont van 186.0E2 fr.

Even nakaarten over het pamflet nr. I van de K.V.P. uitgegeven

op 15.1I.71.

^í.

De inwoners kregen op het feest van de Dynastie de eerste
balans van enkele maand"en ttmank" gemeentebeleid van de K.V.P. Liefst,
drie bladzijden "schrlJveraiïJï en daarin wordt dan nog het belangri;kste
verzwegen.
Eenvoudig omwille van de obJec!,tvltelt, de waarheid dus, zien
we ons verpllcht de j.nwoners 1n te lichten nopens de vroegere houding
1n de gemeenteraad van sommlge Ieden van de huldlge meerderheidsgroep.
(Beeekman, Neukermans en V1. ).

Deze houding staat natuurlijk alleen in verband. met liat onts+*aan
waarvan sprake 1n het pamf l et ïan Ce l{ . i/. | . ;
van belangriJ ke inÍtlatleven,
we mogen dan or:k gerust onmiddellljk overstappen naar de ruh:"Íek "Openbare Werkentt (zie letter .H. van het pamflet nr. 1).
l-

. Openbare Verl ichting
Wlst U dat de gemeenteraad ap 1L,O7.L969 rie laatste fase van
de prachtige openbare verllehting goedkeurde met I stemmen vöor (GïES,
e . a. ) ui; 4 cnthoudingen (gsrCxyinN, NEUKEHMANS en VL. ) .
in f eite komt
ttoord.eelkund
i-ge" neen-stem.
die onthouding neer op een

2. Algemeen Plan van aanleg
1,í1st U dat de gemeenteraarl reeris op l3.13.i?7O de r-trbani-s'i:
DE BUYSSCI{ER E" rnet ! steilr}nen voor (CfgS, e.a.) hij -l onthoi;dlngen
(nnËCftqAi.i, NEï-iKERI'{ANS en D.S. ) aangedui,,i" i,ad. a1s !:ri}t.1}rérper lvraïr iL,.r, i.:,lIl,iEFll'.' PLAIi VA.li AAI;i.,EG.

Deze onthcuding komt natuurltjk opnl-errvr neeÍ. op eer! t'ccrde.-:lkurrdÍg"tt neen-stem en dan durft rnen ln het paliflet gÉrwag makcn van
":iilfiliTELLII..lG { ! ) van vroeÈere nalatiE!heid.

).

iiCCf ALE WONf llGBOuW

-

Wist U Cat onze gemeente r'eeds 'rp 23.,)T ,19í5 aanslcot bi j de
ppij "vEfLïii irtoN[Nt' en dat IIEí'Hi{Ali, D.5. err V1 . i,'i;:.r'r":fp".:Al-;

bouwmaatseha

was niet

aaninrez 1g

op r1e z Íttinn\") te geri of i;EE-i

s

len",r1 e

",.

Wist ii Cat. reeCs op 14 . C :_J ; ,le archit,ee {; werci. aangeste.l
voor het opmaken van het Bf.fZOl[qEn PLAII-::"-._seï!:., voor."lociaiq wcn,jlgbouw, nijl< gXERqEl,l, (O.S. en V1 . waren nier; aanwf,zig). BEECKi'IÀI'i en
cr

stemden n€,en.
WÍst U,1nt i.ee,is op g.Qíj_19ïC i'ir,t hijzi,ijílí.,t1 plan va.n aanlet
nr. f (Uestemmin;splan en orrrei[Jí-t-ngstfarr 1'.-r{]ï' ::.rciale woni:gbr-:t.itr, ',:i;}<
E\IERSEM) met ! stemner: (i;fnS, e.a.) bi.] 1cnilrouriingen (gnsClil'4ai': " D.':.
yor)rlopig werrl goei-igekeru::C, Dcze
en I'IEUKEFMAIiS - Vi. :ias .ï'niet-)
I aatste <irie aanwe zi 4en b::aehten opnieuw een t'cirdeelkuridige" neenstem
NEUKERMANS

uit.

WÍst ii dai reecls oÍ:
?PnJSS-_ql. I deÍ,:::ii.:ef goe'J.
,
En ,1rlr, s.qfeekt rïtet"i in l:ot
Ji nee n ( BEECi,. },TAi'', }IELÍKEF{IV1A}]S , D,S. en VJ \lÍ-ieuwsblad van 9.]1 ")9ft nog 'ran d.ocr ri., irB r :. BflE,lKlil;1.1d gia próÍranirie e :-ie
rrln
I
?trrrrr^r
<no-ir'la
r..rnn'!ndérr
Ca
maoi
h4rn
,,ttnrran
-

tí1st U dat de Koning op 15.1O.197f dat plan, OIIS PI,IN dus,
nlet dat van de K.V.P. goedgekeurd heeft.

en

Beste lnwoners, herleest nu nog eens zeer aand.achtlg wat hierboven vermeLd staat en herleest dan ook nog eens'rustlg het pamflet nr. I
van de K.V.P.
Uw oordeel zal vaststaan : de nlet-gekënde auteur van dat
pamflet weet nlet goed wat hlj vertel-t en zou ook weeral beter hebben

gezwegen.

ttSLik

kwatong eens in en het zal- Je deugd doen" zegí inrlerzeL ook eens ttlLeg maar op, er

Je
daad |tBond zonder Naamt' maar VoltaÍre
bllJft

toch altÍJd wat van over".

Daar de Lnwoners recht hebben op qbJegtleyp lnfqrmatie,
we nog öp pamflet nr. L terug.
I I deeember 1971
De waakzame oppcsitie
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Na.dat h-et verslag van de vorj.ge raadszitting: vrerd goedgekeurd,
vroeg de r.:ind-eri:eícLse'roep aan de raad een bijkorrend punt op de dagorde te bren,gen.)it i:unt betrof lzet sterr':nen van een rri"ÍOTïE van If/iN6
T.R.OïIï'ISIIII ten opzich.te wan het College van -?urgei:neester en Schepenen
, clat zoal-s j-eclereen r,"rcl vrect StrCT/rïRE rraatregelen hacl getroffen in
verl:and net c1e afzetting en de aanstcl1.ing vai:L eerr tijdelijke
be'
waarscirooloncierrri jzeres aar.r € gei;leentescl:co1 ; bed.oelde maatregelen
fi.clcben.blijkbaar ,het o1:doeken wan de gerreenteschool op het oog.
Déze voaag wercl ver\irorpen r:rct 5 stëi:rinen te.ïen ,+( ;:rinclerieeiclsgroep)
vandaar r^rcrd. c'!-ar: ock éïeen woorlczíng gcclaan wan cle tekst van de i:rotic va:l lrantroulrenl dic noci-tans oil a:edocncle l,uj.jze cl-e cluivclse inzichten van het Schepencoll cge r.reerqaf .
r./ervol-gens r+erdcn liefst
6 ,:rm';en van act:inj-stratieve aard. nct betrel<I;ii1g tot de C.O.O.1 ofi',rel eenvou-iiig i-ieclegeileel-d, ofv,rel goedgekeurd. oflroJ- tunstí/g geacl-riscercl.liie::in luas ook rfe I::'Ll'.jl3O'/lJ:ig§TIKOiCST
begrer:enrdie he t speelolcj-n kan nrojectercn op cen terrein bosgrorrcl ,
ruaarroad aller1oí gcvarcn- sci:.uilcn voor oraze l.-inc'!.eren.
Deze owereenkonst .he c.t=t ofr.26 d"c
l zal- i-ngaanr r,,rcfd
rret 5 gtolrr:en voor t egen 4 ( ;:;inc1e:'.:eic1s6z'ocp) gu:rstig geaclviseerd;
zij r,roet lr.r: ïrorg cloor c1e -pro*rinciale overi:.eicl goeclger:.eurd worden.

Eenpari.g ac1-.ríes werd uítg;obracrrt o:.itrcnt c1e begroting'swiJzigíng
van c1e ,iïcrkfabrick eI1 noi:ons c1e ,qcr-rcentel-ijke i:ijdragc woor clc
brandr.'reerdionsten, l1 ie 9L,zLL fr. 'laeCraagt woor hct Jaar 1970.
ïn gcheir:.re z:-ttj-ng r.rcrc'L ilc loeslissing van -ïact Sciiepencollege met
5 ste,rnen te,rien J bekrachtigc'l, r,raa-rbij ircvr. GïfS- Dtr 311ïfYi'd per
1 set-:tenrbev L97L afgeclankt r^rorclt a.ls bevraarschocLo::cLerr,riJzeres.
iievr. Yan Secklrout-.R.onsi-jn werd, oveneens iret 5 ste:.::ten tegen J
(vco" raevr GItrS) als oi:vo16ster aan6ieCuíd.

&&&&&&e"&&,
is za Aocd aLs af!
De laatste fasc van c1c straatverlichtine'
Daar lean6en ze nu de 56 nicur.re laripen! Ongeloof,li jk noci is rrrcrk
dat noq van c1e vroe,?erc be-r,yindsvoerclers is uitgcgaan (CfpS, -fiSSCI{,TSICiir(, tr//r.lT SOXS?J.EL, 1.rl.I.T D.]Il' S:'rtlrTEN en ïDfiii,I\I).
Oprechte clank aan c'i.c in',tcners voor c1e vele foli-citatics
en dc
bJ-ijkon vem. syrilpathie.
De waakza""re o1:posítio
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Àan da bevoJ.lcing wan 0 1{ i G 3 }i.

j ïceslisoing van l.et 9o11ctrc van 3qlï?jfe cs_ten en Sc4epenen
wan 29/B/l-9lf' r^rerd d.e cch.tgenote wan ere-burgei-recster GIPSrnet 1n.
EanE van 1 sentenbor. L)11-, zonder er-ri-gerlei rec1on afgeclankt(t )
- clus oll scleaar:teloze rrijzc aan dc iicur gezet- na,3'ccl.rrrende twce
jaan en ter volc'i-oening van al de ouclers aan c.c k-l cuters wan dc gcrrocntescircoJ- cen leiCin,,: te lee';ben Éfegcven zoals geen enkele k1 eutarJ,'eicl.cter ui-t c1c o:rgeving c.iat h:eft kunnen :1§en.
ts:i

Deze ].a€iq-.b§§Jg]fr§gggd, restelC een dag vóór cie heropening
van c1c sc-.hol-en g;etuigt vaïL een trirankz-innige jreerzucht, van een
sl'::er{3e vri-enc1 jes,.lolitick en van een nj-et-straffeloos ei6enbelan6;
clit Ís.::eteen het loon clat burEcilc2ster Gies r*'rel-<or-tt vosr aI cte go€+
de r'rerken clj-e hi.j i.n het be1-an5i wan de ge,:ecnte op een onbaatzuc}rtige uríjze -heeft ,.;cprcstcerd.. /i3ii OiEGilj rret zotyt klcingcestig
gel-:oentebestuur.
De bevolkinq van de geiree;ate cn- c1o ouiiers van orrze kl euters
kunnen uit Cezc g,a*r1-1gl3g-ggqd, iets lercn.llet is c1c hoogste tijcl
d"at cic ogerr wan c1e r,,relopgewoede en defti3'e inlroners wan de gencen-

tc

oïlcrr.Gaan.
?

?en slottc houcLcn wc cr aan, in naa;-;i van i:c-rrour,r Gies, dc inwoners te dlarrkcn voor het wertrour"rerr ':-i.at zíi in .haar irebben gesteIc1.

)c

r,yaalcza;-:c

Font ,

oopositie,

t+9

rent zcrgv-Lrlc1ig, l:crlees leet af err too
:J zult weldra" r,valgen van deze wag ackrterli jleo i<lj-ek.
:' . ti i ler"ra-ar di

t

c1<l

cu:

IGTHOTIE}G VOII.§PÀNTÏJ

OI(EGE}'Í

AL 1S }E

TEUGE}'I

}iOG

DE I"íÀÀRHEïI

lïaarde

ZA

SI{EL,

ACHTERIïAÀLT

ZE

TimL. (Cats)

Lledeburgers,

IÍet antwoord van het "DÀGBLADARIïIffiL" in het groot deformatieblad
d.e N.IO. heeft ons enonn grote voldoening geschonken, en dÍt orn
volgende red.enen :

a) Uinaetijle kent iedereen d"e nederige ?? hoofd.redacteur. (aie nog
nooit een leugen of een onjuistheid verkocht heeft)
b) mnk zij de werking van de K.1f.P. en mede door het uitgeven van
cnze twee vlugschriften hebben nij meegewerkt aan zijn opvoeding.
Zijn taal, stijl en bevoord.ing cn zÍjn vrat beschaafder geworden,
(verg'elijk met vroegere ï{.K1.)
L,Íet spijt soeten wij echter vaststellen, dat hij op bepa,aLde ogenbU.kken toch nqg

te

schrijft

en handelt.
Waarom zeven bladzijden vuIlen on niets te zeggen
Ylaarom altijd^ zoveel ornqaarheden schrijven ???
oru:ad.enkend

???

OOR}EEL ZEI,F

1, \ïitkalken
Bezorg ons de namen.

z. Ysr!39]!e1gs11$er
a) Riolerins : Katte-slraei[
Daar er een bestaa,nd.e riolering

was mocht er g:een verhaalbelasting toegepast worden. (3'onteinstraat - zelfd.e geva,I)
t) tt.20, gij zoud.t deze belastingen nooit toegepast hebben voor
Hazeleer- en Kouterbaa,n ? j;'iaaron hebt gij dan in de geneentebegroting (ontvangsten), die door U opgenaakt werd.en, volgende

belastingen voorzien ?
- L%9 - Belastingen riolering (Hazeleerstraat ) Fr. 1t0.0O0rstraten I Iiattestraat)
Fr. 20.000r- l97O - Belastingen
lltr!
Hazeleerstraat) Fr. ,rO.00Ortt 3 ï(attestraa.t)
Fr. 20.000r-1971 'r
lrlr.
Ilazeleerstraat) Fr. L00.0001-

-21. E9glsijserells:e

zijn een voonrend.sel
te plaatsen.
i,iet hoeveel ltleuters is men gestart ???
De 29 hand.tekeningen
in d.e gerneenteschool

geweest

orn

uw echtgenote

4. 99r591-599!9r!1?r-:e-§I3!i gsstigls
a) Uet "§s4gg]sJtadig" r,ras in de aa,nbestedingsprijs begrepen.
b) Toezicht
H.2o, de bons zijn niet nocli-g f (ofz.4 ï{.1G. 22.LL.L972)
ïíat kan men lezen op BIz. B van bijzcnrd.er bestek van bovengenoend.e

/'
tr

c

)

werken (Goedgck" 3. D. 5.6 ":..970)
i','laterialen : "De ople.rering van steenslagmateríalen voor
funderingen enz.". omvat onderrneer de reggg, van deze materialen.
De weegbrierren vrorder] overhandigd aan het Bestuur., op het ogenblik
dat d.e na,terialen ververkt word.en. Het Sestuur mag ten allen tijde
overgaan tot kontrolernregingen. rr
Overt-o1ligg s{gr,rÍl
Deze grond. was niet d.e eigend.o:r van de aannemer, naar wel van
d.e gemeente. 0p B1z. 16 van vernoemd bestek staat : De vreg te
schaffen 61rond.en clie d.oor het Bestuur bnrikbaar bevond.en word.en
zullen vervoerd en gespreid. worden op bereikbare plaatsen, door
het Bestuur aan te duiden...'r

d

)

Afbraakmateriaè.en
1tíaar zijn de dallen en and.ere materialen ? Deze rÍaren toch ook de
eigenclom van de gerneente t (SIz. 11 van zelfde bestek)

o:teigeningen

ffi;;;-;"it-or",
en

6.

de o",rereengekomen

het vlotte verloop der

prijzen, het uiteindelijk

bedrag,

onderhandeliE6en.

§ggig19-v99gvH5
TVEILIG l'IOitr0lT,'

iie'b Okegem stikken. Alleen geld. voor Zottegeno .
Vijftig frank de vierkante meter was de prijs vande rrli?mtc. LAitD VAIï
AAÏ,ST", maar mischj.en te reinig voor soffilrige eigena,ays ?
0m deze reden ï/ererr vij verplicht d.e zaak zelf in handen ie nemen.
1,íij werken niet met de ei.IebogenrlI.20, maar geven U een goud"en raad :
ItVeeg voor u1ï eigen d.eur uant er is d"aar r,verk te veel.tr
?. I$sl9i:e-s*-399:999-Ir.
nank zij urz gekende nioed-, Í{.20, zull-en r,vij rreldra deze namen in een
van u$ volgend.e :íkrantena:tikelsrf kunnen lezen.

a- 99r!r3]g-I:s*:eirc-

P:!:ris

Geen nieurve a.anbes'bed.rng, ondat

werken

niet Ulllgg'reriragen.

9' L9:-91*

(tees vorig vlugschrif i; 1(.V"P.)

rrij

geen geldverspÍlling nensen en de

-r1O. IIet ILV.P, Bestuur heeft maar effectief l«lrnen werken vanaf
aanstelling van de nieuwe burgemeester (11 naart 19?1), dus

1!

de

naanden.

11. FinanciëIe toestand.

lïij

hopen dat zoveel mogelijk inwoners de eerstvolgend.e gemeenteraadszitting zul1en bijvronen betreffende d"e bespreking van d.e
begroting L971. Iaar wordt het kind , H.20, uit zijn doeken gedaan.

12

. 3s9]3ses-:-§g§]LtqH

-I§-i'19§3
ïnderdaad., deze lanlturele vereniging ontving een toelage van Fr. 1O 0O0rZi.i zijn echter niet cle enigen.
no f96f rverd het zelfde bedrag goedgekeurd d.oor de provinciale
overheid, maar werd. nooit door H.2O uitbetaald..
Ilooit heeft deze kulturele vereniging onder uw bewinde A.G., één fraak
gekregen ... 1ï À A R O ïÍ ???
mN n00RN ïlï t[',I 00G, H.20 ???

lIíiJ hebben de stellige overtuiging, H.20, dat gij aLs blijk voor
urr vroegere grote genegenheid. tot d.eze kulturele vereniging, norgen
26.L1.1972 un s;rmpathie niet zult ond.er stoelen of banken steken
en d.eze zl'alt aanzien aIs d.e
IXEALE en E1{ïGE GMAlil[ v€r.n onze d.ierbare gemeente.

BESTUIT

3

- lïie heeft d.e kiezers gefopt, H.20 ???
- iíie bracht d.e financÍes in het slop, II.2O
- ALLEE}I

DE

???

1(.V.P.
SCH]RIJFT
DE
!TÀAAT{ETD

P.S. r AlIe dokunenten die v,rij aanhalen zijn ter beschikking van
a}le inwcnrers, en dit ten gemeentehuize. Zíi kunnen gratis
d.oor ied.ereen nagezien vrorden.

Verantr,'r"

uitgever :

Beechaan A.
Burgemeester

