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ïr/. Dc kofici, is cj.nclelijk cloor.cieí:f'èrË voor,,cle roeil i

n.t;.].annen ,van

: . Eíncielíjtrr j-s hct zovctr! ïle rlor-.r ons rliestÍ-jc1s r/oorgcStelcle rooi1i jn-en,,yc::rlcn tt.ans -:ct cgn;rar;LGl:gL4 van stó:,lqE itcc:1.;'c1<eurcl.FIct, is
ÏTco.'|TT.ïD.Lii,,To,G.ol]TTz.evocti'JC.í-cÏl.1cvcn.
tha.ns 'in-'c1e r'l:ÏÍJdc -"vorïrÍ&cl'Itin..qttllit ncn X 'ti jcl ccn bchoorli jko, l're,q
ct, <1c .clarrl:i jhoren.,-.e nrrtsho166i,a:lhcclcn tc 1:cko:rcn"
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i 3eltouc1cr1s lrJe, or4gr<lrcvcn 1,:olastiir.,rsdlruk en c.l-c halwa social"c naatreqel in vcrl:arec1 i,rct Ce r,roninn:ti'jk 'q-rÈ. 1fijli; zi;jn ór 't-'!:ans tochlclank
zi j on4c ':c;,rogiiqi:cn crr agspor-}i!Ë.gnrccÍr t_)aar'1ich.t.:untcn aan .le
rluistcrc' ;,o-1 itj-ckc horizont te besreurcïl; l"dc zull-cn cr i,lcclc ovcÍ'vralaeà.ilat c1c .inrcsla';en ílocclc l'.refl r7sï'{1cr bewaÍ1Cc1c1 ryorclt en dat cle
c1ool' o"rs qetoóetrcn inj-tiatíeverl"eGn vollc uitrr:rl--J-n51 zoudcn k=ri jgcn,
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TÍc staart,{,r.rcer otl c1e c1relrt:eít van een nicur* jaar.Ook r^rijr de opjlo-

sÍti.e, roc-rlen cl-c irlrrrcncï-s oen ze,Tcnrr jk Lt)73 toe.i.r:c}:tcn a1.. uwe vlrrj-,fc r,rensen í'n 'veíÈilÍína ;;aan cn ook de ol-aatselijkc problcr:en o1r
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VERSLAG VAN DE VERGADERINGEN VÀN DE GEMEENTERAAD
VA.N IZ MEI, 29 MEi EN 5 JUNI 1972

Tijdens de eerste veqgegsring keurden al de gerneenteraadsleden
rle Èr:nteinstraat goeà. Bovendien was
het voorlopig onteig";t\gtfi;lr
iedereen akkoord de F. \{- en T. \r- -clistributie (kabeltelevisie) toe te vertrouv,.*r
aan de intercornmunal.e Dïll\TnE'LïfC. l.Ia wijziging van de statuter.van ,J-eze
intercornrnunale zullen aan de in'vr-.::ers naclere intichtingen en gegevens worden
verstrekt in verband, ondetrnee::, :r:et de betaling en de financiering van de
aansluitingen van de huizen aan deze installatie, het jaarlijks abonnernentsgeki,
enz.

De dagorde van de twee<le vergadering kon niet worden aÍgewerkt
orndat, na voorlezing van het versla,g v;.n de voorgaande raadsvergadering, de
heer VLEESCHOU1T ER de zaal iraii. veri*.en en daardoor nog slechts vier
raadsleden (GIES, VAN BO:ISTAEL, \rAN DER SPEETEN en VAN SANTEN)
aanwezig waren. Dit was r:.atuurlijk betreurenswaardig want groep GIES had
zeet belangrijke punten op de agenda doen inschrijven nI. het aanpassen van
het rooilijnplan van de Borreweg en de Luipaardweg, het doen oprnaken van
plannen tot verbreding en verbetering van die wegen, het verhogen van de bouwpremie voor sociale woningen tot 10 /o varr die van de Staat en het invoeren van
een premie voor voorhuwelijks sprj.reïI.
De derde,vergariering,,tà"r:L i jrxri I\)72 ís er een die niet zo gauw door
de aanwezígen zal vergeten worden. íau rneetaf. aan waren de burgerneester
en de eerste schepen als van dg duivei 'bezeten en traden alle regels van beleefrJheid en van collegialiteit rnet de voeten.

Het begon bij de bespreking van het verslag van de vergardering
12rneiL97?(deeerste);a1degerneenteraadsIeden,@.g4giffi

van

wisten zeer goed dat het ve::s1aq iriet a.an r1e werkelijkheid beantwoordde daar
waar er sprake was van de iiarbell.tie'u'isi.e. En toch werd het verslag goedgekeurdrnet 5 sternrn*Ï tegen.4 (i-iit,;í:, 1,/ r.iJ I-,O)(STAEL, VAN DER SPEETEN
en VAN SANTEN).

"
Daarna werd rrret 5 sterrrrzren tegen 4 gLat aangenornen, dus verworpen
de gevraagde verbredings- en verbeterir:"gswerken aan Borreweg en Luipaardweg, de verhoging van de sociale bouwprernie en de toekenning van een prernie
voo r voorhuwelijks spar en.
De andere purten van de rlarorcl e worden hieronder enkel opgesom<l
orn de eenvoudige r'o(lelr rkr.t rf i.,1)'r f- ii l:l ij r1e l:espreking van die punten niet
rrreer aanwezig was. Deze gï'oEJ.r ha,cl dr: aaal verlaten orndat somrnige van de
raadsleden niet in de r;elegenireiri r.v*r:"rleii t(esteld inzage te nernen van de
agendastukken.

Na de vergadering van deze laatste gerneenteraad werd van de waarnemers
vernornen dat volgende pr:nten door de rneerderheidsgroep (ntrnCKMAN e. a. ) aanvaard
werden.

- De rekening van de gerneente over het dienstjaar l97L;
'De toetreding tot de intercornrnr.rrale voor huisvuilverwerking (stortplaats te Vfelle);
princiepsbesl.issing werd reeds vroeger door al de raadsledà'goedgekeurd;
- Uitvoeren door de gerneente Okegern zelf van de plannen in verband met de sociale
woninghouw op de wijk EVERSEM, plannen die nog door de groep GIES werden,ingediend;
- Doen opmaken van het schattingsverslag rnet het oog op het onteigenen van de gronden
-

nodig voor de opriehting van de genoernde wijk;
De aanpassing van de bezoldigingstoestand van de veldwachter per L/a/L972.

De door het Schepencollege gevraagde voknacht orn tot de onteigening van de
gronden vereist vpor de sociale woningbouw op Eversern te kunnen overgaan, werd niet
verleend orn redenen die liefst niet werden rnedegedeeld (dixit voorzitter van de gerneenteraad).
xxxxxxx:cr(xxxx
COMMENTAAR van de REDACTIE

kornt ook in Okegern, maar naar het schijnt nog niet voor iedereen.
- De kabeltelevisie
'\,V'egens
lTaarorn ?
technische stof3inger oÍ technische rnoeilijkheden ? Antwoord
volgt later.
- De groep van BEECKMAN houdt niet van ernstig werk en blijkbaar ook niet van gelijke
rechten. l'faarorn ? De inwoners van de Borreweg en van de Luipaardweg krijgen geen

betere uregen.

- De Staat en de Provincies verhogen de bouwpremies op gevoelige wijze orn het bouwen
te stimilieren, tnaar 9KEGEM niet.- Yfaarorn ? l?egens gebrek aaí sociaal gevoel ?
Vooral de eerste schepen uras over de verhoging niet te spreken; hij ontplofte bijna
van .
coleire. Ook de burgerne.ester was eï tegen. Geen CENTEN zei hij.
- Ook geen premie voor voorhuwelijkssparen zegt groep BEECKMAN. lïaarom ? 17ij
zijn ook zonder
. . getrouwd. zegt die groep en ook de gerneentekas staat er te
slecht voor ? j
- De bouwmaatschappij trVeilig \Yonentr en de Intercornrnunale rtÍ-and van Aalstil krijgen
de bons voor de uitvoering van de sociale woningwijk EVERSEM. \itraarom ? De gemeente OKEGEM gaat dat werk zelf opknappen. De vertraging is nog niet groot genoegl
- De groep GIES verliet de eerste rnaal sedert zíj ín de oppositie zetelt de raadszaal en
dit op 5 juni Lg7?,. trVaarorn was dat ? Orn een zeer ernstige red.en. Twee raadsleden,
die niet anders dan op de twee vrije dageg voor de raadsvergadering ir^zage konden

-

nemen van de gerneentestukken, hadden aan het Schepencollege gevraagd die stukken
te rnogen inzien op zondag 4 juni L972 van ll uur tot LZ uur 30. Op hun beleefd schrijven kwarn geen antwoerd, (wat nu aI ettelijke rnalen is gebeurd) en ook niernand van het
CoIIege verscheen op de afspraak. Dergelijke methodes rnoeten verdwijnen in een
sociale dgrnocratie.
Uit protest dan ook en rnede wegens het feit dat groep GIES de gerneentelijke belangen
op gewetensvolle wijze wil behartigen, stond er niets anders op dan de zaal te verlaten.
De aanwezígen op de raadszitting van 5 juni rnoeten heel zeker een slechte indruk hebben rneegedragen van twee leden van het College. De houding die zij hadden aangenomen wijst op vele gebreken, waarvan we de naarn liever niet zullen noemen. Indien
het gezond verstand nog in de wereld is, zijn wij van een zaak zeker : die heren krijgen
geen stern meer van de aanwezíge kiesgerechtigden, aan wie we vragen dit als getuigen
voort te vertellen. A,rrn OKEGEM.
De tr'[aakzaflre oppositie
Lr^ 16
rl A'?)

s.o.s. - K.v.P.
1il[aarde Dorps g enoten,

Het is niet uitgesloten dat we binnenkort vooï de fusie of sarnenvoeging
der gerneenten staan en dat OKEGEM bijgevolg van de kaart der "effectieverrgerneenten verdwijnt I

Hierop wordt speciaal de aandacht van de K. V. P. gevestigd. Het is
irnrners de hoogste tijd dat hun gerneenteraadsleden de handen uit de rnouwen steken
want na bijna twee jaar rrbesturenrr hebben zij nog niets rnerkwaardigs gepresteerd
op onze ge.rneente.

Het is dan ook norrnaal dat de inwoners ongerust en ongeduldig worden"
zö stiefrnoederlijk behandeld of orn het
duidelijker te zegger zb achteruitgesteld ?

lvVordt ons dorpje van rtbovenuitrr dan toch

Dat de Okegernnaren in 1970 door de K. V. P. in doekjes werden gedaan
daar twijfelt nu niernand rneer aan zeLf.s hun eigen kiezers niet.
Intussentijd betalen we steeds rnaar belastingen en taksen en wordt otaze
hoop op een 'rdegelijk gerneentebeleidrr rnet de dag kleiner en kleiner.

Bij deze alarrnkreet gaan onze gedachten spontaan naar de verwezenlijking
van de door de oppositiepartij (groep GIES) gedane voorstellen of prachtige initiatieven, narnelijk de verbeteringswetken aan de f'onteinstraat en de tot standkorning
van de sociale woningwijk IIEVERSEMTT.
Voor welk jaar zullen deze werken een feit zíjn ? Alrnaar door wordt er
beloofd of beter gezegd de inwoners voor de aap gehouden. K. V. P. houdt orn de
liefde Gods toch een oogje in het zeil.
Hoe het er nu op onze gerneente op een kleinere schaal aan toegaat willen
we U - het is trouwens onze politieke en zelfs sociale plicht - hieronder rnededelen.
Deze rnini-aktiviteiten geven we zo rnaar rrkris -krasrt door rnekaar.
- Reeds rneer dan 200. 000 fr. aan politie_ke vriendjes
Tijdens de enkele rnaanden gerneentebeleid (? ) werd de gerneentekas reeds
duchtig aangesproken. Dat rnag natuurlijk wel ,l Maar aIs U weet dat die 200. 000 fr.
enkel en alleen voor leveranties en werken naar politieke vriendjes zijn gegaan dan
zult U wel bedenkelijk het hoofd schudden vooral dan als U aan de verkiezingsstrijd
1970 terugdenkt.
,l

- De centrale verwarrning in de Pastorij voor weldra ?
De laagste bieding voor dit werk was van orrze dorpsgenoot
4.. NEUKERMANS. l4regens bepaalde reden echter werd dit aanbod spijtig genoeg
door de Hogere Overheid niet aanvaard. Het schijnt dat het Schepencollege aan deze
aangelegenheid een drarnatische zíttíng heeft gewijd en de door een schepen voorgestelde ttnieuwe aanbestedingrrrnet twee sternrnen tegen een van de hand heeft ge\f,/ezen.

Thans heeft datzelfde Schepencollege het werk toegewezen aan de heer
VINCK uit Oudegern voor een bedrag van 213. 058 Ír. (O. t. W. inbegrepen). Het
dossier is rnornenteel aan de goedkeuring van de Hogere Overheid onderworpen.

De centrale verwarrning is dus hopelijk voor binnenkort.

- Gemeentetoelagen aan de lopende band
Voor het ogenblik werden aan 14 plaatselijke verenigingen voor het jaar
l97Z toelagen verleend voor een bedrag van 69. OOO tr. Dat is verrnoedefijk nog niet
alles rnaar ook geen cent te veeI.

Dit bedrag werd verdeeld als volgt

:

- drie verenigingen kregen elk I0.000 fr. (hiertoe behoort een culturele vereniging
rnet uitgesproken politiek karakter)

9. 000 fr.
- een vereniging bekwarn
t'
il
_ il
5.000fr.
rt
rr
_ rt
4. 000 fr.
- vijf verenigingen kregen elk 3. 000 fr.
- drie verenigingenkregen e1k 2. 000 Ír.
- een vereniging - de belangrijkste dan nog - kreeg NUL frank.

- A. G. -Club een doorn in het oog ?
Reeds vroegeï werd U rnedegedeeld dat genoernde CLUB geen frank toelage had
gekregen van het college en ook niet van de gerneenteraad. Waarorn ? Dat kan U
geen enkele sterveling zeggen. ZelÍs het register der beraadslagingen van het
Schepencollege rept over de weigering rnet geen enkel woord.

Onbegrijpelijk en toch waar : Of is de A.. G. -CIub sorns een doorn in het
oog vaÍI orLze gezagsdragers

?

- Bj.idrage brandwee rdiensten
De gerneentelijke bijdrage beloopt voor l97l : 101.44I fr.

- De K. V. P. dankt

,l

Voor L97Z lnebben de inwoners van de IJAZELEERSTRAAT een bedrag
van ZO0. !94 f.r. aan RIOLERINGSTA.4§ laten inkohieren en deze van de KOUTERBAAI
STATIONSSTRAAT en -PLEIN hebben dit gedaan voor 245. O4O f.r. Voorwaar rnooie
VERPLICHTE geschenken voor de gerneentekas. Het K. V. P. -Schepsncollegg dat
zijn botten vaagt aan de in 1970 gedane schone kiesbeloften, dankt dan vanzelÍspreken
ook zijn beetgenornen inwoners
.r

De Nieuwe Klaroen (rnet sterretjes)
H. Z0
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DE NIEUï'IE
( tret ideale voorllclitingsÈLad woor jqng en oia)

Na een onregelnatige steranfuig van bepaaldo bela.stlngen op lJ. februari L972 gaat Jeet Col-lege van Srrrgemeester en Schepenon nu gok
op onr..rettelijke ruiJze over tot de onteÍgeningen langs de Fonteínstlaat en het )orp.l.r$ ROEPEN HET SCI{"EPE}ICOI.L0GD DAN OOK IIÀL" TUI
j

L972,
';1.:

Verslag van de ,qeneenteraadszittingen van 2O inaart en 28 llprll.

,

i Het verslag van cle zitting
wan LL/Z/bSZZ werd cloofffiep niet
"
"
r.vet wordt vereLstr geen afzoàdordoor
de
zoal-s
ondat
"goe<lgeker:rd
1
',r:l15gt sterrrlng wercl
gehouden"-over cle belas!íngen oir de riiwielpn,
i'
voertuí.gon en "tabaks1i jteriJen.
ï'treínig zaaks bractten ons bovondien dc beicle' frog.rgenoerrclè
raads'zittíngcn' Àcht van de ïr.cficn punten die op dc aàgorae voofkryarlen, worcten docr aJ. Clè aanwczLge'raaclsleden goeclgekeurd,.Deze pynten r^raren de volgende !
''
1. de rckenin,T -ran.d.e.kerkfabriek bwer trct jaar Lg?Li
2. het politiereglencnt op trrct vregïerkeer. Dit lcclaolst Ïret trekken
wan r.r,itte cn gel-e strepen op cn Langs sorr1i6e straten van de ger:reeàte i
3. 'het tarj-ef wocr c1e toekennj-ïlf, van grafconcessies'Eeuvri.gdurende
grondafstand op het nicuwo kerktrof ís 'roLgens c1e vret van 2O' Juli
L97L op de be.graafal-aatsen en de f-ijkbezorging niet !:leer topgela'' i i.tën. Íhans ziJn er in 0kc61eil nog grafconcessics voor 50 Ja*,h on
voor 2J .jaar te bckor,ren.Voor cle eorstc cate,gorie is lrct tari.ef
ll,OOO fr. per r-r2 on. rrocr cle t'..reede categori.e (coi:ccssio veoor 2!
jaar in .,roLle a"ard.e) 1.2OO fr. ocr n7i
4. verlenen wan bevoegdheid aan lret Sclrepcncollcge ore de sub 3i bedoelcle grafconcossLos aan dc belan,qstcl.lenden toe te staan;
5,derlrcdde.raststc11ingvanilcsclcretarisva:lc1cC.o.o.i
6. de horzicni-ng wan de vrerkuren van dc vcldvracl:tor;
7, kennj-sicving va:r c1e werkiczing varr d.e lecien van Ce llerkfabriek;
8. de rckcnirr6 -ratt de C,O.O. ove:: het jaar L97L,
BiJ gehcine ster.a:ring ',rerd c1e tr.eer .ír.. x/leescltouvrer aangeduld al-s
vertegenra:ordiger voor arLze gemcentc op de /rJ-gerrcne lcrgadoring van
i

j

,'

'

,

VASIÀ.
f.. Jranbcste.Cinfl a?n;lca C.enïrale ve{warming in clc .:;asto.ri.i.
nèt vrcrk rrerd cloor de ontwerpcr geraand oi2 23g.4OO fr.(B.T.U. inbegrer:en) .Ze'ren aaïu:Lel1ers dongen ncde.De 1.aa.gste inschrijvcr is
zal hct vrcrk klaar
ortze dorpsi;encct À. IlfJlllmHLfrlT§r I(attestraat.llij
(:.T.iI,
s spelen vocr L67.53O fr.
inbc,qro::cn), clit vri]. zeggenlvoor
ecn bcdrag clat resi:cctiovoLl;jk 71.87O fr. es L26,476 fr. lagor
].igt clan dc raming van de ont'r'lerper cn het iroogsto aanbod d.i.
2g4.ao6 fr. ) .

2.

.

HoewcL Cc gc:'aeentcraad trct onteigeningsplan nog niet heeft gocd-

,./.,

cn I2.oÍ3 georr opclrach.t gaf aarr het Sche:cncollegc olil , cÍtGrzi'jàs1 het schattin3s'rcrs1a61 va-n clc te onteíeenon oniocró:rde goccLcrcn tc c'locn opr:rakcn enranclcrzijd.s, oni óver lsigaan tot hct innenon win Cc nodigc gronCeneis iret Sch.crcncolleco toch'rccdiJ volop
bczi6t net ,':ct uitvocren. 'ran de ontcigcnin6gon.
Dc r+c-b1;clj jke pJ-cc,3won-:cn .r.ro:rdcn hicr clus nict ,;cccrbicqa.qd cÍr wc
rocr:cn hct Schc,rcncol-Ic6lq...dan ook Fir'rL?.t'oe'í.r'Ii jct clcracli, j.ko hand.ch.rÍjzc nu o;: onbevoe:c'1heid. of is clit loutcr clictatuur?
"ïIc zijn cel:cr nj-o-b tcgcn ccn s'rocdige ui'tvoering van c1c r,rorkcn,
intceenCf,Qlr, want r'rij z:- jn zeJ-fs clo ccrs.to ::cr^rccst clie Acijp kr,res: tie clr'clc c1agqrdc watn c1c ger-:ccntera:d r':o5l:cn rgcbrachtg r.laet'r ruat
T.Jc eiscn is dat dc 5;c;recntcr.aacl i-n clc,lcloecni.ej-d- rrorclt qcstolcl
clc ro1 tc s::elcn.clj-e h,a:'r cl,:cr cic rretgcvcr is tocbcciceld gctuordcn.
3" 4et tqkercjTlorrcïit or: d.c riolering ïrGÍd geeCackcurcl bíj tconirrt<tijk
vocr cen tozl:íjn van s jaar d,it
Í-s tot 31 clccc:-rber L975.i-Ict sch,e':cncollcsc j-s rccds nct clc loepassing crvaxl i:cgonncn r'ranthct ieccft dc hcren )ll-IondLt lI. uit },ïinovc
en À. De §r-rct uit St Gj-llis aangcstclcl vocr hct opr.raken vàtr1 leet
gctr<curd

kokricr i
4. i:r/ergrotin.3-ga-n -rqt rlbations-rlci+ van Okc,Tcr-r.
.iDcn koninklijk
bcsluít wan 24 nowertUcr f97f stclt d.e nLeur..rc
vast
van
I:.et,in
c1e k1 cinc vrcgcr:.is ín;lcc1ce1d stationspleín
,'.jigrcnzcn
':- van Ohe;lcrr, ir,at zca1 s U aI1cn r^rc1 rucct Coor ons zotTt nooi uitzicht
Ïrceft gokrogcn cn dat bovcnclicn gcLukkigc naar c1aaroi'] nict altijcl
danklsarc ei-,':;enaars heeft gcrraakt.
.
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)c r'Íaa|rzal]c opi:o'sitio
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(fret ideal-e voorl-ichtingsbl-ad voor Jong en oud)
oneentcraadszitti
De voltaJ-lige genecnteraad. keurd.e voigende punten gocdr
A. Met cenparigheid van storu;lon.

1. De wraag ingedioncl door de far-r1lLe van wijLen O. Van Tfi.cht
tot ?ret bekonen van oen grafconccssLe voor do duur van §O Jaar
op tret gei:rcenteLijk kerkhof ;
2. De principJ.ële aankoop van cen stuk grond (7 ^. t+O) golegon
van rÀrtJJ.angci de Kouterbaan en toebehoronde aan de erfgenarrcn
Ien A. trIan der §poeten-I'Ieuker.rans voor ecn bedrag van I+O8.OOO fr.
(wederbeLcgging inbcgrcpen) I
3. De ol"ndafrokcning in vcrband net dc wcrken uitgcvoerd aant
- Kouterbaan, Stationsplcin, Stationsstraàt en SpoeJ-straatJe.De
totaLc l-ast bcdraagtz 4.4L7.354 f,r,
Dorp,
Astrl.dbaan, Brrrgei:reestcr Couckstraat en BruggelJ€§rTotaLo uitsave I L.O59.)21 fr ,
4. De sociale proqra^r'-1i:latie L972-L973 voor hct gcrrcentoporsoneel.
B. Mot 5 ster:nen bi.i ll onttroudlnaen.(nindcri:.eidsgroop)
n bolastLngon voor L972 o1: de honden, riJrclclen
Da tt yrc,@
voertuígon en tabaksLi jteri jen.
In 1rJ-aats varl j-n clí.t wcrband 4 afzonderJ-ijko stcriuringen uÍt te
brcngcne rtrerd slectrts èèn kocr gestcnd, zodat in feitc de Laatste drie bel-astin5;en nj.et wcrdon gocdgekeurd. ï{at nu?
Verdcr wcrden naar cen vol-gcndc raadszittÍng vcrschowen tret
vaststcllon wan hct nieuw tarj.ef a1 sook dc niouwe vooxrlt/aarden
tot hct verloncn van grondcoaeössics op dc gcnccntoliJkc bcgraafp1-aats cn Ïrct opdragcn van bcwocgdhcid aan hct Schcpcncol-logc
tot hct tookcnnon van dic conccssics daar hct Collogc wcrd vcrzockrt con al-gcrlcen rcgl-ci:rcnt in trct raan wan dc v.rct d.d. 20 JuLí L97l op dc bcgraafi:J.aatson on do J-ijkbczorgJ.ng aan dc goedkeuring van dc gcr-rcentcraad voor tc 1cfigcrrr
Tensl-otto wcrloendc dc Raad ccnparig ongunstig advics nct botrekkíng tot trct invocrcn van ecn ccnwor:'^rig àaricf voor vratcrverbruik.Dit taricf clat woor Okcgcn zcer nadclig uitwalt is vooraI- trct,gcvo1.g van cle fusio van dc gcvrcstclÍjke dicnsten van dc
Nationa].c t,(aatsctrar:i j der ldatcrLciclín;1cn.

x

x

x

Irr dc i\icuwc I(laroen van LL/L2/L97L fraddcn wc cfe bclofto
uítgcctrrukt torug tc koncn op trct par.rflct nr L van dc K.V.P.
Hicr zijn wc danl
Do invroncrs zLjn al.tJ.jd zcer gcrroclig voor fi.nanciën, bclastingcnrtakson, onzr cÍr dat is wanze1-fsprekcnd want niomand
botaaLt graag bclastingcn.Daaror: bLijvcn wc cvcïl stilstaarn biJ
punt I van tret;rparaflet in wcrband not dc qor:contefinanci.ën en aJ-lccn h.iorbij nog vrant krct kor,rt ons voor clat de overi6lc pr:nton
van hctpamflctr eua rcalisatics,
vorro lcencclcn h.ct noma1c J.iggcra crr vccL ríecr rrcg hcbl:en van ccn hcrhal-íng van godanc kiesbc-

2o
TJel-nu c1o 3i. Y o j-- o r ritra'J gcri..ratg v'aïi ocl Í.r cirul-cl a/an LB nÍ]- joen
frarrk; hicrr-'rcc ldo:rcfcn on€:otl)=ijfc3-d -iï"vcB*cri.ngcn of lcningorr bc1:.racr r-la.;. dc wcrkclj.jkheid
en
doel-d.Dit bcitz'ag 1-'Let nc.kclj-;k

a1.s rJ',;ci r^icct dateir:gcwc1ge h.et slecht bcdat is bcgrijpe1ijk
stuur varr onuc ï'oor:..ga:rgc-."s. :eJ-" dc itannlr: vaï1 dc ír.V.F.rde
.,
].aatstc jaa'cz:" G-A.}'IS tl{5GFrií Lï.!l}]l)O ï)ï "iO'r.}ïr;}ï G.E},IODER.NïSEERD, -u'

toestand
On cen rircirri,ll :l-.r r.r-c':t; ric i;,'':.i-;c:,)- *-- .io financiö1c
wan cle gci:Ccn-bc i i1--;'j:L '..r' lij-c:-r:i.rj..,r-l c1C ";'. 11 C'lCï ci- jfOrS Sprekgn"
Dc scllul-dcltias-l; :'.rr', .'.e ;'ioii,.r3Cr';2 l:1 ..,.L v,:or ?i-ct jaar L972
orrschreven 1ví(ff'dc:r al.tj -ij'r)ir--, J
ti,-:l 'Tl!.r,.,'c-t:...1 ltea i;ui.. :- " í-.cï'l-j rl:t,;t"gtCoKcrkteof
;-

Ïntcrcstcn./Lcztl.i:,3,.i-j-..l:::j...:ïll;].--;:"=..-"'i::'E;."-Tffi

Àflos sAng/ J-cnini:. I

::t

to

tal

.:5 . : i,,-

I

;;!.

5CE , "-

Í

t*O.8OO,

-

c-;

Dc jaartr+ -iksc, s:ii;'-,'-J:- -i'.t,.-1- 'ru .;",..-jc:-':,,-; i-::-;alic bowcngcnocurdo
vcrwczcn1-i jkinecn L.cI-o-',:" a-.-r' -r, I
:a). :')1.; r., :i::a.nl;o
ÀnCcrzí;cis e;: ii,.r,1; !-= t,-''.-. l-;-.-:.r:'..-.-i, 'r-'-r;,.1ï'i'..-r".;-b cl.o sckruLdcnl-ast wan hct Lj.j-: -in dc ;.,r)irr..; 7';,r-.t1,:-.t':n -"r.ri. r-'ii:cgcnlSl+5 "LST rfrarrk
(i-ntcrc= tcr,: JLL.:L80 f:'" ;ir- A::r-: ,-.-,.-:.,,s-;- .:,,r ;', ; --:- -i .DA'/ i=. )hetzi. j
bi jna 30i4, wa-n cf c ';,'c:'ïi-'i:i,i-:i: -. c::i,;: 7,1, :.: -; "ra.:: :.i c gc:-rccnte "
H'i efUi t vC_-L;i'.; .-.le.-.; ,.,:,.;i16,.-1 r:: ..^;" j,,: :-'i; ";.:.'! *,'c::i:l.octclc'L iS gewordcn"Eïi on ia'1, íiralrr -;c tor:c:i.,.r.-:..'ir:,'i".;.:.ci cclf paralI c1 tc trckken i:ct dc sta'^i ;.-;'^l-.6'i c.-r ': ic: ï-- {,1i-i. ;-.i :,,.';r ij:.,itris ci'rtt<cnnen, ccn
wf i j bcJ.an;;ri- jkc i)c::i-:luj.1'Í'.i.iir: i .,1 -j:r1 o,.;-;.j. i'":-':-'c:rd is s crrent tc vcr\
wullen tr:cft"
'l.,Ic1nu cle i,-c'ri,rl-r s:h::.lc'l trr.irr." i; '.r1*1 il;; -;'i;ac' Àa.ist zou ínzake
J-cningen j2l ;-21-j.::r: .i':.'.1"ï,': i>:.fïr1 ".,:.,, i.....?.:v.:11 53 ni1 jocn tcniasto van de Steia-r, i-)t,:cr-r:' ....Jat':---i..,:, C:l:, -cci:-';i i-C /, lran c1c lcning].ast wan .i\aI s'r.
Hct bcsiuj--L iii'; l.i.--i.'-.' ,lL1s -\, u'J,' ..ic' 1r...i:i. i Ci;ci;ci:r hcef t ti jé
d.cns ons ::rar:r]-:.(ttJ '.-:: - -1, -..: . --,;.; :-. i.iiqr---.-cc: :. .'i?.ar.' :_ra wcrkrouding rrincler J.astcn í:oc,i.:;-, L:1..-,'(.-r. ,.,; .ir; i:i1.,,cï1,f.-- r rlil.it anclc:'e 6c::rccnten
dat trebi:cn noc-bot:l r.'l oc-:i.(.).,:,1 it;i.c,i.ct 'irit.r: ',,1l ;,1,o"v'O1g -rroOï'bCO1dig "
i:
wc-ï ric -': ïai{ ,--,Í,;:l-r', '1.;c:i'ic,r,:' j.,.i:i-; l:ctaal-t onzo gcrrccrrtc cicr'6-i j- jlrr: .:c}; ,:'.'r
ï,'Íc so:1Ícia a'iLe-a:t r.tiira.. ,,1: ,i:ci:."r:.a:'Í:j- ji{í;i;c bro:racn van inkonstcn oDg
- Dc i:ij hct r:-jn:i-s-tc:::;-r zar.:r.,:Li:;iclal-ahLisc,'.:lakcn cpíjerickrtc fondscn zull-cï] írr. L972(tr--; Lrr:na:lorin;l) L., ïC3,55C f,;o in c1c gci:rccntcl:cg:c cn-i;r-a:r:'-:r,-i; j.; 3-:-cr;er:d,ccl-s hct rcsu.l-taat
kas stortcnolczc
van ons groots op,3cv:"-5 iící:c.:;;i-,,r-o:l-r-."
- Dc inwoncrs wan Ckc;-1cr:r zi-ri.-Lilr. .'-. ?,.;(j5.'l i': fro aan dc gcr:ocntekaS afclra,3cn ir:zakc cr1ïo:j:cl't..l\, -;.ic,::1-',:ffí.,:..,; (:-.OO5,750 ff . )rpersoncnbclas'bi:lir (i,:C " Cl l i:r,. i i! -d{:cr-;'-.-i.,:c:r-,;cl-asting(6O.OOO fr)
l:cl-ast j-ng ci: ci; ri;rric-'l-c:z {I;C " t--il: :ï:') "
Ïilc-i jcs s3,j1cia!:c'bcl-d. i.;ctol:cr,',i; zu-i k: .ocn cntwnnest wan
fv, "l*Ii.c;licc1c 1t,',;: irc ï :-- i ct; ',,.-c-,:-'c1cn iicclaarn tcru:rinstc
r869.31C
3
wannccr dic g,cJ-:-Lcr-: op ccn -bc1.:o',-'.-'-..ir:i.: t: ,;zc -,,.rcrcicn bch.ccrd.
Nu- kari-r
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Dr, i,l7l/rÏ'íïft, O.,.]POSïTIE .
1c à\)
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NIEïlIrtE mXBoEt{

(tret 1d.eale voorlicirtinEsb _voor ied.ereen)
versrag ,r.n affing
van l"o juLi

r9Z2

Noteren we vooraf d.at d.e

wijzenaa.r een latere
ongewone

op 3 Juli t9?2 eepLand.e gemeenteraad.szitting op een
hlegens ziekte van een gemeenteraadslid. van d.e neerderheièslroàpd"atunr werd. verschoven, Waarvan akte.

De raad.sled.en trafen blijkbaar reed.s in vakantiestemming want d.e goed.keuring
werd vLot verleend. aan d.e hiernavolgende punten.

* Het

onteigeningsp,B,4 qn het ontelgeningsd.ossier van d.e tr'onteí§straat (buurtr,reg
De totale opp€;iIaËte van d.e ingenogen grond.en beloopt t,3i,tl116 n:Z,ttiervan-. 3)
rtrerd.en 937r38 m2 kosteloos verkregen en 3?9r88 m2 zulLen worAen betaal.d.; d.it zal"
door mid'd.eL van een Lening gebeuren, De prijs van d.e onteigeningen en
q* fijaomend.e vergoed.ingen bed.raa1t bU5.)36 fr,
"""
ontworpen d.ossier met het
ï H:t
tr'ontcinstraat

oog op het uitvoeren van verbeteringsr,uerken aan
en aan het d.orpsplein.
Deze rerken nord.en geraamd. op J.820.6A? ft. te verhogen met Bllt.,BBl1, frr en
respcctieveLijk voor 3,I.lir. en ereloon ontwerper, hctziJ in totaaL
)92:909^lr.
b.834.49I fr. Staats- en provincietoelagen zullen rniord.en àangevr"ogd,. uet gomeenteliJk aand'eel ze1 afhangen van het purc*rrtage d.at d.oor het Bi.jk za1 word.on verleen4
De trerken moeten binnen een termiJn van o0 t+erkd.agen voLtooid. zijn.
d.e

* De gemeente za1 met een algerneen rioleringsplan word.en beglftigd.. Dezo besl"issi-ng werd. op verzock van d.o hogere overheid. getroffen 1n het ,."il orl de gezond.making van het plaatselijk lcefmlLieu.
*

De eind.afrekening vnor d,e KouterbqaÍrrerrz., r+erè hersj.en.EÍndbed.ragt 4.&t1r6T6

tr

;

*

De Kouterbqan ( vanaf d.e gerneenteschool tot d.e sversemveg) za]. tot speelstraat
ruord.en orngetoverd. van 17 Jul-i tot l1 augustus. De jeugd. zal d.aar ied.ere d.ag l«rnnen

ravotten van 9 tot 20 uur.
veiliqheièsmaatregelen : - alleen plaatselijk verkeer is toegelaten.
- snelheid. van d.e voortuigen beperkt tot 5 krn per uur,

*

De begroting

t)l) van d.e Kerkfabriek.GerneenteLijk aand.cel | 35.f00 fr.
x x x
ONZScoMMEl§[AX3.. "
* iÍet onteigeningsplan is een echte d.oolhof. Dit Ís het gevolg van d.e in ;1g1.s
*oea- toen verbete ringst^rerken r*erd.en uitgevoerd.* gevoLgd.è hanÀelrai jzerd.ie ,ó- mr.nen resumeren als volgt: bevoord.eling van d.e politieke vriend.jes.§n toeh wensen wë
d.it plan goed.e vaa.rt.
* We zijn van zelfsprekend. akkoord. rnet d.e gepland.e lrerken, Irlaar echter niet"mot
;

i

nutteloze uitgaven en met een verkn<leiing van het d.o{pbee1d".Daarorn sLaan rore. aLarm
alvorens het te laat ie.'!fat rvillen I{e nu eisenltjk? f
Dit is zeer eenvgud.lg: L. een herwaard.erinq van het d.crpspleln gealen in hep kad.er
van d-e omgeving ( kerk en pastorij) en d.ít op grond van een voorafgaand. ad.vies van

i
land.sehappenarclitect.
2. aLleszins hot behoud. van d.e huid.ige wegbed.ekking .(mooie
kasseistenen) in het mid.d.en van het d.orpsplein,NatuurLijk màg d.cze rtregbeaókFrng

een

word.en

hersteld. .

straat.

. . .zond"er

}it voorstel werd. d.cor d.e meerd.erheid.sgroep pronrpt van d.e lr,and. geivezanrfteze groep
staart zich bLind. op een volled.ige asfaltering van het d.orpspLein, i:.etgeen de verfraaiing eeker niet in d"e hand. rtrerkt.Of rtrillen ze het kaatspLein van d"é club
i|E$1ïDAACHTTT hervaard.e
ren?
* HetT&peelplein in d.e Okegemse brousse is nog niet voor morgen. Daarom nu een speei-toezicht.
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De waakzame oppositÍe-
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. DE NIEtn,ÍS

KLÀRO-EE

-
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( tret iàeal.e voorLichtingsblad woor Íong en oud)
Na een onregelnatige stenraing van bepaalde 'bel.astingen op 1I februari L972 gaat- JreÈ Col-lege van Surge:'reester en Schopenoh nu ook
op orrr"r€ttetijke r.uijze over tot de onteigenlngen Langs de FonteÍ-n'straati"'1 en Ïret )orp.T,.rE iï.OEl?EN i{E? SCi{3Pr}}ICOI-LEGD )ÀN OOIi'}U&? TPSI

'.r.
...i

r'r

;

t

van de gerreont.e,f.aadszittingen';líB.n 2O maart'en 28 àpril.
---_.,Versl3g
i i'
19?2.
-------;i------.'',':
:Het verslq3 wan de zitting ian LL/Z/LSZZ werd doofffiep
piet
goed'gelteurd. o,r.iàt , zoaLs door clc'ruet iroraï vcreist, g..n afzoàaerLíjker steririne: werd getroudcn over de belastingen oir de rJ.Jwl.olèn,
l-;

ïfeinig zaaks bracltten -gns bowcniiien dc bcicle hogergenoe::cle
raadszittingen, Àcht wan tiö no6en pr:nten die op clc aàgorae vooikrrrameïlr; vrorclon'' d.ocr a1 de aanwczige raaclslgden goeclgekeurd..Deze ppn1. do rckeninq -ran dc l<erkfal:riek over Ïrct jaar LgTLi
2. het politiereaLenent op hot we6;verkoer. Dit ï:ohclst tret tre'rken
van r.ritte cn geI-e strepen op crr langs soi-r.1ige straton van dè ge,

nrcentc;

3, tret tarief Voor c1e toekenning varr grafconcessies.Eeur,rigdureyrde
grondafstand erp het nicuwo kerktrof is 'rolgens de rret wan 2O' juLi
L97t op de be3raafcl-aatsen en de f-ijkbezorging niet rleer tocgcl-aton. Thans zi-Jn cr in 0keg;er:r nog grafconccssics voor 50 JaaF cïl
voor 2l jaar te l:ckoi:ren.Voor de ecrsto categorie is hct tarj.ef
4.OoO fr' i-ror i-.r2 en-rrocr d.c tweed.e catcqorj.ó (coi:.ccssio vaoór 25
jaar ire .rol-Ie a"arcle) 1.2OO fr. -:,er ra}i
4' verlencn wan bevoegdheicl aan het Schepcncollca;e oi: do sub 3 bcdoelile i4rafconcessLes aan dc belarrgstclJ-encien toe te staan;i
5. do licdde.raststclling van c1.c sekretaris van c1c C.O.O. i
6. clo .lircrzícnin61 van cl.c vrerkuren van dc vcJ.dv.rac:ter;
7. kennis'1cvÍ.:rg wan c1c verkiczing van dc leden'/ai1 Ce Iicrkfabríek;
8. dc rckcnirrg: .ran cle C. O. O , orre:c hct jaar L97L .
Bij gehcine ster.a:ring rverd c1c heor .ir. Yleeschouryer aangcduíd a}s
verte3:enr,v:orcliger voor onze geneentc op de /rlgenene ïcrEadoring van
Dcndorl-oc.

VASIÀ.
1

. /ranbcstecling .aqn]-_ea_-rlelltra1e werwartrrínír in .clc ..:astorijl.
bcgrenen) .Z"ven a.annei-lcrs riongen reecle.De ias.gste inschrijvci" is
ot)ze dori:s,'.:cnoot À. I\fíJUKERiÀl.TS, ï(attcstraa-t.Hij zal h.ct vrcrk kLaar
spclcn vocr ]-67.53O fr. (.:.T.:r. inbc,3ro::cn), clit v,riI ="ggor: vcor
ecn bcdrag ca.t resi:ccticvcJ-ijk 71.87o fr. en L26.476 fr. lagor
Ligt dan de.ra":ring van de ontweri:cr cn het iroogste aanïrod dri.

294.ooí fr. ) .
2. '.,ícrkon aan c1o ]ontci.ns traat cn clo Doro;:laats.
Hocwcl c1c gc:'lecntcraad trct onteiS;eningsplan ncg ni.et hecft gocd,./,.

gckcurd cn noe .,gecn opdracht gaf aan hrct SclTe.rcncollcgc or1 , errcrzijdsl hct schattings'rcrs1a61 wa-n de tc onteíeencsa onrocrcnCe gocdcrcn tc clocn o1:r:ratr<cn cnral{C}crzijdsl oF:l over to gaan tot hct i::ner:lcn van c1c irocl.igö gronicnpi-s,.irct Schc-rcncollc.ic toc}- recds volop'
,bcVíg net 1ot uitwoeren '/an .dc...ontcigcnin.3cn.
Dc'r,rc-bto.1-i- jko i:1-ccr3:vörmcï] r^rorclcn hicr-c1tis nict sccerbied.íg'cl cn ï,rc
rocrSèn lrct Schc,:cnco11c.3e darn ook Fi/r,LT toc.iri jst cicr<eli jkc tranCoh"ríjzc nu ol: onbovoc-c1l:oid. of is dit 1outcr'c1íctatuur?
T:Io zijn zclrcr nie-b tc,1cn ccr: s'lpocligo ui-Lvocrín6 van c1c vrorkcny
, intcgcnC:c'l r r,,rant T'rij zíjn zolfq clc ccrsto lcl^.rccst c1íc clczc krrrestie o:) c1c :Laaorcic van c1c 6cnccntera-d,':cb,':cn gobracl:.t, r,raar r.ra.t
I.rc cÍscle is dat dc gc;:rccntcraacl i.n *g;elcgcnhej-c-1 ,,vordt gcàtotricl
dc roJ- tc s::clcn clie ha'r clocr-. gi_g l'rè'c6c-ircr is toohcclccld gelrrord:n.
r.rcid gcelgckcurcl 'bij t<oiin:cfijk
3. hS tàllgro;looorrt op .Co "io
voor cen tcrr:íjn van ! 3aàb'.Ait
ís tot 31 dccc:rbcr L975.i-Ict sche':encol1e,ic is rcc.do ngt itc toepassi-ng crvan bcgonncn wanthct leccft clc hiren ]tIionCt Llr'di.'t }ïinowc
I'. 3e §nct ttÍt St Gil-lis aangcstclcl voor h.et opmaf-ën;van ;Iret
"*
kokr.icr.

k. Yergrot

:: va.n -l:ot Stationsr:Icin van

Okc,?cr-r.

Bcn koniniclijk besluÍt wan 24 nowenbcr L)JL stclt dc' nierlr'rc
Erenzcn. vast var:. h.et ín d.c kleinc r,rcgcnis inecclccld stationsplein
van Oke3or.1 I cl,at z:aLs U a1 trcrt rucJ. 'rycct Coor ons zotrt rrooi uitzicht
heeft ,3ckrcgcn pn c1àt bowcnclj-cn gclrri<kigc naar daaron nict al-tijcl
clanP.baro eí,qonaars laecf t,goi:raakt.

3e waakzaËle op:)oqitic
l--1.20

i

..

NIEUWE KLAROEN
ideale voorlichtingsblad voor jong en oud)

Gelukkig ! Het Schepencollege zíet zijn nalatigheid in en
regulariseert de in ons parnflet van 30 april L97Z aangeklaagde tekortkorningen.

Verslag van de vergadering van 5 rnei I972, waarin de gerneenteraad volgende punten heeft behandeld :

l) aanstellen van ontwerper voor het oprnaken van het onteigeningsplan
(I'onteins traat).

Z) verlenen van machtiging aan het College orn :
a) het schattingsverslag van de langs de Fonteinstraat in te nenrerr
gronden te doen oprnaken;

b) de nodige gronden langs dezelfde buurtweg in te nernen sarnen met
de ontwerper.

3) indienen van een verant\À/oord verzoekschrift tot uitbreiding van

de

bouwzones langs de Bosstraat en de Hazeleerstraat.

Deze punten werden rnet algernene sternrnen goedgekeurd.
Orn nu tot de onteigening oÍ de innerning van de gronden te kunnen
overgaan, spreekt het var:zelf dat het onteigeningsplan door de gerneenteraad eerst rnoet besproken worden en goedgekeurd.
12

rnei

Met dat doel is een nieuwe gemeenteraad gepland voor vrijdag
e. k.

De inwoners van Okegern kunnen vaststellen dat de oppositie - en
dat zijn./ij - een opbouwende politiek voert, die uitsluitend het alge{neen
belang op het oog heeft. De meerderheidsgroep heeft er alle belang bij een
inschikkelijke houding aan te nernen ten aanzien van de minderheidsgroepr
die bepaalde rechten heeft opgevorderd orn hun rnandaat naar behoren te
kunnen vervullen.

\4rant

de kruik gaat zolang te water tot ze breekt

De

waakzarne oppositie

H.20

I

j)Ë llr§l"ïIfD KLAITOEI\T
(-t:sl-tgsgls-yggr11:3!rgsgElcg-ygg:-rsgs:sge)
Zoals in de I.IrEUÍ,,IE KL/rROtrN nr 3/?3 wan L/6/|J aangekondigd
vergaderde de gemeenteraad op naand.g 4 juni Lg73"
ïrr aanvrezií;hei-d varr een &a1rijk. gehoor dat ée ongemanierdtreid
vo'öral varr c1e eerste schepen en varr een paar van zíjn pöJ.ítieke
wriend,jos heeft kunnen bewonderen, werd een luelgevulclc agenda af-

t+/zs

gchandeld.

ti, ï,trordcn ?:ij ecnpari,qhoi-d van sterrr:en eccCsekourd:
1. Uitbreiding; wan }.et waterleidingsnct J.angs de Ricfstyaat.Die
uitbreiciing r,,rorclt op L6.OO0 fr. geraanndr
2, .A.anï:rcngen oncler dc groncl wan het elcctricitcitsnet
op het
Dorp err aanJeoiren van wÍeq verlichtingssiorpalen.Je
kostprijs van
de openbare vertriclrtíng (8,T..,r. intregrcren) bedràagt 9O.44ó fr.
De sicrpalcyt zíjn nog cen fi-nanciëlc kluj-f voor .l,ater.
3, T,/ooqlooig rori1.ijnplan voor rreg nr 9(dccJ-);dic rooí1ijn beslaat cen .]:rcedtc van 12 rleter.
lí. Voorloirie ontcigcningsolan +ooprhreg ïLr 9 (accf ); cr za1 een
opi:ervlaktc aan grond worclcn i-n51cnor-rerr van 2,L32 r:tZ,
5, 'Voorontwer,r:> voor verbeteringsr,vcri.cen aan Tdeg nr 9 (aeef ).Díc
weg za{werbreéd76n vcrhard word,en,r.rct ccn ,1aag stecnslag en daarop ecn laag koolr,ratcrstofbcton.De werikon tot aan dc ]:oek worden
,qcraand op 1,396,)2i1, fr,cn zo dc r"rcp; nog tot c-.rcr een zekero afstand(tot aa,n d.c geplande ruoningrriSÈ)zou ryorden vcrl-engd dan mag
daar nog eerr ,":cclrag tran 653.3O5 fr rvorclcn aan toegewoegd.
6A7, Docn onr:raken vAn sckrattingsvcrs].a5; cloor icevoegd ar:btenaar
wan cle in te llcncre,.1ronc1en(+ qebourr) langs we6l nr p (aecf)
tc"n
vens Col1-cge r:ac}.tigen tót bnteigeni-ng van clic ;ronclen en gebouw.
B, -IlanwraE;c1r. varr vcrkaveli-ng rnet l.rct oog o1: Ïrct schcp,;sn van bouwgronden J-anqs dc Boss traat.
9. :ickcning van c1e gci:recnte over hct dicr:stjarr Lg72;Die rekening vcrtoont cen overschot wan L.924,371 fr.
ï{aarvan t L.331r,649 fr. j.n clc qcrdone clicrest
Lll-?.534 fr. in dc i:uiten.qcwonc dj,cnst
L72.6?,8 fr. in clcrclenwcrricletingcn.

B.ïerq@3

tcgcn 4 (or:,:ositie)
@,ïilen
Deilenin$' ter fínancicï'Ír}8 wan dc grondin-ner,ri-ngen nodig woor dc
rcalisatj-e wan d,a cloor ons ont'woqocn $o_cralc ll"ni*g*ijk en voor
d.e l:cta1-ing van-Í6*
tcontract)
b) net 4 stel.:nen. Ici j'5 onttrouclÍngcïr (nócctr.;anrNeukernans rr/ernaillcnrVlccschouwer en Nuyts)
Dc r-rotie: ]..tot hct vcrrder.rcn van i-c door clc Intorconnàal-ettLand.
van ;!a1 stltvocrgcïlo€rlefl; i-n,rlanting van ccn brcckrycrf in de iiolcnbeekl:recrsen en 2,tot opriclr.ten ware ccn verbnanclingsinstall-atie
op een terrej-rr buiten Okcger:.
Overhoclí51 to zcÉqr4cn ctrat dc aanvrczigcrr ecn slectrte indruk van
de rrreercr,crhcids gro ep zu1J. en tre'bben r-redc,3cc1-ragen. Dc |t0rkes t1 ej-der rr
Neukeri:ra-ns 'N:ijgestaan d.oor ecn paar van zijn vricncljcs:VLcescl.ournrer (te vioot) en Beeclceran (Ze viool-), krecft ;r.rrerkclijk zictr zcLf
overtroffon en r:1eGT clan cens dc ryoorclcn ber,raarkreicl
wan rlBoncl
t'
,./..

{

f

,

H.

zonCcr ïraar:rrïr.arrclijk : PRETEI"It'I1} I$ DDI'I -13.1-l-rPT :fi"i,I DO.ii-:EïD.
3en vat..1íaï1"4+tuurl-íjk naar ,tcvcn vrat het inhoucltl Of 1ag cle
tlago,rilo van- c'!c ,.1e:'rcontór'aaii her: mÍ§sch.ien 'z\taa.r o:r clc maag? "i'
Ilclrcre rrc tlc'bcIan,:ri.jl:sto puurton eï/cl1 o-) ccn cï:jceticvc cn bon; ,'
cligc I r,riJzc onclcr c1c loupc

Ir

.{:.S+-"eË--qry,'-q"},

i ;5! Í à-li -gf ?22-{t)
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,,,,
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,

:,,

llaaroi.r kon onze flroc-: ilíc lcning nict focí':k-ct-lren? iiaar dlat is
tocl: clooilccrevoudig! i)q r,rcer:ior1l"cí,-1sgroc11 r+il 'iíc ,rronclcn voor GCn
si;ot;:rn js -ilalJakren'-"-crl"rzi j vcr.sol:uiXt :zío.l:.: lai:r:-'rocr achtcr hct schattin;,;sverslag.llr'l? standrturtt ku::.nen rrre nict aan'iraardcn ondat 1. de
prijs wan c-lj-c gronC enkcle ;!arc:r tcrug nj.nstens dríe l.-ccr zo. kroog
lag 2, r1c Tntcrcoi-urunaJc LanJ. van:"tal-st oo?- ninstcns 45 fr (?,cncler r.rcCerlceXc'"'irr3) pcr nZ rrou llctalcn en 3r ccír ï)rre:r r../el.-cïr.4|clec1cn
ccn, ,ín,3cs1oten stu.ir groncl'(tranclbouru) or) ar-r*ler ?5 nr vàïr c1c gèplanc1c
rnronínginri,jl'. wcrtrcoctrrt wcr,c1, te,A,.c,n 227 trr pc{ n2: .-l-at ïS.3ïJ1V;'r 10 r:raa].
:llccr. ;
iÍonentccl lrc'i:i:cn z:-ch. ccn pazlr ci.lcnaars alil-<o:>rcl. wgr§laal'd r:rct
,cle s::ot:lrijs'i',rclkc j-n"q].ocCcn hier 3csr:col,:i l'lcj.;l:bn r,rctcn wc níet
ere r,lat 11ào*.is natuuriijk
nief,.oï1zc i':raar l.rcl hr,ur ?.aal.,.Toctr vfczcït
wc.dat í1ic r:rerlscn fa1 i:gcLro*gcn ten oi:zíc.'r'ic'vai: clc anclcrcn zul-Lert
uitk,oircra"",Iat da.n?Want clo afs{a:tclsia]<ten'zijn oi::]-cí'tciccncl!
Op cl-at al-ics lacl:l:cn wc .1,c aan'-'.acirt .{cvcÍitj-i;d van c1c irccrclcrheicls'.:'f,acl.1la-s c1-at rrissci;i-cn voar .rc orl:cstlciCcr ccn :ittcrc píI on tc
s1í]<rren.i:aar d.at is toqla Oï{ZD qLïCIIT'rrrànt ícrjlcrc cigcnaar hccft
tocl:r. lrï'aai. wat hc::t z'cchtnatig tockont!
.

2, ifc,,lnr9(dael)

,,
r.
, Bij lact lczcn va-n l.ctlvcrslag z'r-tLi-cn wc-!-c:L zícl:- rtrcl c1c vraag
}rcb-:cn ..;'cs'{,cIC rvcll;c rrc.,3 is rlat , s}c.-,; nr 9 (cicc3- ) . i'Iclnu clat is hot
vcctircg jp .rii-lt vein, ,:'lc lioutorbaan(Gcrlccn-bcsci..-oo1 ) wcrtrckt uraa.s t irct
'rycrl:h.uis vare liactglr.s; ligt cn al s lrct r./arc aLorclncöilt ela"n hct, Sint
Dc aic't,ro:lfcn liaatrqgotcn i:: vcrba:eil l-:ct ''-c't vcrbr:cclcn crt lrcrirarccn van ,iat J,rcilje :rijp, lllT ?T1-.1 r,CII:JlU4ll oi,iclat clc j:1c3con.tcraac1
zi-clt nu hccft uitgcsi:rokcn over vooront\,rcr,)cra tcrr,ri-j1 cr in c1e ílcrccíl-ijïI en wan
r:rccteraacszj-t';i11.3 van L2/9fi,972 sffiïttffiïà:n
dic
wa:.r
vcrbctcrÍngs1'larkcn,-.Iaaror:r
niourvc
wcrtraging want
ont_rycrl:
ffi '--"Jl+r1rren clagtcl;cnen vanr- g/l+/L973,
' :,Ic1-licht l-i-:lt hct i-n cl-c bc-"ocliníï va:1 i:"at Schc':cncollcge cle
uitrro:or'íng -./nrt :cc rrerLon',ö-', ii"''letr-,.,1o' brrn tc schuivcn.En rrrij wcdclcn
dat, zí j .rict v:cr .'Lc votriiqn'lc vt;rl:iczin,'lon zrrl--]-cïL íicrealisecrd zí jn
Geen ]:nocl-<l'rcrf tc

cn e:cbrck a:,.n ::cIiticl<c rroecl!
Zoa}s h.ícrl:ovcn rcccls 've,rrr.acl'cit 1ror.1 l:ic.t I stcni-:gra bij § ontXrou;
'rllín,lrcn (3cccL'"r.lan c. n. ) ce:,..-, rrotie 'r:oecl,3cl;ourci 'lyaarJ:i3 wan, cln brcel<rircrÍ' tc O1.-c...tci:-r af:;czicn ryorclt cra rraarbJ- j 'ic -lrr-c1 zi-clt towcns hccft
uit;;cs,;röken vo.-rr ccn radil<alcr crr l:lccr X4rp4iöilísctr':. systecrr, nJ- .
ci c wcri"r:: ilncling- .
; , 3aaclstric1 Gics l'Lanl..tc onclat bLc Yoorzi-L-ter Ïtcn onnid.dcllijk hct
',r.{corC haC vorl-canC(U i:Oiff 1ryTD}I 3.t,? llET SCïl-I.:lirCC)i-l,EGB E,E GODDiítrI]lr"ïlTG =I;;Il llJ r-OTIf -rOr'?J l D ?r'ÍEliD3 lifui], r:r-- ilc ila.:'orc1c,rac1 gcbraclrt
cïr- ---:Lls níct r,c o.>-:ositic) ..:l- j stÍ-,, tc a.^-rr r1.at ("-c r)crs .Jc laristc
o:

)t

''

.,

Oir,e,?er:r

:

.r/r,

3

naancicïI vccJ- be1-an5:ste11Íng hacl 1;etooncl woor het brcckr,rerf :robleen
clat ook he'L aïcticcorlíté ".)cschc:r:r llct lcef'nil-icutt-Licilckcrkc-I)encicrl-ceur.r-Olícajcil- Cc inrrorrers bcstoncli-; o.) c1c hol5;tc 1eacl ,lcbraclet
van de vetr,:ierc cvolu.t-ic van Jic kr,rcstíc cn rlat:1c gcrrecntcrat'Lcn van
c1c o:.--rliil::cn:'io .:er-icln-tc (ï)cn<1crlccrllÍ en ï,icclcl-,cri;c) net ecni:ari,lhcici
vil.l1 stc;.: icn ccnzcl-f:I,c r:1otj-c treart:lcn ,acstor-rc'l-.
"laiCslÍc1 Gics"i:ctco'.c1c o:k nc; cl.at wc;r c-lc O1,;c;c:isc =iaacl de
ti jri ;rars a:n'-:ci:r otrcerr oi',r ook :lcts te cLocn tcr i:cochcriling varr oÍls
lccfi-ri l-icurwocral o;rr]at clc in,.rorrors hi-cron ircl:-,cn í;c"rraagcl .Ongcvccr 2/3 "rt*- ilc Lrics,'xcrcch.ti.riclcn oirclcrtcl<cniLcn i:-l::crs c1c .reti.tic1i.j s tcn.
l:.IÍcror: i:ral; dc storrr los.)n nj-c::anC r.vcct'in fci-tc nict gocd
wr'!rrot': vcr.rj.ts ccïr ::cilecntcraadslicl toch vc:'-l;ozcn r+crd or.l clc rcchtcn cn ilc -'rc1an,'rcrt vara zLjn 1--ic:;crs tc wrig:.rarcri. cn 'i;c wcrclcdi3cn.
.ïckcr is l:.j-,j ni-ct verkr:zcn oi.r zijn cl,qe:: _l:ctrar:lilelrjlajtc jafien.
:fe ori:cst1 ciclcr l{cukcr,rans cn zJ.jn tltrc'.; luitcr:^-irtcn ruarcn in hun
worrclcnvloccl rriot rlccr tc stoil -cn.Gclui:L--i;: a/caï' hcn h.ci:bcn r,'rij daar
wcinig van o:et1eot-r.clcïl ."',11een z,..r\Tc l+ccrclcr: al s l.SrlÍcnaar en ]-afaard
zí jn in onzc orcr:" 1:1i jvcie naitl-j-nkcn.
"lc aanrrczi-iqcn r-.rarcn 1:lijkbaarrcrï:easc1 cn ontstcrrd oi-rdat 3ccckr:ran c'Líc worr c-].c orclc l:oct insta:rrrrc'l;rt aLl-ec o-veï'zj.cle'1-ic1; irccníïaalr. i:rccics al scf Lrij lle-ar no'.riruzick l-uistc::Cc.Gccn aansporini-;
tot keil-::rtcr,'1ccn vranii on :'-ntrcL,l<ín.g va-n c1íc bcl-cclÍ,icr:c1c r.roordcn,
gcel: c:C:eJ-c rcactic o:: hct wcrzrel: tet hc1; stc.ltrci1 van nccr6cl-egc!.c
kl-avht, cl-:Lrz. cnz.
ïfaar i,;aai; dat al-1-a:raa]. krecn nct cr'c:r'c'l iilk rrsul<,:clachtigrt bcstur-Lrein:at zJ. jn cj.ilcn v,:,lrstc1 clan nog r:r.aast ::ich 1c3t.Yan lrolj-tj-eke
,roclL cl'r. va-r-r i3czcntl frcï'stan.': ,'i'cs-t,roken. !

4, :/uilnisi:clt

ko::rs t

in

c1e

ilattcstr:..at of o.rcrtrcd.in,.i varr

c1c

hrrurovcrccn-

?

lla i.-].achtcir van cLc irrr.,r.:rrcrs tc llcl:l:c11 :'lonctccrd, hacl orrze qroci)
hct rrut-tí,T tjcooz',lcolcl hct Schc:-icncoll-cgo ccn .)aar vra,Ton. oi:rtrcnt
<Lczc klrcstic tc stc"l 1cn.
Uit ::-ct a:a.trvo .::c1 ..iat rrc kro:qcn, coiedudccrclcn r,re clat Tlccïl rc,glcr-rcn'c:rírc vc::llunning vorr hct uitl:atcre va-i1 ccn vrrilnisbelt
r'rcrcl
aan.ricvrae.3il cn Cat zulks nu lJas is ilcllct-lrcl .
Col< cic huurowcrccnkcr-:st :rct c1c C. O. O. ryor.it ?:1i jlc'balr niet na,Xclccf,c1 l,rant Cc ,,.rijzj-gi.ir;1 clic aan h.c-b torx'cír:- ."Ícrdt aanr;cbracht
is van r-lj-c aaAcl Ca-t lect nonit r-1ccr ín z|gn oors-:r,---nt-,clijke tocstanii za7- I;-L.u:ncrr rycrclen "Loru.a3cï:::acht.
Ycrclcr zí jre rrc rrj-c t; zc-t.<cr of ".'lc ,lrorr.* var:- c1c :. O . O. ïrj-ct r.,rcrd
onclcrvcrhur-rrd..Icl 'bcr"rccrclc c"l.o i:ur,1ol,rccstc:: cra.t zul-1ls niot hct Íïctc lczcn dat r:ret dc
val- =-ras l a3.r' oi) oils wcrzocl'- itet contractvror
aanncrtcÍ' of :.rot t]"c firna r^rcrd af,:cs3-otcnr l::-?C.'ic:1. rÍe ccnkorclatc
lvci.:;..-.f-Lnil.-l:lij i:c1o:fc1c olas ccn fotocol.'j-o vair clat ':Locu.rcnt te zu1lcn
ï:ezorgen.O:; hrc,:lcn -r^rcrcl '.Lc r.c.1anc ]-rcloftc nict in,-clcst.
Ín L)73 :lctc-:: -,rclcn rcccls rrat h-ct ryo -ril n/ar2 cn:ïc bur.l;crvaclcr waarcl
ís!
i,

/(,

/L)73

Ilc lyaai.czan-rc orl.rosític
,.r.2O

2/73

pE rqrEu1fE KL4R9p§.
(net icLeale voorlichfingsblad

voor ieclereon}'-

De notulen wan clc gcnecnternadszj.ttíng ^ran 6 rraart A973 wermct algcrlcrrc stcnr:cn ,?oedeckeurcl .hïopcns clíc ;4emeenteraadszitting wc:rd door de l$icuwe n(laroerr gecn vcrslaq qcstcld ondat er

ctren

slechts een belanerijk ount o1: de dagordc woorkwar-rrnl . hct ontweroclossier vo'.r uitrustinqsrverken ter rcalisatíe van de sociale
woninÍïwijk .Evcrsen; c1ezc uitrustingsr,,rerken (roregcni-s en rj-ol-cring)
worclen geraand o-o 4 "z6o " o0o fr'.
ïn afwezigl:cic'1. -ran raaclslid À" Vleeschou'.ter rrrcrcl dan de dagorde van dc vcrEaclcri-nq d,cl . 14 r:rei L973 afgewerkt.

ccn cloo:' clc ho;::cre cvcrlleicl geschorste bcslissing van 6 lrlaart L973, rlie rletccn rlrercl inr.;etrokl<cn.IlÍe
l,:eslj-ssi-n.'r hcudt werltand :rct de tcckenning rra11 van ccïl vergocdi.ng
ten batc van een lid van l'lct rctrccntel:crsonocl .
i'uelr.-::j-s v.rerd frc,?ca./cn -!ra11

Distrj-*3az kccn-t ceïL stuk qronct , ,?root 65"-.4A ca., voor ecn bcdrag van L63. lOO fr te vclhogen i.re ZL'ío wcCerbel crq:;ing:.Díe groncl
rrrel,Lc or> ,:ct nolcnvclcl t:clc, cn is, r s ciilcndo:r van dc C. O,. O . en
wercl vcrkoch.t t,crren 25 fr'. c1e i:r3"Dc ,.1ci:rccntcra.:rd bctuigdc zt jn j-nstcr:.r:'rinÉl i::ct clcze vcrkoop.
b

l)c rckening van dc C.O.O. rorrer irct jaa.r L972 rr.,rcrcl eveneens net
alílencne stcr,rrcn aioccleestcl:rcl .i)e Gervonc iiienst
sluit :-aet een boni
van L29,23O fro tcrr+ijl ile l?uiten,3er",'o1:.c -licns1, ecn overschot vertoont van 5.728 fro, clj.t ís j-n totaa-l- ccn ovorschot wan L311.958 fr.
Dc Scvra-gc1e lcninq van 2.2AO,OOO f::. vocr c1e bcta1.ing van dc
onteiccnln;islrosten (SociaJ,e'Ioningr,rijk) i:lsook van c1c wergoed.ingen
weflerrs pacl:tveri:::ekin,3eh r,^rcrd ni.o-i; gccdaetrccurcl (& ja - 4 necn).
Onze grocl-r ac,.:t Cc prijs wan c1c gronci (Z> fr.rJO fïe! 35 fo)
to laag en ooi:c1eclt l:e';,í:cifast tc ryachtcri tot ryannccr cle expert
zictr orrer c1c r.raarclc varr ;1ronc1 zaL hc'',lren uitgcsoroken; dat zaL
wellictrt l;inrrenllort l',unncn rcl;curcn "

Ten slot'r;e r^rcrc1 de hccr .tJ. I'Jcr.r.kcri,:ans, ccrstc schcpen, eanfrec1uÍd or,1 onzo flcrrecntc tc vertc,Tenr,rro,rrcliiqcn oi-,. c1e al3cnrrrncworgadc-'raterlcidingcn,

ring van clc ilationalc r,ia:tschairi:i-j der
daags tc 3russel zal clocrgar-n.

die ccrst-

Flierrrecle rrras c1c kous af en r^Íeríl clczc kalnc zittíng
varr c1e llaaclrrvc3ï' qcslotr:nrrverklaarcl.

door

'rocrzitter

Okc,3crr, 1J

nei

de

L973

Dc ilaakzamc op1:ositie
H.20

t/zt

PI) NïEUU§ il(LÀilOSN
,:
(het
ideale woorl,i-cht:i-nnBblad woor jong en oud)'
,'

Vï!'H.SL..ÈG

)ran

dg.,

i

g'errg.enteraadszitting van 1 februari,

l-973:

I

:

...,1

Nad* het, verslag, vàn'tle vobrgaancle raadsvergadering.; id€fd §oedgekeurdr werd qll v-oorst_.-eJ.,,r1r-an d..e-woorzitter van de raad, de heer Beóckman, het viercle punt van de àgenda ecschrapt.Dat lrunt l-uidde a1s

'
vol-gt!
'
tt Trefferr van i:rincieiisbeslj-ssinq aangaande de lening voor ionteigeIt ning van grondene socíal e woninqrarÍ jk.rl
l

,'1

'

l.rervolqcns wc1$-e-n- 4- aneiOr.c trríeiondervcrmclde r:unten net algenene
, ,::
stem,-nen aanvàabdg
llen bpslipsring Man de KerkfaUiiet< van Oke,qei:rrwaarhij een deel vàn
1, 'de,
'
in Lede ,3cloqcn qrond.en aan dcze genecnte kosteloos wef"-ien affqstaan.
2. . Het aanqaan van een leni.nq van 5OO.OOO fr. bij het gei:reentekrediet
van .llet*ië tot botaling van de onteigenineskosten in verband net
de Fonteinstraat.
3. !{et vocrl-opig clossier tot verkaveling van de gronden vere j-st voor
Ïret realíseren vàà de Sociale ','Ioningwi jk Eversere.
4. Het woorlo.rig dossier dat het uítvoercn van uitrustingswerken (r"4enis en ríolcring) in de socÍale woninqurijkrbeoogt.
5, Het aarrvaarden van de benoerring door cle kerkeli jke overheid wan
flevroulr' i:{UELIiDRT echg'1;. CO?'D-ENS uit ltrverbeek tot bi. jzondere leermeesteres in cle katholi-eke g'od.sdíenst (3rr.:--er week) aan d.e gemeenteschool-,ler L /2 /L973,
,

SNïPP§RïIIïGEN

i:i;i clcze raadszitt

.

ï.tre zíjn verherígd te mogen r:rededelen dat c1e eerste geneenteraadszitting van L973 op een gL.ardi.g,g wíjze is werloi-.en.Het is aaz,e innigste wens dat het sezond verstand in het gei:recntehuis zou blijven pri-

meren.

Verr:its het l:edrag van de ontei-goningskosten in werband rnet tret
verwerven van gronden voor de SOCIALC ï,rOIdIl,IGrIX.ï;i EYPRSEII{ nog níet
gerrend is e heef t het qeen zin een princieps'beslissing te nenren no,1ens cle latcr aan te qane lening"''/anrlaar de sgtlï'airpin[ï van tret vicrde nunt.
Ile infrastrutuur van de verkaveling van c1e qrondenedi-e zelfs nog
gecn eiqendon wan c1e gei:rccnte zijn, toont ons aan dat er 59 sociale
woninqen kunnen vrorden inqeirlant.l)eze vcrkaveling is nog voorlopig;
zíj kan i:ij3'ewolg nog gcwijzigd ruorden.Volgens het truidóg voorontwerp sctror:r:relt d-e oni:erwlakte van de onclerscheicien percelen tussen
3a.3O en 4a.3O.
zoa]_s recds in c1e Nï5uTÍCI i(LÀit0llN van 2z/tz/tg7T rted,egedeeldrza].
de gierreente clle woni.ngen ni-et zelf l:ourven.De percelen zuJ-len well-ictrt
aan de 1:elangstell-enclen worclen verkocht.I{oe }tet er latcr allemaal
zal aaïI toeqaan weet nornenteel geen sterweling'i'icn kan het wel- VER-

j,Íotr.TlENt

Tijdens de la.ltstc ra"adsvergadering

rnrerclen

hierorrtrent vra6len
,./.,

,AA

2.
,gestëLd r:raai"'qee1-, wi jzer zi jn wi j uÍt de werstrekte uitleg nos níet
' gervoi'd.en.Het ,g"*àt er geleeimzinníg aan toe en noteen ook onsanenhangend.!;àaror'worden d.e inwoners niet Íngel-icl.t of voorgel-icht? ï,faarom
wor,$t er zo weinig ructrtbaarheí<l aa,n dezc zaak gegeven?
, l.locht dit atrleó,wijaen op ?ret be'iloordelen van vriendjes, .d.an ':" I
het van zelfs dat dà gevolgcle handelr,rrÏJze radicàal veroor' '!"spreekt
deeld wordtilile nJ.eitcn onverbloend VOOR GELïJH
3 reaar dit
de ?ruidíq.e.-nccrelErffi
ï:ij
bestaai
niet.
'ïndien er bci:aalde redenen r:rochten voorhanclen zi3n dii' orazichtig
te'-weri< te gaanrwaarom qeven de werantwoi:rclel-ijken dan niet de pas'-1"' ' : rr'
sende uitl.eq?
:.,1.. ,, .,i,..,..r,,
l,ilat er ook van ziJ, we'hooen rraar een cling nareeliJk dat ONZE SO6IALE ï.JONINGï'í-IJ1( zo spopdig trg.aelíjk we-fkeLiJkheid wqze
r.

-Daar flevr. DE JONGHE-VÀ$I nElrl. SPITDTEN geen ,qod.sdienstles,neor qenste
te onderri.chten, is de Kerkel-ijke Overtreid genoodzaakt g'eweest een
bijzondóre leertrecstcrcs in de katholickc goclsdíonst te benoenerr.
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. t:. ,Is cle : kos,el door de I/UILTTIISnELT?' '
"
r)EI.Ii)ERLI|0III{,
wordén Ol(llcmi en
ovef een.;?aar jaarrniet
1.

;t

àI}een

lrwelriekendet',qeneentera rraar cok rr'"re'èiderige oordentt van wliegen
ongedierte eïl varr nog
r.reer ratten en líerrg muisj.e,s?
'---..*JbÈ-gËr.;F---..
..'1

\

,

',

; Vel.en ender U heh}lo-: zioh.:zekci rècJ.s afaevraagd.:
c:fi6s3ï'dö rtlrïliu',IE ifi,Àl1ol::'.li zí: n noq nie'i gër,rengd in het waàron
nober debat or4trent de hrr:.':ruir':-i'erlci:-l-nigsinstal-latie, die op het §rond,i geb,ied van ctre qenooitcle ;rreneer:.ben .:ou l'{r-r:'d.en inqeplant?
Het antwocrd <; -, dczu wÍàr;g is -!rooï' :iecler nuchter waarnerrer
,. 49e,r, eenyouclig.:De n:Leu.wo'lrlaz=rin is ii-:r-;crs ccn peiioAièf{f blad
dàt,D{at :ga+,t o1t zijn c1:jectí=ve j-aforr:iatieul{e Àel:berr nët. Oan
,,,
" ook aLs oyrze
piicl-rt bcschouwcl wooraf 'zoveel rrogelijk inÍictrrtinSien in te winnen e:1. gegeircns te ve:'zaiirel-en aliworens in die
belangqij!-ce
.kruesti'e ,ecn.he--laald,,e hbueLins :an. te ner"-ren, r'
.,,ii,to,*",
lJ,e'meestea onclci',U weten .lat, .j-9 aeilrtenten van cle intércór.rllLancl van /ral§tlirwaaror:c1er ook ,onàe :."eii1ëentër de wèns trebnrunöàe
- ..,, ben
uitgesnrokcn yraar ccn onlossing te zoeken voor hun truisvuilaangezien de
, P;robleer-r.Ilat is a1-u-ast ecn lcfwaartlig'ínj-tiatief
clat,in fèitè 19 trui'sVUi1: realj-satie ervan tot gevolg zal hei:ben
lrroQIeFen:tof een, EITI{E'Ls i"LààT 'dan -!:,re11swaar tot eerr 'rtgröot huid-.:yui1i2rrbtc1egmtl'worcenterugge}.>racht,;''.]'.
Dè ireesten oncler U weten ook c1at. de 'lnwoners van die 19 Eerreenten l:.et onrloeeir;ke cloen oi:r dat i:robleerir aan de z.orgen van
?4c1eren toe te vertrou.wqn.
4any+nkel-íik,waren cle t,IIïLLl9i.Ï-NEri.$EN aan,Eeduid èn saai de voorkeur Van c'[e inf,erco..rinurla1-e glonenteetr naar de ortrichting van éen
'::;'
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,i : rr..

IIaar. aanieict.Ín6' hiervan worclt er no.-f rreer cla4 furoeger gesprokerf :ow.ér' i'gezoilcl 1e,>fnilielrtt , oveï ?ra1-ger.reen belanglt , à.."*- ttsàLidaritej-trr en.look ovcr r' ,qe:L.ijlre recJ::.tcn. ori llotrÍJke, prichtenir.
Het srrreckt va.rt zelf rlat nienancl zi-ctt zet"7. verzetten tegen het uitwerkqp en let .vcrruinen -ran die ec1ele :'tegrir;i:en.
',::,
f iet d.ie icleöen vc,ol' oíïen ;-.roete:r ,rod?"rtiging
van een ewentueel
breekwerf of vafl i{orijk welk a.nclez' systeem- ltet soort systeenr
ís een kluif voor c1c specialisten ter zake- in een bepaar-de gencente wan de ilI.9t' beoorclc-len"
Daaron s zo c1c r.crantr.:corcleli jkcnrÍ_n c'1it -:eva1[ de 1p goneenteÏ:esturenr in Ïret l:e1ra1 c;rr van hun }icuze zích cloor clc zoeven geciteercLe levcnshorr.-iin.Tcn lecbbcn 1a'i.i:n 1oi-clen <ian zou ieder be[riptonencl lrcrsoon c1c actrof,llcn ;:rj-nci1;Í-ö1e beslissing moeten toejuic1.ene zclfs al- hccf,t clic bctrck-king op oïtzc ;3crtlccnte.
is
iiaar zo*d.at
hcl-aas nj_ct .i-cÍTaatl !
Ïn hct licht varr dc bcksnsn infornatie en ten aanzicn wan
,,/..

