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Last Post
voor onze gesneuvelden
100 jaar geleden trokken onze soldaten naar het front. Velen onder hen zouden hun familie nooit meer weerzien. Zij verloren hun
leven opdat België zijn vrijheid zou bewaren. Zij verdienen dan
ook één voor één herdacht te worden voor hun heldendaden.

gesneuvelde) is beschikbaar op de
facebookpagina Last Post Wichelen.
Je kan ze ook aanvragen via toon.
le.percq@telenet.be.

Daarom vatte Toon Le Percq (bestuurslid CD&V PLUS) het plan op
om op de 100ste verjaardag van de
sterfdatum van de soldaat de Last
Post te spelen. “Ik ben zelf een achterkleinzoon van een gesneuvelde. We
beseffen niet echt wat voor een offer
die soldaten gebracht hebben. Het is
dan ook een kleine moeite om hen te
eren met een sonnerie.”

Toon hoopt ook de familie van de
gesneuvelden te mogen begroeten.
Het is immers niet alleen de soldaat
die onder verschrikkelijke omstandigheden moeten strijden heeft met zijn
dood tot gevolg. Ook de familie die
achterbleef op het thuisfront heeft
een groot offer gebracht. Zij moesten
niet alleen het verdriet van het verlies
verwerken, maar ook met een man
minder, dikwijls de kostverdiener,
verder leven.

Zo zal Toon in de komende jaren een
50-tal keer de Last Post spelen. Als
bron nam hij het ‘Huldeboek Wiche-
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len 1914-1918’ van Julus D’haene
en Eddy Huylebroeck ter hand. De
sonneries worden gespeeld in de
deelgemeente van de gesneuvelde: in
Schellebelle aan het oorlogsmonument, in Serskamp en Wichelen aan
de gedenkplaat aan de Kerk en dit
telkens om 20:00.
De oudstrijdersbonden zullen elke
keer hun vaandeldrager afvaardigen
en een in memoriam voorlezen. De
chronologische lijst van de sonneries (met vermelding van plaats en

SAMEN en NV-A
vechten om OCMW-mandaat
Na het ontslag van een OCMW-raadslid van SAMEN op 26 februari 2014 moest SAMEN een nieuw OCMW-raadslid voordragen.
Hiervoor hadden zij twee maanden de tijd. Aangezien zij niet in
staat bleken te zijn om dit mandaat binnen deze termijn in te
vullen, zag NV-A haar kans schoon om een extra mandaat te bemachtigen.

NV-A en SAMEN dienden op het laatste moment, maar buiten de kantooruren, elk nog vlug een voordrachtakte in. De voordrachtaktes, zowel van
NV-A als van SAMEN, bleken ongeldig ingediend te zijn, wat werd vastgesteld
op de gemeenteraad. NV-A opperde dat zij enkel de bedoeling had om de
meerderheid wakker te schudden.
CD&V PLUS fractieleider Luc Van Leuven beklemtoont dat deze manier
van werken zeer gevaarlijk is voor de goede werking van een OCMW-bestuur.
Bovendien vindt hij dat er geen politieke spelletjes mogen gespeeld worden
waarvan de OCMW-gebruikers het slachtoffer zijn.
Een OCMW-raad moet werken om de zwakkeren en mensen die hulp nodig
hebben te ondersteunen en te begeleiden. Het is duidelijk dat deze ruzie de
samenwerking en het vertrouwen niet ten goede komt.
Als oppositie mag en moet je zaken aan de kaak stellen die niet kunnen, maar
als CD&V PLUS kiezen wij voor een constructieve manier van oppositie
voeren.
Dit is misschien niet de meest spectaculaire manier, maar ze komt op termijn
de bevolking wel ten goede.

NV-A vraagt en krijgt
kilometervergoeding
Op de OCMW-raad van 25
maart stelde NV-A voor een
kilometervergoeding toe te
kennen voor vergaderingen in
functie buiten de gemeente.

CD&V PLUS begrijpt niet dat in tijden
waarbij iedereen moet besparen en de
OCMW-gebruikers moeten inleveren,
denken we maar aan de maaltijdbedelingen aan huis en de mantelzorgpremies,
dat juist nu een OCMW-raadslid zichzelf
bijkomende vergoedingen toekent. Als je
verkozen bent en je een mandaat op-

neemt, dan weet je dat hierbij ook inspanningen horen. Daarvoor krijg je dan ook
een vergoeding die bij wet is vastgelegd.
Jezelf daarboven nog bijkomende vergoedingen toekennen, is ongehoord.
OCMW-raadslid Karlien Vereecken stemde dan ook tegen dit voorstel. Tevergeefs.
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ORANJE TAFEL
2 maal per jaar zal CD&V PLUS in dialoog gaan met jullie, de
inwoners van onze gemeente. De eerste editie was meteen een
voltreffer. Naar aanleiding van de Europese verkiezingen kwam
Steven Vanackere (huidig senator) voor een ronde tafelgesprek
naar de Kapel in Bruinbeke.
Nadat Steven eerst een algemene inleiding gegeven had, konden de aanwezigen
vragen stellen. Zo ontstond er een debat
waaruit bleek dat Europa voor ieder van
ons belangrijk is. Daaruit bleek dat de
grote verdienste van Europa vooral de

Uw lokale contactpersoon
Peter De Rocker
(info@wichelen.cdenv.be)
www.wichelen.cdenv.be

8

vrede is. De waarde hiervan kunnen we
vandaag met de oorlogen die her en der
weer uitbreken niet genoeg onderlijnen.
Ook de uitdagingen voor de toekomst
kwamen ter sprake. Hier werd vooral de
onafhankelijkheid van energie en voedsel

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

#goedgezind
De volgende Oranje Tafel plannen
we in het najaar. Hiervoor zullen we
jullie een uitnodiging met locatie,
uur en thema bezorgen.
Hou jullie brievenbus in de gaten!
als grootste uitdaging naar voor geschoven.
Na het ronde tafelgesprek, was er nog
de mogelijkheid om met de verschillende aanwezige politici een persoonlijk
gesprek aan te gaan.

Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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