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GEEN DEMOCRATIE 

Zij die de lokale politiek van  

naderbij volgen, hebben het 

gemerkt. Er is tamelijk wat 

verloop. Raadsleden komen 

en gaan. Het blijkt niet simpel 

om werk en een familiaal  

leven te combineren met een  

engagement in de politiek.  

Bovendien raakt de werking 

van de gemeenteraad alsmaar 

meer uitgehold.  

Intergemeentelijke instanties  

van allerlei pluimage nemen 

hand over hand toe. Als kleine 

gemeente heb je daarin maar 

een beperkte stem. Het heet 

dan dat je samen sterker 

staat, op tal van domeinen. 

Maar zelf mee het beleid  

bepalen is er amper bij. Wij 

vinden dat een zeer kwalijke 

evolutie!  Daarom ijveren wij 

voluit voor een veel grotere 

openheid van bestuur. 

DE PEDALEN KWIJT  

Het leek eerst een onbelangrijk 

akkefietje.  In de gemeenteraad 

van 26 september vroeg Brand 

Perneel  wat het bestuur vond 

van de belabberde score van  

onze gemeente op   

‘De grote Gemeentetest’.  

De leden van de kunstmatige 

meerderheid kijken mekaar aan.   

Ze schuifelen ongemakkelijk op hun stoel. Welke test? Ze weten niet 

waarover Brand Perneel praat. Hij legt uit dat Het Nieuwsblad dit jaar  

elke maand een bepaald beleidsdomein van alle Vlaamse gemeenten  

tegen het licht houdt. Die krant is veeleer gunstig gezind jegens CD&V.  

Lichtervelde komt niet zo goed uit dat onderzoek. Na 5 testen is  

onze gemeente in het laatste kwart van het peloton verzeild geraakt. 

De OCMW-voorzitster schiet uit haar krammen.   

“Allemaal onnozele gazettenpraat” roept ze uit.  

Het Nieuwsblad nam voor het onderzoek wel een onderzoeksbureau in 

de arm.  Het maakt geen indruk op haar.    

“Wacht maar, die valse beweringen zal ik zo wel even weerleggen!” 

Wij wachten dus af.  

Waarop, dat weten we zelf niet goed. Op de weerlegging van de  

resultaten? Dat zit er niet direct aan te komen.  Of tot het beleid een  

betere wending neemt? 

Of tot iemand de pedalen van dit bestuur terugvindt, want die zijn ze  

duidelijk kwijt.    

Op de volgende pagina’s gaan we nader in op de doorlichting van onze 

gemeente.   
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Joost Missinne,  

voorzitter N-VA Lichtervelde  



 
 

 

Een jaar lang nam  de krant  alle 308 gemeenten onder de loep.  

Van groendienst tot blauw op straat.  

Van recyclage– of containerpark tot cultuuraanbod.  

Van burgemeester tot openbaarheid van bestuur van de gemeente.  

Lichtervelde 
komt na de race binnen op plaats 273.  Op 308 deelnemers wil dat zeggen dat onze gemeente maar 35 
deelnemers achter zich kan houden. We zien de hielen van 272  andere deelnemers, als ze al niet uit 
ons gezicht verdwenen zijn.  
Brengen we dat terug naar een groep van 100, dan situeert Lichtervelde zich op positie 89. 
De score: 5,78/10  

Test 1: Openbaarheid van bestuur—Hoe geheim zijn de openbare documenten?  4   

Test 2: Hoe goed scoort jouw plaatselijke bibliotheek?               5 

Test 3: Hoe bereikbaar is jouw burgemeester?       7 

Test 4: Hoeveel kosten de documenten in jouw gemeente?    7 

Test 5: Hoe gebruiksvriendelijk is de website van jouw gemeente?    3,9 

Test 6: Beltest—Hoe snel word je geholpen in jouw gemeente?     10 

Test 7: Wat doet de gemeente voor ondernemers?      6  

Test 8: Groentest—Hoe proper zijn de begraafplaatsen?      4 

Test 9: Hoe toegankelijk en gebruiksvriendelijk is het gemeentehuis?   4,9 

Test 10:  Belastingen            6 

PLUIM!  

Opmerkelijk: de schitterende 10 op 10 van het personeel.  Dat is ook onze ervaring.   

De werknemers van alle gemeentelijke instanties laten geen inspanning onverlet om 

kundig en vriendelijk iedereen te helpen.  Als dat geen eindejaarbonus verdient!  

De overige cijfers spreken voor zich. We hebben de digitale trein gemist,  dit beleid laat 

geen inkijk toe en zal door gebrek aan pro-actief handelen ook de toekomstige  

uitdagingen niet aankunnen. Sommigen vinden dat we niet mogen kankeren over wat er 

in het heden misloopt.’  Naar onze bescheiden mening is het precies de taak van de  

oppositie om aan te geven wat er beleidsmatig vierkant draait.       
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Bron: Het Nieuwsblad van 3 december 2016 

Auteurs: Farid El Mabrouck & Mattijs Ooms 



Fair-play: 0/10  

Slechte publiciteit voor onze gemeente 

Na 26 september kwam de volgende gemeenteraad er niet in oktober maar pas op 28 november. Het bestuur vindt het niet 

nodig om het wettelijke aantal (10) te houden. Tijdens het vragenuurtje kon Brand Perneel het niet laten om te herinneren 

aan de ‘Grote Gemeentetest’. Hij wees erop dat  Lichtervelde verder afgegleden was naar het laatste zevende van het  

peloton. (Finaal eindigt onze gemeente zelfs in het laatste achtste!) Ons raadslid stelde dat de povere score, slechte publiciteit 

is voor onze gemeente.  Minder dan 6 met 4 buizen, dat is op dit belangrijk niveau, met een onvoldoende naar huis komen.  

We hebben geen beleid om trots op te zijn – o wee hun vragen doen pijn  

(naar Raymond Van het Groenewoud) 

Als Lichterveldenaar kan je toch niet fier zijn op zo’n resultaat, noch op het 

feit dat je gemeente te kijk gezet wordt als de zwakste van de hele  

Mandelregio!? Toen kwam het ontwijkend antwoord van de burgemeester.  

Inhoudelijk: noppes. Wel een wollig betoog met als finale klap  

<<dat zij wel nog fier was om Lichterveldenaar te zijn>>.  

 

Onsportief 

Kijk van zoiets zakt je broek af.  Onze vertegenwoordiger stelt dat hij plaats-

vervangend beschaamd is over de slechte score van de gemeente.  Daarop 

wordt hij gepakt op iets wat hij niet beweerd heeft.  Op geen enkel moment 

zei hij dat hij niet fier was Lichterveldenaar te zijn.  Het is precies het  

prutswerk van het bestuur dat zijn fierheid onderuit haalt!    

Truken van de foor 

Het gebrek aan sportiviteit leverde de burgemeester een applaus op van de 

helft van haar clan. Zelfs dat is blijkbaar niet goed afgesproken.  

Het minste wat je in een eerlijk debat hoort te doen, is het standpunt van je 

opponent correct weergeven. Brand Perneel en onze hele afdeling zijn niet 

fier op de ondermaatse score.  Mag het?    

Applaudisseren voor een eigen onsportief nummertje. Het deed denken aan 

een bepaald circusoptreden.   

Welke maatregelen zullen de bestuurders nu nemen om die kwalijke trend 

alsnog om te buigen?  

Ze zullen hun abonnement op ‘Het Nieuwsblad’ opzeggen. En gij nu.  

Het spel  

Waarom hechten wij zoveel belang aan een deugdelijk bestuur?  Je zou kunnen zeggen: NU valt het  

leven hier al bij al nog mee voor de meesten. Maar een garantie voor de TOEKOMST is dat niet!   

Er komt nog heel wat op ons af!  En besturen is  nu eenmaal vooruitzien.   

In de gemeenteraad is het zó dat na de toelichting van het bestuur, telkens eerst de N-VA fractie aan 

het woord komt. Sofie Steurbaut heeft vele maanden geleden een stevig dossier voorbereid over de 

demografische evolutie.  De aangroei zal nieuwe eisen stellen.  N-VA was de eerste die wees op die 

toename en de noden die daarmee gepaard gaan.  Bij herhaling heeft onze financieel expert,  

Stéphanie Verhaeghe,  aangedrongen op informatie over de nodige budgetten en maatregelen om 

die groei op te vangen. Ze ving bot bij de betrokken schepen. Willens nillens is het de N-VA- fractie 

die als eerste hond door het kegelspel van het bestuur loopt.  
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HET EINDRAPPORT 
Bron: Het Nieuwsblad /Regionaal: Roeselare-Tielt-Izegem 3 december 2016 p.2  
(ingekort)  

 
Izegem krijgt het beste rapport, Lichtervelde de rode lantaarn. 
Izegem is de strafste gemeente uit onze regio. Meer nog: de stad eindigt 
als dertiende gemeente in het Vlaamse klassement. “Het is leuk dat we 
hier goed scoren. Dat is een bevestiging van het gevoel dat we niet slecht 
bezig zijn”, vindt burgemeester van Izegem, Bert Maertens (N-VA).  
“We hebben de resultaten wel gevolgd en waren telkens benieuwd waar 
we zouden eindigen. Uiteraard is er wel nog veel te verbeteren en daar 
blijven we elke dag aan werken. Ik doe ook inspiratie op als ik elders ben, 
in binnen- en buitenland. De komende jaren zijn er nog heel wat  
veranderingen op til.” 
 
Vier keer gebuisd 
Maar er zijn ook verliezers in onze regio. Met een 5,78 op tien eindigt  
Lichtervelde nipt als laatste. Op vier van de tien testen heeft de gemeente 
zelfs een buis aan het been. Vooral de gemeentelijke website viel uit de 
boot.  
Fractieleider Sofie Steurbaut van oppositiepartij N-VA is blij dat het  
gemeentepersoneel mooie scores behaalt. “De mindere scores zijn een 
weerspiegeling van een visie en een beleid dat te veel verschillende  
prioriteiten stelt”, zegt Steurbaut. “Zo wordt er onder andere heel wat  
geïnvesteerd in prestigieuze projecten, maar worden dagelijkse zaken 
voor de inwoners op de lange baan geschoven, bijvoorbeeld de  
vernieuwing van de onthaalruimte in het gemeentehuis. Van de website 
wordt nu eindelijk werk gemaakt, maar dat is rijkelijk te laat. Het gaat om 
het uithangbord van onze gemeente online. Dit had veel vroeger moeten  
gebeuren. Ook de slechte score voor de openbaarheid van bestuur is  
tekenend. We hebben al bijna 36 jaar dezelfde meerderheid. Die denkt 
soms dat ze kan doen wat ze wil, zonder daarover open te moeten zijn.”  

Bert Maertens, stond aan de 

wieg bij de geboorte van onze 

afdeling. Een man van daden!  

De journaliste van HN  

overhandigt hem een  

uitmuntend rapport.   

De mensen keren zich af  van het beleid 

Op p.1 vernam u al dat steeds meer taken door de  

gemeente uitbesteed zijn. Ze kunnen het zogezegd niet 

alleen aan.  Als rechtvaardiging verwijzen sommigen 

naar de geringe schaalvoordelen van deze gemeente in 

vergelijking met grotere gemeenten.  We zullen met z’n 

allen goed moeten nadenken hoe we de plaatselijke  

politiek terug bij de mensen kunnen brengen.   

Doorgaans kan je de inwoners die de gemeenteraad  

volgen op de vingers van één hand tellen.   Spijtig!  

 

Busje komt zó.  Ten minste als iemand erin 

slaagt de bestuurders te wekken.    
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http://www.bertmaertens.be


WE HOLLEN ACHTER DE ONTWIKKELINGEN AAN 
 
    
 

HETZELFDE LIEDJE 
 

Het is altijd hetzelfde liedje met onze bewindslui. Ze hebben alles in de 
hand met hun ‘meerderheid van 48%’. Maar toch moeten ze telkens  
eerst wakker geschud worden door externe elementen. Uit zichzelf 
kunnen ze het blijkbaar niet opbrengen om de gepaste handelingen te 
stellen.  Zie maar: de dreigende afwaardering van ons station,  
de procedures die niet correct zijn, de informatie die niet of te laat 
komt, de waterproblematiek, het hoge onkruid op het kerkhof, geen 
plan om de komende toename van het inwonertal op te vangen,  
de versnipperde collectieve voorzieningen,  de onsamenhangende en 
halfslachtige manier waarop het bestuur het GRUP aan de Leysafort-
straat aanpakt en dat in tegenspraak met de provincie en ga zo maar 
door...     
 

EEN KWESTIE VAN GERICHTHEID  
 

Goed besturen is niet aanmodderen met de Franse slag. Maar ook  
onze zuiderburen weten: gouverner, c’est prévoir. Helaas veel  
vooruitzien of pro-actief handelen is er hier niet bij. Daarvoor zijn ze  
teveel naar zichzelf gekeerd. Ze pronken liever zelf in de krant dan er 
iets nieuws uit te leren—ook al gaat het over de eigen gemeente.  
Hun gerichtheid is niet het algemeen, maar het eigen belang.   
 
 
 

WAAR DE DIGITALE TREIN IS BLIJVEN STILLE STAAN 
 

Bij herhaling heeft onze fractie bij monde van Sofie Steurbaut gewezen 
op het belang van een e-loket voor de inwoners. Dat is er nu niet.  
Ook de andere oppositiepartijen laakten het achterop raken van de  
gemeente op gebied van sociale media in het algemeen en het falen 
van de huidige gemeentelijke website in het bijzonder.  
En zie, door het schel gefluit van de begeleiders is de machinist wakker 
geschrokken. Daar komt namelijk een zogenoemde ‘klankbordgroep 
communicatie’ die werk zal maken van een nieuwe gemeentelijke 
website.  Ook hier weer hetzelfde refrein: eerst moet een ander dit 
bestuur erop wijzen dat ze de zaken te lang op hun beloop lieten.  
Pas daarna komt er actie.  Ze besturen dus <in de reactie>.   
Oppositie is hier wel de grootste drijvende bestuurskracht.  

 

I 

 VOOR EEN POSITIEF IMAGO 
 

N-VA-raadslid Lieve Vanden Bussche pleitte in de gemeenteraad voor 

het plaatsen van info-borden aan het station.  Het is een teken van 

hoffelijkheid en gastvrijheid om bezoekers van onze gemeente niet aan 

hun lot over te laten.  Het is wellicht een klein stapje.  

Maar wel in de goede richting.  

We moeten ergens beginnen om ons beschadigd imago weer op te 

poetsen.      
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DE SCORES VAN DE AANGRENZENDE GEMEENTEN   
Voor zij die er het fijne willen van vernemen: de scores  van de aangrenzende en/of nabijgelegen gemeenten.  

   DE GROTE GEMEENTETEST   'Het Nieuwsblad'  2016  
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Aangrenzend              

Oostkamp  23 126 8,09 4,00 7,00 10,00 7,00 8,20 10,00 10,00 9,00 9,70 6,00 

Torhout  20 461 7,31 4,00 5,00 9,00 7,00 7,40 10,00 9,00 9,00 7,20 5,50 

Roeselare  60 930 7,19 0,00 8,00 * 6,00 8,20 9,00 10,00 10,00 9,00 4,50 

Ardooie  9 049 6,42 8,00 5,00 0,00 9,00 4,70 9,00 6,00 5,00 9,00 8,50 

Hooglede  10 018 6,38 0,00 4,00 10,00 8,00 6,30 9,00 4,00 9,00 8,50 5,00 

Wingene  14 189 5,81 0,00 5,00 9,00 7,00 3,70 5,00 9,00 9,00 4,90 5,50 

Gemiddelden  22 962 6,87 2,66 5,67 7,60 7,33 6,42 8,67 8,00 8,50 8,05 5,83 

              

Lichtervelde  8 691 5,78 4,00 5,00 7,00 7,00 3,90 10,00 6,00 4,00 4,90 6,00 
              

N-VA Burgermeester            
Izegem  27 546 7,91 8,00 7,00 9,00 6,00 7,10 9,00 7,00 10,00 10,00 6,00 

Tielt  20 158 7,19 4,00 7,00 9,00 7,00 8,40 7,00 9,00 5,00 9,00 6,50 

* Er was geen burgemeester beschikbaar in Roeselare ten tijde van de bevraging  

JOBS, JOBS, JOBS 
 

De onvolprezen Krant van West-Vlaanderen publiceerde op  

18 november  een ‘special’  <WERKEN IN WEST-VLAANDEREN>.  

Op pagina 12 geeft de West-Vlaamse krant een overzicht van 

de jobratio per gemeente. Dat is het aantal arbeidsplaatsen per 

100 inwoners op arbeidsleeftijd, dat wil zeggen tussen 15 en 64 

jaar.  

Lichtervelde raakt aan 56%. Ook hier is vergelijken een pijnlijk  

geval. Torhout komt op 62%, Oostkamp 61%, Hooglede 87%, 

Roeselare 101%, Ardooie 90% en Wingene 53%.   

Begrijpt u nú waarom N-VA hamert op het versterken van het 

economisch draagvlak van deze gemeente en áf wil van  

de beperkingen?         6  



Warmste week 

Ons N-VA-team sluit zich aan bij de andere afdelingen om van de week vóór kerstmis, de 

warmste week van het jaar te maken.  Vorig jaar bracht onze solidariteitsactie voor  ‘Music for 

Life’ van studio Brussel ruim € 37 000 op.  Een welgekomen duwtje in de rug van  BEDNET.  

Dat is een organisatie die voor zieke kinderen thuisonderwijs bevordert.   

Dit jaar bundelen we de krachten en steunen drie vzw’s  

waarvan ‘Vlaamse Madam’ Marieke Vervoort meter is:  

Pinocchio, een vzw die de belangen en het welzijn van  

kinderen en jongeren met brandwonden behartigt;  

Villa Clementina, een centrum voor inclusieve opvang voor 

kinderen met en zonder beperking; 

Canisha, een vereniging die gratis en met vrijwilligers  

assistentiehonden opleidt die personen met een beperking 

bijstaan in het dagelijks leven.   

Stuk voor stuk nobele organisaties die we zodoende niet  

enkel financieel steunen, maar ook laten weten dat ze er niet 

alleen voor staan.  

Voor deze acties neemt in onze provincie Danielle Godderis-

T’Jonck het voortouw.  

Je kan haar telefonisch of per mail bereiken: 0477 91 97 16   

danielle.godderis-tjonck@n-va.be 

 Na een fijne Kerst wensen wij u een gelukkig nieuwjaar.  

 Feest gezellig maar hou het veilig!   

En wat komt er beter van pas in die donkere dagen voor 
Kerstmis dan een mooi windlichtje met kaarsjes en lucifers? 
Aarzel dus niet om één of meer ervan in huis te halen of 
weg te schenken aan vrienden en familie. Aan drie euro per 
stuk is de kostprijs eerder bescheiden. De totale opbrengst 
komt integraal ten goede aan de drie goede doelen. 
 

Uiteraard kan je ons initiatief ook steunen door gewoon een 

bijdrage te storten op ons rekeningnummer voor   

Music for Life: BE06 7310 3786 3822.  

          Danielle Godderis-T’Jonck,           

 Vlaams parlementslid  

Spreekt de visie van N-VA u aan,  kom ons team dan versterken.  

Geef ons vrijblijvend een seintje:   

e-mail: lichtervelde@n-va.be of gabriel.vanmechelen@n-va.be 

website: www.n-va.be/lichtervelde 

facebook: www.facebook.com/NVALichtervelde     7 

tel:7310%203786%203822


 

T R A D I T I E  
 
 
Zwarte Piet, kerstbomen en  
kerststallen, paaseieren ...  
U dacht misschien dat het onschuldige gewoontes zijn, maar u 
vergist zich. Het zijn aanstootgevende rituelen die best worden 
vervangen door non-tradities als regenboogpieten,  
winterfeesten’ of ‘voorjaarseieren’. 
Althans, dat lijkt toch de bedoeling van een gesubsidieerde  
sector die zich heeft bekwaamd in het creëren van steeds weer 
verse slachtoffers. Er is altijd wel iets nieuws dat racistisch,  
discriminerend of beledigend is. En dus iets om ons over te 
schamen of voor te excuseren. 
Ik ben dat eerlijk gezegd beu. Met onze tradities is er niets mis. 
Ze zijn het product van een bepaalde tijd. En tijden veranderen, 
net zoals die tradities. Tradities die vanzelfsprekend waren in 
een rurale samenleving – zoals een offerfeest of gansrijden – 
zijn bevreemdend in een digitale maatschappij. 
Evolutie 
Dus beperken we het dierenleed en past de traditie zich aan.  
En dat is gezond. Dat is juist de kracht van tradities.  
Dat ze zo robuust zijn, komt omdat ze mee evolueren met hun 
tijd. Voortdurend geven wij nieuwe betekenissen aan oude  
tradities en worden ze heruitgevonden. 
Als we dat niet doen, wordt een traditie inhoudsloos.  
Dat is net het verschil tussen traditie – die levend wordt  
gehouden door een gemeenschap – en folklore, wat  
historisch erfgoed is. En de zwartepietentraditie is al volop  
spontaan aan het evolueren.  Daarvoor hebben wij geen pacten 
nodig. De collectieve verbeelding heeft een nieuw 
verhaal gecreëerd: Zwarte Piet ziet zwart door schoorsteenroet.  
Na talloze mislukte pogingen om het Hollandse debat naar  
Vlaanderen te importeren, kunnen de ontwerpers van het  
pietenpact trots zijn op zichzelf. Wat een gemeenschap 
zelf aan het heronderhandelen was, helpen zij met hun dwaas 
geraas om zeep. 
 

Bart De Wever, algemeen voorzitter N-VA 

Bron: Nieuw-Vlaams Magazine november 2016  p.3   Column  

<UITGESPROKEN> 
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