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Openbare zitting 
 
1. Goedkeuring notulen 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 19 december 2016 goed. 
 
2. Nieuwjaarswensen fracties 
Raadslid Rudy Renders, namens de N-VA-fractie, opent de nieuwjaarswensen met de hoop dat in het 
komende werkjaar iedereen mee zal zorgen voor een goed bestuur en dit met gezond verstand en 
een kritische constructieve houding. Daarmee zullen de raadsleden op de beste wijze ten dienste 
staan van onze mooie gemeente en haar bevolking. Het moeilijke jaar dat we achter de rug hebben 
doet nadenken over de dingen die er werkelijk toe doen en het raadslid hoopt dat alle inspanningen 
die werden geleverd, ook op nationaal vlak onder meer op het vlak van de veiligheid en de 
besparingen, vruchten zullen afwerpen. Dat het raadslid daarvan de eerste tekenen ziet, stemt hem 
hoopvol. 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet sluit zich aan bij de positieve wensen en zegt daarom dezelfde 
wensen als vroeger te hebben. Zaken die jaren geleden werden geformuleerd zijn nu nog 
toepasselijk. Voor haar is het belangrijk dat het nieuwe jaar met haar aangekondigde politieke 
vernieuwingen inhoudelijk geloofwaardigheid mag brengen. Om dat te bereiken moet iedereen zich 
inspannen om bedrijvig te zijn voor de bevolking. In een poëtische vertaling formuleert zij haar kijk 
op verleden en toekomst met de beste wensen voor iedereen. 
 
Raadslid Dirk Bernagie, die ook het woord neemt voor de raadsleden Marita Palstermans en Francine 
De Becker, vertrekt voor zijn wensen met de wens van een goede gezondheid voor iedereen. Dat is 
immers de basis van al het overige. Toch hoopt hij van harte dat voor iedereen 2017 een beter jaar 
mag zijn dan 2016. Er is bij iedereen veel afschuw voor wat gebeurd is en een opsomming van deze 
gebeurtenissen laat aanvoelen hoe exceptioneel het wel was. Het raadslid verwijst dan naar de 
inspanningen die ook de lokale gemeente heeft moeten doen om mee het hoofd te bieden aan al 
wat terreur gerelateerd is.  
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Hij dankt namens de verkozenen iedereen die zich daarvoor heeft ingespannen. Nu 2/3e van de 
beleidsperiode voorbij is, is het logisch dat de blik stilaan op de verkiezingen wordt gericht., maar dat 
zou volgens het raadslid niet mogen wegen op het beleid. Er zijn voldoende uitdagingen om, 
rekening houdend met een kritisch constructieve oppositie, de gemeente doorheen te loodsen en 
het leven voor de Boortmeerbekenaars te verbeteren. 
 
Raadslid Steven Van Loock vertolkt de nieuwjaarswensen van de CD&V-fractie en stelt vast dat een 
jaar zo voorbij is. Voor iedereen wordt gewenst dat men de kansen en mogelijkheden kan verzilveren 
die men zelf grijpt. Hij stelt ook vast dat de inwoners trots zijn op hun gemeente en als partij zet dat 
aan om verder te werken zoals dat tot nu toe gebeurde. Dat wil zeggen dat het algemeen belang van 
de inwoners centraal moet staan. Dit geeft hoop op en een wenst tot een veilige, vrolijke, 
aantrekkelijke gemeente met een open blik op de toekomst. 
 
Schepen Remi Serranne zegt namens de sp.a-fractie vast te moeten stellen dat 2016 een bewogen 
jaar was en dat we in verwarrende tijden leven. Hij verwoordt het als volgt: 
De sp.a fractie wenst u, burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden en al de inwoners van 
Boortmeerbeek - Hever en Schiplaken, een jaar vol vreugde, vriendschap, gezondheid en geluk. 
Kortom een schitterend en boeiend 2017. 
Het nieuwe jaar is een goed moment om even terug te kijken naar 2016. 
Dat was een bewonen jaar. Een jaar dat veel mensenlevens heeft gekost door terreur. We leven in 
verwarrende tijden, onzekerheid en onveiligheid. Daar een antwoord op vinden, is nite makkelijk. Die 
angst mogen we niet negeren, maar evenmin mogen we toelaten dat anderen die angst 
aanwakkeren. We moeten vermijden dat het doemdenken en tegenstellingen de bovenhand halen. 
2017 moet een jaar van oplossingen worden. Maar de economie draait echter nog steeds vierkant, 
de gewone man ziet dat zijn spaargeld niet meer opbrengt. 
Steeds meer mensen ondervinden die oneerlijkheid. We hadden nog nooit zo veel rijkdom en 
welvaart, maar intussen hebben we ministers die steeds meer van de mensen vragen. Omdat het 
zogezegd niet anders kan. En dus moeten we harder, langer en flexibeler werken. 
Welke samenleving bouw je met het argument dat allemaal niet langer betaalbaar is en daarom nog 
voor miljarden snijdt in onze gezondheidszorg en onze sociale zekerheid? 
Het verhaal dat er geen geld is en dat er moet bespaard worden, valt stilaan onder de categorie 
misbruik. Misbruik van woorden en misbruik van vertrouwen. De manier waarop we onze economie 
laten draaien en de manier waarop deze regeringen beleid voeren, heeft te maken met keuzes. 
Hoop zou moeten doen leven, maar die tekenen zijn niet erg hoopgevend. 
Ook onze gemeente krijgt het steeds moeilijker om de gemeentefinanciën sluitend te houden: de 
Federale en Vlaamse regering schuiven nog altijd rekeningen door. Dit weegt steeds meer op onze 
mogelijkheden om iets te realiseren voor onze inwoners. Toch draait onze coalitie nog steeds zonder 
te kibbelen en dat kan niet overal gezegd worden. 
Binnen een kleine twee jaar staan we weer voor de kiezer. Het is de gewone mens, de werker of 
gepensioneerde, die ons de vraag zal stellen wat er met zijn spaargeld, met zijn pensioen, met zijn 
loon is gebeurd. Wat de regering, maar ook wij, er van gemaakt hebben. Sommigen antwoorden dat 
we het spaargeld hebben gered; welnu, we zullen binnenkort moeten betalen om nog spaargeld te 
mogen hebben. 
Tot slot! 
2017 wordt een jaar van hard werken, want de gewone mens in onze gemeente rekent op ons. 
 
Raadslid Els Schoeters verwoordt de nieuwjaarswensen van de Open VLD-fractie waarbij ze iedereen 
meer verdraagzaamheid na het voorbije turbulente jaar toewenst. Als goede voornemens formuleert 
zij de wens dat iedereen in het eigen hart meer genegenheid, warmte en vriendschap mag voelen en 
krijgen. Daarom moeten we de krachten bundelen, elkaar begrijpen en echt luisteren naar elkaar en 
daarmee beginnen we best zelf in Boortmeerbeek. De fractie wenst voor 2017 iedereen daarom ook 
op persoonlijk vlak veel succes en kansen om meer mens te zijn. 
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Tot slot formuleert de voorzitter Michel Baert de nieuwjaarswensen namens de gemeenteraad. Ook 
hij refereert naar de dramatische gebeurtenissen van het afgelopen jaar die een grote impact op 
iedereen hebben gehad. Elke bestuursverantwoordelijke en dus ook de burgemeester, het college 
van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad werden ermee geconfronteerd. Dat nu in 
zowat elke nieuwjaarswens die werd geformuleerd hierop wordt gealludeerd, is niet te 
verwonderen. We hebben allemaal onze gewoontes moeten aanpassen, nadenken over wat we 
voordien ondenkbaar dachten, rekening houden met mogelijk echt gevaar –want dat was er wel 
degelijk met de aanwezigheid van geradicaliseerden-, en vooral onze concrete manier van leven 
moeten aanpassen. Er werd reeds naar verwezen, maar het afsluiten van rommelmarkt of kerstmarkt 
en de totaalbeveiliging van de viering van het Transport XX zijn duidelijke voorbeelden hoe ook wij 
als overheid op alles moeten voorbereid zijn in het belang van de bevolking. De werking van het LIVC 
is bij ons al goed ingeburgerd en heeft al resultaat. Veiligheid staat centraal in het beleid. Dat wil 
echter niet zeggen, aldus de voorzitter, dat haat zou mogen binnensluipen of overheersen. Het is 
onze plicht als gemeenteraadslid en iedereen die de gemeente uitmaakt de waarden en normen van 
de democratie te verdedigen en te koesteren. Haat heeft geen zin, want dat is juist wat de 
terroristen willen bereiken.  Respect, verdraagzaamheid en solidariteit blijven de kernwaarden in ons 
handelen. De wens van de voorzitter is daarom dat iedereen in de gemeenteraad in 2017 blijft het 
algemeen belang nastreven. Ook al verschilt men dan al eens van mening, we moeten samen een 
pint kunnen blijven pakken. 
De voorzitter nodigt met deze eindwens de aanwezigen vervolgens uit om de daad bij het woord te 
voegen en op de receptie het glas te heffen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
De gemeentesecretaris  De voorzitter 
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