
Dames en Heren,

Ik ben verheugd hier vandaag op de nieuwjaarsbijeenkomst van 
N-VA-Zedelgem, de tolk te mogen zijn van al onze mandatarissen 
van het OCMW en van de gemeenteraad.

Het is net of het pas geleden is, dat de nieuwe gemeente- en OCWM-
raden werden opgestart en toch zijn we reeds een jaar verder.
Wij, Jean-Pierre, An, Laurence, Aaron, Jef, Etienne en ikzelf 
hebben niet stil gezeten.

Vooreerst hadden we als opdracht, ons zorgvuldig te informeren 
over het reilen en zeilen van de verschillende raden 
en de verschillende beleidsdomeinen, 
om in de toekomst mee te kunnen praten, voorstellen in te dienen 
en objectief de voorstellen van anderen te kunnen bestuderen.

Allen zijn we in de eerste twee maanden van ons mandaat ingegaan op 
talrijke studieavonden, die werden georganiseerd door de Vereniging van 
Steden en Gemeenten, door N-VA-nationaal in de verschillende provincies, 
studieavonden van de talrijke intercomunales, de Provincie, enz. 
Het heeft veel van onze tijd gevraagd.

Het was onze plicht de nodige kennis op te doen over bv. ruimtelijke 
ordening met o.a het gemeentelijk structuurplan, de nieuwe Beleids- en 
BeheersCyclus dat het meerjarenplan en budget van de gemeente en het 
OCMW inhoudt,. Dit was een brede waaier van informatie die we moesten 
slikken, te veel om op te noemen. Het is ook dan pas dat je kan meepraten 
over beleidsbeslissingen en ze kan toetsen aan de realiteit en de wenselijk-
heid waarmee we op onze gemeente worden geconfronteerd.



Daarnaast hebben we waar we dit konden in de gemeenteraad, 
gemeenteraadscommissie, verkeerscommissie, politieraad, OCWM-raad, 
het Vast Bureau en het Bijzonder comité voor de Sociale Dienst 
ons steeds geëngageerd om de nodige punten, die door de verschillende 
besturen werden vooropgesteld, al dan niet positief, negatief 
of terughoudend te beoordelen. Ik denk hier aan de laatste gemeenteraad 
met het meerjarenplan, de belastingen, het budget en het structuurplan. 
Geen gemakkelijke opdracht voor een nieuw team.

Wij als mandatarissen hebben het voorbije jaar pogingen ondernomen om 
daarnaast ook eigen voorstellen te formuleren. Ik denk hier o.a. aan de 
vragen in verband met openingsuren van de diensten, de OCWM-begro-
ting, de Andersvaliden en senioren buiten spel gezet in de verkeerscom-
missie, de onzekerheid van WZC Maartenshove, de Buzzy Pazz, de oprich-
ting van een Gezinsraad, de zorg voor dynamische dorpskernen met de 
lege winkelpanden, het project bijen zijn geen bijzaak, de toekomst van het 
Veldegemse gemeentehuis, de herdenking van Amaat Vyncke, 
speelpleintjes in elke wijk, enz.

Alle mandatarissen vormen een schakel in ons streven naar verandering. 
Maar wij zijn niet alleen. Ik denk hier eveneens aan Benoît als lid van de 
GECORO en Marie-Jeanne als lid van de Bibliotheek- en gemeenschaps-
raad, waar beiden de N-VA vertegenwoordigen. Ook niet te vergeten allen 
die lid zijn van de N-VA en die geloven in de verankering binnen onze 
gemeente en ook aktief zijn, binnen de verschillende adviesraden en ver-
enigingen. Met Verankering naar Verandering.

Wij, als mandataris hebben jullie nodig om de krijtlijnen uit te tekenen, 
de verzuchtingen van onze inwoners te aanhoren en te vertolken. 
Ik nodig jullie dan ook uit, om hieraan mee te werken. 
We kunnen dit niet alleen. Maar voor alle duidelijkheid niet alle vragen 
kunnen worden opgelost. Het is de taak van de mandatarissen en 
het bestuur de prioriteiten vast te leggen, te bespreken, te evalueren e
n te verwoorden om tot de best mogelijke oplossing te komen.



Het is niet altijd eenvoudig om alle voorstellen of genomen beslissingen 
aan het grote publiek kenbaar te maken. Ons Huis-Aan-Huisblad is 
hiervoor een uitstekend middel. We moeten het blijven koesteren. 
In naam van de mandatarissen wil ik allen die hieraan positief hebben 
meegewerkt en en dit hebben uitgewerkt van harte danken. 

Het is niet mogelijk om hier vandaag alles te komen formuleren, 
maar ik doe aan jullie allen een oprechte oproep ons te blijven steunen 
en de samenwerking de optimaliseren.
Het is een noodzaak om in onze opdracht te blijven geloven.

In naam van alle mandatarissen wil ik jullie bedanken - zeker de mensen 
van de organisatie van vandaag - en wens ik jullie allen en jullie familie het 
allerbeste voor 2014.


