
Nieuwsbrief

Beste inwoner van Pepingen,
De laatste maanden werd uw brievenbus overspoeld door pamfletten van LVB 
waarin grove woorden niet werden geweerd en waarin regelmatig een loopje 
genomen werd met de waarheid. Als CD&V-sp.a fractie hebben we er de voor-
keur aan gegeven hier niet op te reageren omdat we ervan overtuigd zijn dat 
we als politieke partij de bevolking enkel ten dienste kunnen staan door hard 
te werken en het bestuur van de gemeente kritisch te evalueren en niet door 
modder te gooien naar mekaar. En laat nu daar juist het schoentje wringen bij 
de huidige bestuursploeg die bijna uitsluitend energie steekt in het bekampen 
van de oppositie en daarmee het algemeen belang van de bevolking uit het 
oog verliest. De recente aantijgingen dat wij onze advocaat laten betalen door 
de gemeente is echter zo’n grove aanfluiting van de waarheid dat we, op veel-
vuldige vraag, graag kort een toelichting geven.

Waar gaat het over?
Omdat onze gemeente in een impasse zit waarbij er van een bestuur geen 
sprake meer is, liet de CD&V-sp.a fractie samen met onafhankelijk schepen  
Peter Lacres op 16 februari door de gemeenteraad de structurele onbestuur-
baarheid van Pepingen vaststellen. Hierdoor zou de gemeenteraad nadien  
kunnen overgaan tot het aanstellen van een nieuw college van burgemeester 
en schepenen dat met een duidelijke visie op de toekomst een beleid kan voe-
ren waar u als Pepingenaar recht op hebt. 

Burgemeester Timmermans heeft besloten deze beslissing aan te vechten 
voor de Raad van State. Met 2 advocaten is hij gaan pleiten dat Pepingen 
wel bestuurbaar is. Eigenaardig, want horen we hem hier in Pepingen niet het 
slachtoffer uithangen en zeggen dat hij niets meer kan doen door de fout van 
CD&V en schepen Lacres? Als je belust bent op macht en er alles aan doet om 
je postje te behouden, maak je blijkbaar rare bokkensprongen. Timmermans 
zou beter moeten weten, want het is zijn eigen partij LVB in coalitie met N-VA 
die alle mogelijke oplossingen heeft afgewend: de bruggen met onafhanke-
lijk schepen Lacres werden volledig opgeblazen en van een samenwerking in 
een eenheidscollege wil men niet weten.  Dit werd niet alleen vastgesteld door 
de gouverneur van Vlaams-Brabant, maar nadien ook bekrachtigd door de  
minister van Binnenlands Bestuur. 

Doordat burgemeester Timmermans deze beslissing aanvecht, moest de  
gemeente een advocaat aanstellen en betalen om haar eerder genomen be-
sluit te verdedigen. Op de gemeenteraad werd enkel beslist de keuze van de 
advocaat van de gemeente mee te laten bepalen door de hele gemeente-

Pepingen verdient beter !
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raad. Maar, de beweringen van LVB dat wij onze advocaat door 
de gemeente zouden laten betalen, zijn pertinent onjuist. Onze 
eigen verdediging in deze zaak hebben we immers zelf betaald.  
Een zoveelste leugen van LVB dus en dit enkel om te verdoeze-
len dat burgemeester Timmermans zelf de gemeente op kosten 
jaagt door naar de Raad van State te trekken om zijn postje te kunnen 
behouden.  

Wat besliste de Raad van State?
De Raad van State erkent in haar vonnis van vrijdag 10 juni de politieke im-
passe en de problemen die de gemeente heeft met het budget, maar oordeel-
de dat er desondanks nog enige vorm van bestuur is vermits de CD&V-sp.a 
fractie samen met schepen Lacres nog beslissingen neemt in de gemeente-
raad. Daarom schorst de Raad van State het gemeenteraadsbesluit en kan het 
gemeentebestuur niet starten met de aanstelling van een nieuw college van 
burgemeester en schepenen.

Wat betekent dit nu?
Vermits de procedure van structurele onbestuurbaarheid de enige mogelijk-
heid is om uit de impasse te geraken, komt het er dus op neer dat bur gemeester 
Timmermans ervoor gekozen heeft de gemeente in een periode van insta-
biliteit te loodsen, waarbij de CD&V-sp.a fractie en schepen Peter Lacres zelf 
het heft nog meer in handen zullen nemen. Wij willen immers een positief 
beleid, gericht op de toekomst van Pepingen en de Pepingenaren. Van per-
soonlijk belang en vriendjespolitiek willen we resoluut af. En afbraakpolitiek 
is helemaal niet aan ons besteed, integendeel! Wij willen vooruit; ons voorstel 
om een eenheidscollege te vormen was een duidelijk signaal in die richting. 
Pepingen besturen vanuit een positieve ingesteldheid, dat is ons opzet. Alleen 
op die manier kunnen er projecten gerealiseerd worden waar de mensen van 
Pepingen beter van worden.  

Na een nieuwe vaststelling van de structurele onbestuurbaarheid kan dan over-
gegaan worden tot de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en 
schepenen. 

Burgemeester Timmermans heeft zich dus tijd 
gekocht op kosten en ten koste van de Pepingenaar.

Nog dit. Onze burgemeester pakt graag uit met het feit dat zijn bestuur de 
beslissing van de kiezer is. Wij willen de uitslag de verkiezingen van 2012 dan 
ook graag nog eens in herinnering brengen: 

 
1183 stemmen,  1453 stemmen.

Namens de CD&V/sp.a fractie


