
pepingen.cdenv.be
NIEUWSBRIEF CD&V - JaaRgaNg 14 - DECEMBER 2015

Uitgestoken hand
In november 2015 verspreidde VLD en NVA in Pepingen hun gezamelijke nieuwsbrief.
Wie hierrond graag met ons in dialoog gaat, staan wij graag te woord maar de CD&V afdeling Pepingen wenst aan 
het modder gooien van VLD-NVA niet deel te nemen.
Integendeel, tijdens de gemeenteraad die enkele dagen voor het verspreiden van hun nieuwsbrief  plaatsvond,  
hebben we als uitgestoken hand volgend document overhandigd aan het huidig bestuur:

De CD&V-Sp.a fractie en schepen Peter Lacres hebben een meerderheid in de gemeenteraad.
We willen vanuit onze rol in de gemeenteraad op een positieve wijze oplossingen en voorstellen  
aanbrengen. Vanuit deze rol willen we in gesprek gaan met het bestuur maar eens er beslissingen  
genomen worden, wensen we ook dat het college het beleid op een loyale wijze uitvoert.
De eerste uitdaging die er nu aankomt is het budget 2016.
Wij willen ons positief  en constructief  opstellen.
Wij stellen voor dat de voorzitters van VLD, NVA en CD&V, René Devos, Gerda Claeys en 
Suzanne De Cort, de voorzitter van de gemeenteraad Rudi Seghers, en schepen Peter Lacres 
verkennende gesprekken voeren om tot een mogelijk vergelijk te komen.
Deze delegatie kan in een verder stadium uitgebreid worden.

Enkele vragen komen in ons op: 
Het is opmerkelijk dat het huidig bestuur in haar nieuwsbrief  geen beleidsdaden te melden heeft, maar enkel uithaalt 
naar CD&V en schepen Peter Lacres. Men kan nochtans verwachten dat men met 350.000,- euro belastingverhoging 
(onroerende voorheffing) en 150.000,- euro uit het Plattelandsfonds investeringen had kunnen doen en projecten 
zou kunnen voorleggen. De grote vraag is dus wat het VLD-NVA bestuur doet met de 500.000,- euro meerinkom-
sten?
Wij steken daarom de hand uit om samen met het bestuur te streven naar een evenwichtige besteding van de  
belastingen die elke Pepingenaar elk jaar betaalt.

Daarnaast vragen we ons af  hoe het komt dat burgemeester Timmermans er niet in slaagt zijn ploeg samen te 
houden. Begin dit jaar gaf  gemeenteraadslid Kristof  De Cuyper er de brui aan. De VLD wou daar niets over kwijt. 
In maart loopt dan de samenwerking met Peter Lacres ten einde. Als schepen Lacres dan beslist om mee te werken 
aan het positieve verhaal van CD&V, schiet VLD wel in actie en wordt CD&V blijkbaar een doelwit om te  
bekogelen.
Wij zullen niet reageren op alle aantijgingenen maar kiezen om, ondanks alles, mee te werken aan een degelijk en 
verantwoord bestuur. 
Elke euro die de Pepingse burger betaalt, willen wij goed besteed zien.

Namens CD&V Pepingen

De contactgegevens van onze mandatarissen vind je terug op www.pepingen.cdenv.be

Noteer alvast: vrijdag 22 januari 2016 om 19.30u - Nieuwjaarsreceptie  
in de Parochiezaal te Pepingen met uitreiking VIP-prijs 2015, sprekers en muzikale omlijsting

Prettige feesten


