Nieuwsbrief
Politieke impasse is compleet in Pepingen
Beste inwoner van Pepingen,
Een paar weken terug ontstonden er problemen in het stadsbestuur van Hasselt. De
burgemeester was het vertrouwen kwijt van haar eigen partij en van haar coalitie
partners. Onbestuurbaarheid dreigde maar na 48 uur onderhandelen zette de bur
gemeester een stap opzij in het belang van haar stad.
Pepingen heeft sinds meer dan één jaar een bestuur (schepencollege) zonder meer
derheid in de gemeenteraad. Zelfs na het doorlopen van de wettelijke procedure
verzet de burgemeester zich – met alle mogelijke juridische trukjes – tegen het aan
treden van een nieuw meerderheidsbestuur.
Intussen zit het gemeentebestuur van Pepingen compleet geblokkeerd. Het minder
heidscollege praat niet met de meerderheid in de gemeenteraad. Erger zelfs, de
burgemeester weigert vandaag de meerderheid van de gemeenteraadsleden een
normale hoffelijke handdruk.
Als oppositie en grootste partij van Pepingen, die bij de laatste verkiezingen
47 % van de kiezers vertegenwoordigde, kunnen we niets anders dan afwachten en
ons klaarhouden om het bestuur van Pepingen terug op sporen te zetten.

Wat mag u van ons verwachten?
Aangezien er amper 2 jaar overblijven tot de volgende verkiezingen valt er weinig
eer te rapen om het bestuur op te nemen.
Toch zijn we, op welke manier dan ook, steeds bereid om onze verantwoordelijkheid
over te nemen. Wij beloven een totale inzet om minstens het volgende te realiseren.

Belastingsverlaging
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Trouw aan onze verkiezingsbelofte engageren we ons om de belastingsverhoging
die de VLD/NVA coalitie de burgers oplegde, terug te schroeven.
Deze belastingsverhoging was overdreven en nu ook blijkt dat het dossier van de
sporthal door manoeuvres van de VLD/NVA steeds verder naar de toekomst ver
schoven wordt, moet het zuiniger en met minder belastingen kunnen.

Behoud personeelsstop
In De Tijd van 19/09/2016 staat dat de lokale besturen in 4 jaar tijd 5000 banen
geschrapt hebben. Op zich niets om euforisch van te worden, maar het beste bewijs
dat alle lokale besturen zo efficiënt mogelijk proberen te besturen.
Pepingen kan zich aan die trend niet onttrekken. Daarom hebben we samen met
schepen Peter Lacres tot een personeelsstop beslist en we engageren ons die
personeelsstop te handhaven, zeker nu de Vlaamse Overheid ons verplicht tot de
integratie van het OCMW in de gemeente.
Een verstandig toegepaste personeelsstop is trouwens de beste werkgarantie voor
de huidige werknemers van de gemeente en het OCMW.


Project zagerij
Kinderopvang is een succesverhaal waar CD&V fier op is. Achteraan het gemeen
tehuis en in Pinokkio worden 36 kindjes opgevangen. Deze service loopt prima.
Niettemin dringt Kind en Gezin steeds sterker aan om een onderkomen te vinden dat
conform is met de verstrengde huisvestingsnormen.
De oplossing ligt al jaren voor de hand. Het project van de zagerij zorgt voor een
ideale huisvesting.
Onder het vorig CD&V bestuur werden de plannen uitgewerkt en was de bouw
vergunning bekomen.
Om puur politiek tactische redenen heeft het huidige bestuur het project op de
lange baan geschoven en de bouwvergunning is intussen vervallen.
Wij engageren ons om dit project opnieuw op de rails te zetten en te zorgen voor
bestendiging van de kinderopvang in moderne en up-to-date lokalen.
Namens de

fractie

Blik op de toekomst
Pepingen is onbestuurbaar, toch klampt de huidige minderheid zich vast aan ‘hun’ macht.
Sinds ongeveer een jaar gaat het er niet alleen achter gesloten deuren bitsig aan toe
maar ook grof taalgebruik en leugens worden niet geschuwd via allerhande kanalen. En
van zodra er iets fout loopt, wordt met scherp geschoten op de nieuwe meerderheid. Een
meerderheid trouwens, die staat voor een open, menselijke en duurzame samenleving.
Wij willen samen met alle inwoners, verenigingen, maatschappelijke partners en alle
politici met open geest, een gemeente maken waar het prettig is om te leven, waarin
mensen elkaar in hun waarde laten en elkaar met respect behandelen, los van het
verleden, maar resoluut toekomstgericht. Wie weet is Pepingen in de verre toekomst
misschien ooit de eerste kindvriendelijke gemeente uit onze regio?
Dat de huidige ploeg gestrand is, is een feit. Wegen onderhouden is belangrijk maar valt
het ook u op dat de recent aangelegde wegen zich in slechte staat bevinden? Dat geven
ook de geplaatste verkeersborden aan. Bovendien is een gemeente besturen veel meer
dan wegen onderhouden.
De kracht van verandering zal niet van het huidig beleid komen, dat was mij al snel
duidelijk. Vernieuwing geeft ruimte aan de inbreng van iedereen, ook aan diegenen met
een andere politieke kleur of mening. De onbevangenheid, de energie, de wilskracht om
mooie projecten te realiseren én de durf om vernieuwende ideeën te ontwikkelen, is sinds
2013 totaal niet van toepassing voor Pepingen. Het wordt tijd om de inwoners te laten
zien dat het ook anders kan…
Bedankt voor uw aandacht, Peter Lacres

