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Hier zie je onze raadsleden, van links naar rechts:
Stijn Van Baelen, Thieu Damen, Peter Winters, Jan Claes, Elza Swennen, Ria Thijs,
Jos Plessers, Marc Vanherk, Ria Voortmans, Jaklien Goyens

Kinderopvang te ver van school
Elke school heeft nood aan een goede voor- en naschoolse opvang. Ook ouders zijn
hierin vragende partij. Een gemeente heeft de opdracht om te streven naar een voor iedereen bevredigend antwoord. Daarom begrijpt CD&V met Pit de huidige beslissing van
de Tandem SP.A-NU niet. Tandem SP.A-NU weet toch zeer goed dat de vrije basisschool
‘De Driehoek’ verhuist naar een locatie aan het Biotechnicum? Waarom bouwt SPA-NU
dan aan de andere kant van Bocholt een nieuwe gemeentelijke kinderopvang én dit vlak
naast het gemeenschapsonderwijs de Brug? Waarom niet bouwen op een neutrale plaats
waar beide scholen, samen van kunnen genieten?
Lees het hier, op pagina 4!

Tandem SPA-NU besluit tot nieuwbouw van buitenschoolse kinderopvang Bocholt, op gronden aangeboden door het gemeenschapsonderwijs ‘De Brug’
Elke school heeft nood aan een goede voor- en naschoolse opvang. Ook ouders zijn hierin vragende partij. Een
gemeente heeft de opdracht om te streven naar een voor
iedereen bevredigend antwoord. Daarom begrijpt CD&V
met Pit de huidige beslissing van de Tandem SP.A-NU
niet. Tandem SP.A-NU weet toch zeer goed dat de vrije
basisschool “De Driehoek” verhuist naar een locatie aan
het Biotechnicum? Waarom bouwt SPA-NU dan aan de
andere kant van Bocholt een nieuwe gemeentelijke kinderopvang én dit vlak naast het gemeenschapsonderwijs,
de Brug? Waarom niet bouwen op een neutrale plaats
waar beide scholen, samen van kunnen genieten?

Marc Vanherk : “ We weten hoe
gevoelig dit dossier ligt. Het heeft
al voor heel wat commotie gezorgd.
Verschillende verontruste ouders
drukten hun bezorgdheid uit toen
het voornemen van SP.A-NU in

maart van dit jaar bekend raakte om
de nieuwe gemeentelijke opvang te
bouwen op gronden van het gemeenschapsonderwijs. Gezien het
protest beloofde de meerderheid
alsnog serieus onderzoek te doen
naar een andere locatie. Maar we
voelden de bui al hangen toen we
aan het begin van de grote vakantie
werden ontboden op het gemeentehuis. Terwijl de scholen dicht waren
en iedereen op vakantie was, duwden de meerderheidspartijen hun
beslissing door om de nieuwe kinderopvang te bouwen op gronden
aangeboden door gemeenschapsonderwijs de Brug.”

ger zitten. De meerderheid heeft
naar ons aanvoelen nooit ernstig
onderzoek laten uitvoeren naar een
nieuwe locatie. Waarom werd niet
gedacht aan de huidige kleuterklassen, zoals voorgesteld werd door
het oudercomité van de Driehoek?
Of elders in het centrum? Waarom
moest die beslissing zo rap, rap
genomen worden…? We vernamen
dat de Driehoek zich het recht voorbehoudt een eigen kinderopvang op
te richten?
Door haar beslissing heeft de SPANU meerderheid alleszins de schijn
van de subjectiviteit tegen, hetgeen
velen betreuren.”

Stijn Van Baelen vervolgt: “We
bleven toch serieus op onze hon-

Graag openheid over de leninglast van de AGB en de gemeente
Al sinds mei 2011 vraagt
CD&V-fractieleider Stijn
Van Baelen in iedere gemeenteraad naar de cijfers
van de leningslast van het
AGB en de gemeente. Tot
vandaag blijft hij jammer
genoeg verstoken van deze
belangrijke informatie.
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SP.A-NU investeert veel. De discussie over de opportuniteit terzijde
gelaten, stelt zich de vraag naar de
betaalbaarheid ervan? Denk maar
aan de Sporthal (8.000.000 euro),
de verbouwing van het gemeentehuis (1.000.000 euro), een nieuwe
polyvalente zaal (3.500.000 euro),
omgevingswerken Kaulille centrum,

renteloze leningen aan verenigingen, Passiefschool Lozen (1.000.000
euro), de bouw van 2 nieuwe kinderopvangen, aankoop hal uit ‘Land
van ooit’ uit Tongeren, zonder
plaatsing en uitrusting (650.000
euro) …
Het is fijn, geld te mogen uitgeven

Verbouwing gemeentehuis:
mistige kostprijs van 1.033.000 euro
Ons gemeentehuis werd de afgelopen jaren serieus
verbouwd . CD&V moest toch 2 keren slikken, toen op
hun vraag, de totale kostprijs van de verbouwingen door
tandem SPA-NU werd vrijgegeven: 1.032.597 euro
onmiddellijk de volledige kostprijs
bekend gemaakt.”

Jos Plessers: “Er zijn zeker positieve punten op te sommen. Ik denk
dan aan de ontvangstbalie, aan de
inkom of aan de verbouwingen bij
de dienst bevolking. Maar toch zijn
we verplicht om kritiek te uiten. Ten
eerste was er weinig duidelijkheid
over het totaal kostenplaatje van
het gehele project. Men bleef maar
mist spuien door de verbouwingen
altijd maar met stuk en brok op de
gemeenteraad te agenderen zonder
de noodzakelijke informatie te verschaffen over wat het allemaal zou
gaan kosten. Volgens ons had SPANU toch beter aan het begin van
het project klare wijn geschonken en

en om mooie sier te maken. Maar
het moet ook allemaal betaald worden.
Vroeger werd CD&V verweten
door de NU dat het geld via ramen
en deuren buiten smeet. Als men
diezelfde criticasters nu daarop aanspreekt, houden ze voor een ‘daadkrachtig’ bestuur te zijn.

uiteindelijk te eindigen met de peperdure inrichting van 247.000 euro
van de gemeenteraadszaal. Dit is de
kostprijs van een totaal nieuw huis
met bouwgrond!”

Ria Thijs: “Dit SP.A-NU bestuur
geeft uit, uit, uit… denk maar aan
de 8.000.000 euro voor de nieuwe
Jan Claes: “Keer op keer, werden
sporthal!
we de afgelopen jaren op de raad ge- Maar koken kost toch geld. Wie gaat
confronteerd met verbouwingen in
dit betalen?”, vervolgt Ria Thys.
het gemeentehuis. Steeds bleef het
antwoord uit op onze bekommernis: “Wat gaat dit alles kosten? Waar
eindigt dit?” Bij de meerwaarde
van sommige verbouwingen hadden we toch ook wel bedenkingen.
Het begon al bij de bureau’s van
de burgemeester, vervolgens een
gloednieuwe schepenzaal met allerlei
high-tech snufjes en kitchenette om

Daadkracht staat volgens ons niet
gelijk aan veel geld uitgeven!
NU beloofde in 2006 de belastingen
te verlagen. Van die belofte kwam
niets in huis. Er werd daarentegen
een nieuwe belasting ingevoerd, nl.
de dienstenbelasting.
Met de gemeenteraadsverkiezingen

van oktober 2012 in het vizier zal
SPA-NU de belastingen niet verhogen. De vraag die zich dan stelt is: “
Waar haalt men dat geld vandaan?”
U raadt het antwoord: Verkopen en
lenen. Hoeveel heeft men de laatste
jaren geleend?
Graag antwoord op deze vraag,
heren en dames schepenen!
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Tijdens de gemeenteraad van april heeft een delegatie
van moedige buurtbewoners een petitie afgegeven aan
de burgemeester en schepenen. Deze petitie werd massaal ondertekend door bezorgde bewoners van Bocholt.
Zij vroegen om niet over te gaan tot een verkoop. Zij
smeken voor het behoud van deze mooie, open groene
long.

Elza Swennen: “Ik stond er toch
van wel te kijken dat de SPA-NU tot
op vandaag zelfs niet heeft gereageerd op deze petitie. De beleefdheid gebiedt toch anders. Of wil
men dit doodzwijgen…?”
Alleszins was de reactie van de SP.ANU meerderheid in de gemeenteraad van september ongepast. Toen
we als CD&V met Pit-fractie hier
vragen over wilden stellen, antwoordde een schepen gebeten dat
we dit maar moesten agenderen op
een gemeenteraad. Nu moet u weten
dat de tandem SP.A-NU ons als
fractie dit recht heeft afgenomen en
zelfs ons verbiedt vragen te agenderen. Men moet toch maar durven.
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Thieu Damen: “We konden
ondanks de vele verwijten aan ons
adres opmaken dat de tandem
SPA-NU toch volhardt in haar
voornemen tot verkoop van het
beukenbosje,” besluit raadslid Thieu
Damen.
Een schepen stelde wel dat zij de
bomen niet zullen kappen, maar
daar is men niet veel mee. Gemeenteraadslid Thieu Damen reageert:
“Wij zijn vragende partij tot behoud
van kwaliteitsvolle plekken in onze
gemeente. Wij vragen garanties van
de SP.A-NU om niet over te gaan
tot verkoop en kapping.”

Graag oplossing
op korte termijn
voor Reppel
doortocht
Ondanks de vele beloftes
van SP.A-NU, is er tot heden nog niks gebeurd om
de veiligheid te verhogen
aan de Reppel doortocht.
Peter Winters: “Al 4 jaar geleden
beloofde SPA-NU aan de Reppeler school en oudervereniging dat
men iets concreet zou doen om
de snelheid in Reppel centrum te
verminderen. Een afvaardiging van
het Reppeler oudercomité kwam dit
toen zelfs bepleiten op de gemeenteraad. Tot op vandaag heeft SP.ANU jammer genoeg deze beloftes
niet hard kunnen maken. We zijn
verheugd dat op vraag van onze
CD&V-fractie, een studiebureau
werd aangesteld door de gemeenteraad om de potenties van Reppel op
ruimtelijk vlak te onderzoeken. De
eerlijkheid gebiedt ons wel toe te geven dat het een idee van de schepen
was om daar met een plaatselijke
denktank aan te werken.
Maar dit zijn zaken die slechts op
lange termijn hun beslag gaan kennen. Daarom is onze fractie absoluut vragende partij om alstublieft
op korte termijn maatregelen te
nemen. De schepen beloofde dat
men binnenkort zou gaan werken
met proefopstellingen. We volgen
dit op.”
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Tandem SP.A-Nu zet verkoop
beukenbosje door

