
Wat doet een eigenaar van een stuk 
bouwgrond verkeerd bij het aanvragen 
van een verkavelings- of bouwvergun-
ning bij een gemeentebestuur? Niets. 
Wat doet een gemeentebestuur verkeerd 
wanneer het deze aanvraag goedkeurt, na 
naleving van alle procedures en geldende 
spelregels inzake ruimtelijke ordening en 
dus de vergunning afl evert? Niets.

Meer is er over de bedoelde dossiers van 
verkavelings-aanvragen aan de molen en 
in Hooglatem niet te vertellen, tenzij rod-
dels, kwaadsprekerij, leugens en insinu-
aties.

Het merkwaardige is dat om het even wie 
dergelijke meldingen in ons land vrij en 
ongestraft via de media kan verspreiden, 
waarbij dan personen, zoals ikzelf, als het 
ware in diskrediet worden gebracht, ook 
al gaat het om… niets.

De beslissing die destijds door het colle-
ge (coalitie van VLD en SAMEN) in deze 
dossiers werd genomen was en is totaal 
correct en wettelijk, aspecten waarvoor ik 
trouwens borg stond tijdens het globale 
gemeentebeleid van 2001 tot 2012. (ver-
volg p.2)
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(vervolg p.1) Het doet pijn leugens en in-
sinuaties te lezen of te vernemen. Zeer 
bewust, maar totaal ten onrechte, word 
ik aldus in verlegenheid gebracht. Na 25 
jaar gemeenteraadslid en 12 jaar beleids-
bevoegdheid als burgemeester, kijk ik 
elkeen nog recht in de ogen.

Velen zullen ondervonden hebben dat in 
mijn beleidsperiode zeker niet alles kon 
of moest kunnen, tot welke strekking 
de aanvrager dan ook mocht behoren. 
Er werd steeds gezocht naar een goede 
oplossing om het individuele belang in te 
passen in het collectief belang van alle 
inwoners van onze beide dorpen.

Sinds 2014 ben ik geen gemeenteraads-
lid meer. Een bewuste keuze om diverse 

redenen. Een daarvan was net dat ik het 
steeds moeilijker kreeg met de vele leu-
gens en het dwars-bomen van een beleid 
uit louter politieke overwegingen, waarbij 
eigenlijk de belangen van onze inwoners 
werden geschaad. Onbegrijpelijk!

Dit wou ik jullie allen nog even kwijt. Aldus 
kunnen er geen misverstanden bestaan! 
Over de manier van handelen kunnen 
jullie best zelf oordelen en dit duidelijk 
maken bij de volgende gemeenteraads-
verkiezingen in 2018.

Met genegen groet, 

Freddy Vanmassenhove
Uw burgemeester 2001-2012

Open brief aan alle inwoners 
van Latem en Deurle

VLD staat voor
een gemeente
met:
- Een spaarzaam beleid, dat 
de tering naar de nering zet 
in plaats van te potverteren 
en enkele advocaten rijker te 
maken in uitzichtloze proce-
dures met een veroordeling 
tot gevolg

- Een openbare dienstver-
lening voor de burger, zoals 
een moderne bibliotheek (die 
er maar niet komt onder dit 
bestuur), goed onderhou-
den fietspaden (rij eens in de 
Koperstraat!) en geruimde 
grachten en wachtbekkens 
(zie foto).

- Rechtszekerheid en spen-
deren “als een goede huisva-
der”. Een gemeente die een 
eigen gemeenteraadsbeslis-
sing aanvecht voert een ho-
peloos en kafkaiaans beleid.

Wachtbekken Moeistraat verlandt door begroeiing (waterloop 
van derde categorie onderhoud voor gemeente) 



Geachte inwoners van Latem en Deurle,

U zal ongetwijfeld via de pers vernomen 
hebben dat burgemeester Agnes Van 
Wanseele (WELZIJN) onze lokale par-
tij VOOR LATEM EN DEURLE en haar 
mandatarissen op een verwerpelijke en 
populistische wijze in een slecht daglicht 
plaatst. Er wordt ons publiekelijk en las-
terlijk verweten “een oude politieke cul-
tuur” te vertegenwoordigen, die behoort 
tot een “stal die dient te worden uitge-
mest”.
Waarschijnlijk vergeet Mevrouw Van 
Wanseele hierbij de vele huisevenemen-
ten die ze organiseerde bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen, mede mo-
gelijk gemaakt door haar diverse gecu-
muleerde functies in het bedrijfsleven en 
connecties in welbepaalde kringen.
Wat wij weten, is dat alle vergunningen 
correct werden afgeleverd door de vori-
ge voltallige bestuursmeerderheid, inclu-
sief door onze toenmalige coalitiepartner 
SAMEN (nu deel van de N-VA/WELZIJN- 
meerderheid).
Het is eveneens een feit dat het WEL-
ZIJN-bestuur in 1977, met Bob van 
Hooland als schepen van Ruimtelijke 
Ordening, het “KB Gewestplan Gent en 
Kanaalzone” goedkeurde. De partij van 
Mevrouw Van Wanseele staat dus zelf 
aan de wieg van de bestemming van de 
zogenaamde “Latem Kouter” als woon-
gebied (bouwgrond).
De Raad van vergunningsbetwisting 
(RVVB) heeft de verleende vergunning 
overigens enkel vernietigd op basis van 
details en formele mankementen. Zeer 
belangrijk: de RVVB heeft NOOIT gesteld 
dat woongebied tot “niet wonen” zou 
kunnen worden bestemd.
Feit is eveneens dat er onder ons beleid 

destijds in diverse dossiers, inclusief dit 
van de verkaveling “Latem Kouter”, ook 
steeds afspraken waren opgenomen 
inzake de realisatie van betaalbare wo-
ningen voor onze jongeren. De huidige 
bestuursmeerderheid heeft ook deze op 
til staande realisaties dus steeds tegen-
gewerkt en achteraf dienaangaande loze 
verkiezingsbeloftes gemaakt.
De houding van de bestuursmeerderheid 
onder mevrouw Agnes Van Wanseele 
werkt rechtsonzekerheid in de hand en 
getuigt van onbehoorlijk bestuur. Recent 
werd onze gemeente en het college van 
burgemeester en schepenen hier zelfs 
voor veroordeeld door de rechtbank te 
Gent.

Tot op heden wordt er door de meerder-
heid veel beloofd en weinig gerealiseerd, 
behalve dan veel nutteloze (procedure-)
kosten. Het is onze taak als oppositie 
om constructief verder te werken en daar 
waar het fout loopt aan de alarmbel te 
trekken. Dat mevrouw Agnes Van Wan-
seele het hier lastig mee heeft, blijkt nog-
maals uit de wijze waarop zij nu van leer 
trekt. Blijkbaar is dit de politieke cultuur 
waar het huidige bestuur achter staat. 
Met vriendelijke groeten en steeds tot uw 
dienst,

Etienne DE CLERCQ
Voorzitter namens het 

VOOR LATEM EN DEURLE-team

De nieuwe politiek cultuur: 
gedaan met loze beschuldigingen, 
nu de feiten

Wandelroute Van 
den Abeele nauwe-
lijks onderhouden, 
foto toont het stuk 
tussen de het dorp 
en de Kwakstraat. 
Verderop richting de 
Baarle-Frankrijkstraat 
is het pad bijna niet 
meer begaanbaar.



We hebben het genoegen u, uw 
familie en vrienden uit te nodigen 
op zondag 23 oktober 2016 om 
11u30 in het gemeenschapslokaal 
Deurle, Xavier De Cocklaan 1.

Inschrijven kan:
- Via overschrijving op BE64 8910
  5410 1152 vóór 27/9/16
- Via mail: et.declercq@gmail.com
- Via telefoon 0496743826

Prijs: 25.00euro
<12 jaar gratis
Aperitief en frietjes inbegrepen
Wie geen mosselen lust, kan een
vis- of vleesschotel bestellen.

Tijdens de receptie wordt het 
nieuw bestuur van Open VLD La-
tem-Deurle voorgesteld. Wij ho-
pen U talrijk te mogen verwelko-
men!
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NEEM

CONTACT Etienne De Clercq
Moeistraat  10A 
9830 Sint-Martens-Latem
et.declercq@gmail.com
0496 74 38 26
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Ik word lid via www.openvld.be 
rubriek ‘Word Lid’ 

of via een brief naar Open Vld, 
Melsensstraat 34, 1000 Brussel  

Een antwoord op bijkomende 
vragen, krijg ik via 
info@openvld.be

Ja, Open Vld 
gee�  me goesting 
in de toekomst!

WAT WIL DAT 
CONCREET 
ZEGGEN?
De nieuwe hinder-
regeling zal van 
toepassing zijn op 
ondernemingen die 
minstens een maand 
ernstige hinder ondervin-
den van de werken, die een activiteit 
uitoefenen die een rechtstreeks con-
tact met de klant vereist en die min-
der dan tien werknemers in dienst 
hebben.

GEEN SLUITINGS-
VERPLICHTING
De nieuwe hinderpremie van 2.000 
euro zal automatisch en zonder slui-
tingsverplichting uitgekeerd worden 
voor de eerste twintig kalenderda-
gen waarin de onderneming hinder 
van werken ondervindt. Wie toch de 
deuren moet sluiten, krijgt vanaf dag 
eenentwintig hier bovenop 80 euro 
per kalenderdag sluiting. De regeling 
zal op 1 juli 2017 in uitvoering gaan.

VEREENVOUDIGING
Sinds 2005 konden kleine onder-
nemers die door openbare werken 
hun deuren moesten sluiten al een 
premie krijgen. Maar in de regeling 
zaten een aantal knelpunten. Op 6 
juli werd het decreet van Mathias De 
Clercq goedgekeurd dat zorgt voor 
vereenvoudiging.

Realisatie
Open Vld

De Blauwe M� sel: 
jaarlĳ ks m� sel
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