
Mededeling van de burgemeester over de gemeenteraad van 14 juni 

Na de gemeenteraad van 14 juni ben ik verplicht om terug op te roepen tot verstandig vergaderen om 

degelijk besturen mogelijk te maken. Het verhaal zal voor sommigen wat gekleurd lijken. Maar, ik kan 

wel zeggen dat de beelden en de eerlijke aanwezigen mijn versie zullen bevestigen. 

De gemeenteraad verliep erg woelig. Voor de eerste keer werd er vergaderd in de nieuwe raadszaal. 

De raadsleden kregen allemaal een eigen microfoon om tussen te komen. Dat zou gebeuren na vraag 

aan de voorzitster. Zo willen alle politieke regels het. De voorzitster geeft en neemt het woord af. Dat 

laatste kan zij doen als raadsleden, schepenen of burgemeester hun boekje te buiten gaan, beginnen 

te schelden, zich niet houden aan het reglement of beledigend worden. Ik kan in dit stukje dan ook 

geen blad voor de mond nemen. 

Raadslid Happart stoorde de vergadering van begin tot einde. Ik spaar u alle details omdat ik niet grof 

wil overkomen. Hij onderbrak de voorzitter, vervalste stemmingen, riep permanent dingen luidop aan 

de microfoon in het Frans, “vertaalde” de stemuitslagen, herhaalde in het Frans wat de voorzitster zei 

en liet niet toe dat de andere leden aan het woord kwamen voor tussenkomsten op de uitleg die ik gaf. 

Dit alles tijdens de interventies van andere collega’s. Dergelijk gedrag is ontoelaatbaar. Niet zozeer 

het feit dat hij de zaken in het Frans wil, maar wel de manier waarop hij vergaderen onmogelijk maakt, 

werd door vele aanwezigen als grof en onvolwassen beschouwd.  

Toen ik als burgemeester zijn microfoon wou wegnemen om vergaderen nog enigszins mogelijk te 

maken en om de gemeentelijke apparatuur te beschermen, duwde hij mij weg. Deze agressieve 

houding ontlokte bij mij – ik zeg dat eerlijk – ook een reactie. Ik hield hem tegen met de hand tegen 

zijn hoofd. Ik weet dat dit tegenwoordig een fout opvoedingspatroon zou zijn, maar iets anders was 

gewoon onmogelijk om aan het drieste verhaal een einde te stellen. Voor mij is het uitgesloten en 

totaal onaanvaardbaar dat raadsleden, schepenen of de burgemeester goederen van de gemeente 

misbruiken voor het verstoren van de openbare orde of om er schade aan of mee aan te brengen. Ik 

tolereer dat niet en zal dat nooit toelaten. Als burgemeester eis ik respect voor het wettelijke verloop 

van de vergaderingen en voor het materiaal van de gemeente. Als schepen JS, na eerst een tik in 

mijn gezicht, een microfoon neemt en ermee rondzwiert, vind ik dat ongepast. Ik reageer daar zelf erg 

kordaat op omdat dit geen manier van doen is. Het is elke bestuurder onwaardig.  

Omdat het tijdens een gemeenteraad gebeurde mag dit in dit verslag staan. De inwoners mogen dat 

weten. Ze mogen weten wat er gebeurt en hoe ik erop reageerde. Een bestuur dat zich achter muren 

verstopt is geen goed bestuur. Daarom mogen jullie weten hoe het sommige raadsleden niet erom te 

doen is om inhoudelijke impulsen te geven aan hun gemeente, maar er enkel op uit zijn om de 

vergaderingen te storen en van de gemeente terug een taalpolitieke gemeente te maken. Dat was het 

doel van alle herrie. Het lijkt mij nochtans belangrijk dat we daarover de rust bewaren en dus de tijd en 

de ruimte gebruiken om voor jullie te werken. (hb) 


