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Jullie zijn van harte welkom op ons gbA breugel buffet.
Geniet mee van stoofvlees, Ardeens gebraad,
hutsepot met worst, stoofpotje van konijn, ...
kaarten zijn te koop,
via onze leden
Breugel buffet
@ Spikkerelle
14/11/2021

of
inschrijven via mail naar
anja.quintijn@gbavelgem.be
(voor 7 november)

Een groot feest ten voordele van de voedsel- en
pamperbank. Wegens de corona-uitbraak is dit
evenement uitgesteld.
Uitstel is geen afstel...
Iedereen die al
een kaart gekocht
heeft, zal deze
kunnen gebruiken
op zaterdag 30 april 2022.
Graag tot dan,
in Spikkerelle

Simon Vandendriessche: “Stabiliteit van gemeenten wankelt door nieuw decreet”

Beste inwoners,

Naast de dagdagelijkse opvolging van de coronaepidemie werd er het afgelopen jaar heel wat werk
verzet in de gemeente. Misschien nog niet altijd
zichtbaar, maar toch beweegt er veel.
Vooreerst is men naarstig bezig met de uitbreiding en
verbouwing van ons Sociaal Huis in de Leopoldstraat.
Zowel architect als aannemer volgen zeer goed op en
men zit zowat op schema. Daarnaast werd het openbaar
onderzoek afgerond rond de plannen van het
recyclagepark en de loods voor de technische dienst in
de Kortrijkstraat. Voor deze gebouwen werd in de mate
van het mogelijke rekening gehouden met de
bezorgdheden van de buurtbewoners. We hopen met de
bouw te kunnen beginnen vanaf mei-juni 2022.

In het centrum van Outrijve zijn de rioleringen in heel
slechte staat waardoor de werken iets langer zullen
duren dan verwacht. Maar als we even op de tanden
bijten, krijgen we hier een perfect wegdek met veilige
fietspaden, en voor de omwonenden zal het er beter
leefbaar zijn. In het voorjaar van 2022 plannen we de
aanpak van de Molenstraat en de Beiaarddreef. De
erbarmelijke staat van de bermen en voetpaden moet
daar dringend aangepakt worden. Ook wordt bij het
station aan de fietsoversteek op de Doorniksesteenweg
heel binnenkort een middengeleider aangelegd, zodat
ook daar de veiligheid verhoogd wordt.
Op de N8 tussen Avelgem en Waarmaarde werd ons van
hogerhand beloofd om verlichting te plaatsen op de
fietsoversteken. Met enig (on)geduld hopen we dat ook
dit snel wordt gerealiseerd zodat de veiligheid daar
verhoogt.
Naast al deze projecten werken we verder aan ons
Masterplan voor Avelgem centrum. Het is een visie voor
de komende 15 jaar.

Het decreet van de Vlaamse regering dat de lokale democratie wil versterken dreigt onverwachte tegengestelde
effecten te hebben. Dat schrijft ons gemeenteraadslid Simon Vandendriessche in Knack. 'Om het even welke
meerderheidspartij kan een coalitie op het spel zetten voor om het even welke reden.'
Afgelopen zomer, op 14 augustus, ging de eerste fase in voege van het nieuwe decreet van de Vlaamse regering met het
oog op het versterken en moderniseren van de lokale democratie. De vernieuwing moet er onder meer toe leiden dat bij
onbestuurbare steden en gemeenten een bestuurswissel mogelijk is tijdens de bestuursperiode, dus vóór er
verkiezingen plaatsvinden. Vroeger was dat ook al mogelijk, maar noem dat gerust quasi onmogelijk: de procedure was
zeer complex. En daar waren wellicht redenen voor.
Concreet: vanaf vandaag kan de gemeenteraad een burgemeester 'constructief' opzijschuiven. Er moet dan wel meteen
een plan op tafel liggen waarmee de vernieuwde meerderheid een nieuwe burgemeester naar voren schuift. Voor
politiek instabiele gemeenten biedt deze nieuwe regeling een oplossing. Kijk bijvoorbeeld naar het schoolvoorbeeld
Blankenberge: daar bestuurde de voormalige burgemeester met een minderheidskabinet. Coalitiepartner Vooruit zegde
namelijk het vertrouwen op in de toenmalige burgemeester na een stevige ruzie. Sindsdien werd daar beslist met
wisselmeerderheden binnen de gemeenteraad. Daar kwam een einde aan dankzij het decreet: er kon een nieuwe en
stabiele meerderheid op poten gezet worden. Dat is goed nieuws, want wisselmeerderheden zijn geenszins optimaal.
Zeker niet op het lokale niveau. Wisselmeerderheden staan immers een algehele visie in de weg. Wisselmeerderheden
zijn ook niet praktisch: voor het kleinste dossier moet er naar een meerderheid gezocht worden binnen de
gemeenteraad.
Het probleem van onbestuurbaarheid mag in dergelijke gevallen dan wel opgelost zijn, de nieuwe regelgeving dreigt
onnoemelijk veel problemen te creëren in andere gemeenten. Door de nieuwe regelgeving wordt de continuïteit in
stabiele steden en gemeenten namelijk bedreigd. Vanaf nu kan een coalitiepartner bij gevoelige dossiers het
vertrouwen opzeggen en plannen maken met de oppositie. Zo krijgen we plots 300 'kleine parlementjes' waar rumoer
kan leiden tot vallende en nieuwe bestuursploegen. Dat is niet duurzaam. De nieuwe regelgeving voedt het wantrouwen
tussen partners nu dat de facto alles op losse schroeven staat. In elke gemeente. Nochtans was de gemeente tot nu toe
het niveau waar je in een hele legislatuur echt potten kon breken, verandering kon brengen en voortgang kon boeken.
De nieuwe regeling haalt dat onderuit en dreigt een zwakte te worden voor alle partijen van een meerderheid.
De zesjarige stabiliteit na een lokale verkiezingen dreigt verstoord te worden. Het grootste probleem dreigt bij coalities
met een beperkt aantal partijen. De grootste coalitiepartner is verzwakt en kan minder druk uitoefenen bij belangrijke
dossiers door vrees voor het vertrek van de kleinere coalitiepartner. De kleine coalitiepartners zitten zelf ook met een
probleem: doen zij vervelend, dan rijdt de grote hen er misschien af en dreigt ze vervangen te worden door een nieuwe
partner uit de oppositie. Kortom: om het even welke meerderheidspartij kan een coalitie op het spel zetten voor om het
even welke reden, tot het binnenhalen van het burgemeesterschap toe zelfs, maar tegelijk ook slachtoffer worden en
zélf uit een coalitie gewipt worden. Er lonken kansen voor oppositiepartijen, die kunnen meegaan met de hoogste
bieder. Er is slechts één conclusie mogelijk: het nieuwe decreet dreigt het wantrouwen binnen de lokale politiek ernstig
te vergroten. Ten koste van de inhoud.
Als coalitiepartner moet je soms keuzes kunnen verdragen die niet eenvoudig zijn en zuur smaken. Op lokaal niveau had
je tot vandaag niet veel andere keuze, de legislatuur en het meerjarenplan werden gevrijwaard door een complexe
procedure. Het was niet eenvoudig om een coalitie en haar meerjarenplan open te breken. Vanaf 14 augustus kan elke
coalitiepartner in gelijk welke gemeente zeggen: 'Ik lust dat idee niet, ik vertrek.' Of nog: 'Ik lust dat niet, jij ligt eruit.'
Dreigt 'de meerderheid' weldra onbestuurbaar te worden? Laten we hopen dat bestuursploegen en coalities solide zijn.

@gbAvelgem

bestuur@gbavelgem.be

Vier projecten zijn al afgewerkt: op de hondenloopweide
bij ons woonzorgcentrum vinden de honden hun gading,
en de tekenschool GAVKA is zopas verhuisd naar de
grondig opgeknapte linkervleugel van het kasteel, waar
nu
samen
met
het
conservatorium
al
ons
kunstonderwijs
is
gehuisvest.
Ook
aan
onze
fietsinfrastructuur is verder gewerkt: de fietspaden
tussen de Bosstraat en de Hulstraat alsook tussen het
Guldenspoorpad en de Meersstraat zijn klaar. Voor het
Gilbraltarpad hopen we van de provincie snel uitsluitsel
te krijgen zodat ook dit pad kan gerealiseerd worden.
Ook op sportief vlak zetten we stappen: binnenkort
leggen privé-investeerders 2 padelterreinen aan naast
de tennisclub en de eerste werken zijn begonnen voor
de aanleg van een Finse piste rond de sportterreinen.
Op vlak van mobiliteit verliep het niet steeds van een
leien
dakje.
Het
in
2017
goedgekeurde
fietscirculatieplan wordt beetje bij beetje uitgevoerd.
We beseffen goed dat het plan zijn voor- en nadelen
heeft en ook een mentaliteitsaanpassing vergt. Maar de
prioriteit gaat naar de veiligheid van de schoolgaande
kinderen. En het is zeker een goede zaak dat de
Leopoldstraat en Kasteelstraat niet meer gebruikt
kunnen
worden
als
sluipweg
naar
de
Oudenaardsesteenweg toe. De druk op de gewestweg
neemt daarmee wel wat toe met enige filehinder bij het
begin en einde van de schooltijd. Toch hebben we de
indruk dat die druk de laatste tijd wel wat afneemt. De
wegbeheerder AWV bestudeert ondertussen de
mogelijkheden om de lichten beter af te stellen. We
hopen dat dit snel gebeurt zodat we deze globale
oefening kunnen evalueren, dit ten bate van de
veiligheid van iedere weggebruiker.
Voor Outrijve en Bossuit zijn heel wat middelen
voorzien voor de aanpak van de Doorniksesteenweg. De
1ste fase van de werken is op 4 oktober gestart.

@gbAvelgem

We willen er de omgeving verfraaien zodat het
aantrekkelijker wordt om er te shoppen, te beleven en te
wonen. Met de drukke gewestweg is dat niet evident,
toch gaan we de uitdaging aan. Iedereen kon feedback
geven op dit masterplan, we houden zeker rekening met
de opmerkingen. De bouw van de school zal een grote
impact hebben op ons centrum: het groene kader van de
publieke corridor tussen de Oudenaardsesteenweg en de
Kasteelstraat moet een mooie ontmoetingsplaats
worden voor jong en oud.
De kerk van Kerkhove is dan weer een spijtig verhaal: we
hadden een mooi project voor ogen, waar ook de
plaatselijke school en het verenigingsleven heel wat baat
bij hadden. Het heeft niet mogen zijn, maar “gedane
zaken nemen geen keer”. We betreuren dit en bekijken
nu de mogelijkheden op de site van het bestaande OC.
Na de aankoop van het gebouw werd de uitbreiding van
de kringloopwinkel gerealiseerd, een meerwaarde voor
Avelgem en voor sociale tewerkstelling. Naast Kind en
Gezin vond ook onze geschiedkundige kring GOKA een
geschikt onderdak in dat gebouw.
In ons Sociaal Huis wordt er samen met de eerstelijnspsychologe veel aandacht besteed aan een veerkrachtige
samenleving. Gelukkige mensen leven langer, Als beleid
streven we naar evenwicht waarbij iedereen zich goed
voelt: een inclusieve gemeente waar iedereen meetelt. Ik
zeg wel, we streven ernaar, maar het lukt ons niet altijd,
we kunnen niet overal en altijd voor iedereen goed doen.
Als afsluiter citeer ik graag de filosoof Søren
Kierkegaard: “Het leven kan alleen achterwaarts
begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden
geleefd” Ik wens jullie allen een aangenaam najaar en
vooral een gezellig eindejaar. Hopelijk kunnen we deze
mooie tijd samen met onze geliefden beleven.
Met warme groet, jullie burgemeester, Lut

www.gbavelgem.be

