GEMEENTERAAD 15 DECEMBER 2014.
PERSNOTA
SMS heeft via de pers kennis genomen van de intenties, lees beslissingen, die de bestuurscoalitie
heeft genomen over de meerjarenplanning 2014-2019.
1. SMS betreurt op de eerste plaats dat de gemeenteraad, het hoogste orgaan binnen deze
stad, niet de kans krijgt om een ernstige discussie te voeren over de beleidslijnen die deze
coalitie voorstelt.
Blijkbaar is alles reeds beslist en dient de gemeenteraad dit nog slechts te formaliseren, bij voorkeur
zonder veel discussie.
Dit is een miskenning van de prerogatieven van de leden van de gemeenteraad en bewijst andermaal
een totaal gebrek aan respect.
2. SMS stelt bovendien volgende zaken vast: het voorgestelde budget en het beweerde
evenwicht wordt enkel via, al te doorzichtige, kunstgrepen tot stand gebracht.
Zo blijkt o.m.
1. Dat de opbrengst van de verkoop van de bejaardenflats werd ingeschreven voor een bedrag
van 4 miljoen euro daar waar het volgens de beëdigd meetkundig schatter op maximaal 2
miljoen euro wordt geschat;
2. Het bedrag van de renovatie voor het politiekantoor verdwenen is uit de meerjarenplanning
en vervangen wordt door een verkoop met een voorziene opbrengst van 1 500 000 euro daar
waar het gebouw officieel werd geschat op 900 000 euro.
Voor het onderbrengen van de politie wordt in de ganse meerjarenplanning NIETS voorzien,
noch voor een nieuw gebouw, noch voor een grondige renovatie van het bestaande en dit
ondanks het feit dat het stadsbestuur door zijn eigen burgemeester in mei van dit jaar in
gebreke werd gesteld.
Diezelfde burgemeester verklaart dat de ingrepen die voorzien zijn ‘kosten op het sterfhuis’
zijn.
De chaos en besluiteloosheid in dit nochtans prioritaire dossier is compleet .
3. Het project van het nieuwe zwembad, nochtans voor een bedrag van meer dan 10 miljoen
euro, is nergens terug te vinden in de begroting of meerjarenplanning. Nochtans blijkt uit
de gegevens verstrekt door de sportfunctionaris dat in 2018 een eerste aflossing dient te
gebeuren van 850 000 euro…en dit voor de volgende 30 (dertig!) jaar.

4. Het patrimonium van de stad staat te verloederen:
- Het Beukenhof, in het hart van de stad, staat sedert jaren leeg en is totaal aan het
verkommeren als gevolg van de besluiteloosheid van dit bestuur;
- Het gebouw waar het Vredegerecht in gehuisvest is, staat voor meer dan de helft leeg,
onverwarmd en verkommert met de dag;

-

-

Het stadhuis zelf staat ook voor het grootste gedeelte leeg en verkommert. De aanpak
ervan is pas voorzien tegen 2019 zonder dat men nu concreet weet wat de bestemming
ervan zal zijn;
Het gebouw van de politie in de Tieltsesteenweg tart alle verbeelding en is volgens de
burgemeester zelfs ‘onbewoonbaar’…

5. SMS stelt vast dat dit bestuur de bedoeling heeft om het Zonneheem de definitieve
doodsteek te geven.
In 2018 dalen de werkingskosten en de inkomsten ervan spectaculair. Deze laatste worden
herleid tot 1/5de van de huidige bedragen.
Dit is een duidelijk signaal dat het einde van dit - nochtans prachtige- project in zicht is en –
toevallig of niet – gelijkloopt met het einde van het mandaat van de bevoegde schepen...
6. SMS stelt vast dat ook in het ‘ringdossier’ geen enkele vooruitgang geboekt wordt en, althans
volgens de persberichten, het gaat om een complex dossier dat nog vele jaren zal duren. Er
wordt geen enkel concreet perspectief geboden. Vast staat in ieder geval dat de Ring zelfs
niet in deze legislatuur zal aangevat worden!!!
7. SMS herhaalt bij deze zijn prioriteiten:
-

Bij voorrang realisatie van de kerntaken:
Een onmiddellijke oplossing voor de huisvesting van de politie, bij voorkeur langs een
uitvalsweg langsheen de Ring
De inventaris en systematische aanpak van de wegenis met bijzondere aandacht voor de
zwakke weggebruiker
De verbetering van de toegankelijkheid van het stadhuis ook en vooral voor mensen met
een mobiliteitsbeperking en tezelfdertijd een definitieve bestemming voor dit stadhuis
De uitbouw van een volwaardige sociale site aan de Zuidkaai/Beukenhof met
inschakeling van het huidige leegstaande gebouw van het Beukenhof en toegang vanuit
de Stationsstraat
Het onvoorwaardelijke behoud en eventueel verdere uitbouw van het dienstencentrum
Zonneheem

-

-

Een gefaseerde aanpak van het Ringdossier met prioritair de ontsluiting van de
industriezone naar de Tieltsesteenweg en verbinding met de expresweg.
De intercommunale Meetjeslandse aanpak van het zwembaddossier van bij de beginfase
en niet alleen bij de exploitatie ervan, gepaard gaande met het indienen van een
subsidiedossier.
De verfraaiing van het centrum met een oplossing voor het parkeren zodat de Markt
verkeersvrij kan worden gemaakt
Een permanente actie om het fletse imago van deze stad op te poetsen en de
centrumfunctie te versterken.

Het debat over de Meerjarenplanning was een uitgelezen moment om een grondige discussie te
voeren over de toekomst van deze stad.
De houding van de huidige coalitie die de plannen liever reeds voor deze vergadering kenbaar
maakte, maakt een discussie nutteloos en overbodig.
SMS ziet dit ook in en wenst zich geenszins te compromitteren met een beleid dat misleidend is,
alleen maar getuigt van besluiteloosheid en totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin.
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