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ZINGEM/KRUISHOUTEM – De oppositiepartijen Open Vld Zingem en Open Vld
Kruishoutem hebben heel wat bedenkingen bij de vermeende fusieplannen tussen
de gemeenten Zingem en Kruishoutem. De lokale afdelingen zijn van oordeel dat
politieke overwegingen aan de basis liggen van deze koerswijziging. De algemene
kritiek luidt dat de beide schepencolleges voor deze fusieplannen zich baseren op
structuren en politieke mandaten en niet op de bevolking.
Op de gemeenteraadszitting van 8 september 2016 stelde de Zingemse Open Vldfractie de vraag of de geruchten over een mogelijke fusie klopten. De
meerderheidspartijen CD&V en sp.a Zingem (Samen) minimaliseerden deze geruchten
door te stellen dat er slechts verkennende gesprekken aan de gang waren, terwijl in de
praktijk al een groot deel van het gemeentepersoneel was ingelicht. De oppositiepartij
Open Vld Zingem heeft, net als de rest van de Zingemse bevolking, uiteindelijk via de
pers lucht gekregen van de verregaande fusieplannen tussen Zingem en Kruishoutem.
Hetzelfde verhaal in Kruishoutem. Tijdens de gemeenteraad van 12 september 2016
werd hierover met geen woord gerept, terwijl de burgemeester toen al wist dat het
nieuws zou uitlekken in de pers. Ook de personeelsleden van de gemeente
Kruishoutem moesten dit nieuws vernemen uit de krant. De manier waarop de
meerderheidspartijen in Zingem en Kruishoutem dit onder elkaar bedisselen, getuigt
van een absoluut misprijzen voor de gemeenteraadsleden en de kiezers die zij
vertegenwoordigen.
Kiezersbedrog
Volgens beide Open Vld-fracties is er sprake van dubbel kiezersbedrog. Enerzijds was
er in het verkiezingsprogramma van de meerderheidspartijen CD&V en sp.a Zingem
(Samen) en CD&V Kruishoutem voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober
2012 nooit sprake van fusieplannen, laat staan van een mogelijke fusie tussen de
gemeenten Zingem en Kruishoutem. De kiezers hebben hun vertrouwen gegeven aan
partijen die nu volop willen inzetten op een drastische koerswijziging.

Ook na de voorbije gemeenteraadsverkiezingen, onder andere via een persartikel in
april 2014, heeft burgemeester Kathleen Hutsebaut (CD&V) steeds benadrukt dat de
gemeente Zingem geen vragende partij is. "Misschien dat andere gemeentes graag
willen fusioneren met onze gemeente omwille van onze gezonde financiële toestand
maar wij zijn daar geen vragende partij voor", aldus de Zingemse burgemeester in
2014. In 2014 kondigde het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (VIVES)
nog aan dat Kruishoutem best samen met Zulte en Dentergem een gemeente vormt.
Ook Kruishoutems burgemeester Joop Verzele (CD&V) merkte toen op dat hij tegen
een fusie is.
Anderzijds is er nu ook sprake van kiezersbedrog omdat de bevolking totaal geen
inspraak krijgt bij deze belangrijke beleidsbeslissing. “Ik kan mij niet van de indruk
ontdoen dat partijpolitieke verhoudingen hierin een doorslaggevende rol spelen. Dit
wordt bovendien beslist boven de hoofden van de Zingemse bevolking, via duidelijke
achterkamerpolitiek. Het schepencollege laat uitschijnen dat dit slechts een
denkoefening is, terwijl alles eigenlijk al beslist is zonder een duidelijke voorafgaande
analyse of uitgewerkt scenario. Ofwel loopt dit opnieuw af op een sisser, zoals alle
fusieplannen van het schepencollege. Denk maar aan de scholenfusie in 2003 of de
fusie van de Zingemse voetbalclubs die maar niet rond geraakt.”, aldus fractieleider
Dirk Otte (Open Vld Zingem).
Ook Filip Geysens, fractieleider van Open Vld Kruishoutem, is hierover niet te
spreken: “Men wil deze plannen nog snel voor de verkiezingen van 2018 gaan
doordrukken. Op die manier verliest ook de gemeentepolitiek, het niveau dat het
dichtst bij de mensen zou moeten staan, zijn laatste beetje geloofwaardigheid. Als er in
de komende jaren dan toch tot fusies tussen gemeenten moet worden overgegaan, dan
gebeurt dit best op een onderbouwde manier op basis van studies en reeds bestaande
samenwerkingsverbanden.”
Tenslotte vinden de lokale afdelingen dat het financiële argument, te weten de
kwijtschelding van 500 euro schuld per inwoner, geen steek houdt. De gemeentelijke
financiën primeren blijkbaar boven de inwoners. Bovendien heeft de gemeente
Zingem geen schuld van 500 euro per inwoner, dit schommelt rond de 200 euro,

terwijl dit in Kruishoutem dubbel zo hoog ligt. Van gelijkwaardige partners is dus
geen sprake, ook al omdat de oppervlakte en het aantal inwoners van elkaar verschilt.
Volksraadpleging
De Open Vld-fracties pleiten voor een gemeentelijke volksraadpleging, waarin de
bevolking zich kan uitspreken over deze fusieplannen. “Het Gemeentedecreet, zeg
maar de gemeentelijke grondwet, biedt de mogelijkheid om een volksraadpleging te
organiseren over aangelegenheden van gemeentelijk belang. Fusieplannen met een
andere gemeente zijn volgens ons van het allerhoogste belang, waardoor wij pleiten
voor zo’n referendum.”, stelt gemeenteraadsluid Geoffrey Verleyen (Open Vld
Zingem). De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van
de gemeente, beslissen om de inwoners hierover te raadplegen.
Fusieplannen met een andere gemeente zijn volgens ons van het allerhoogste belang,
waardoor wij pleiten voor zo’n referendum.
Ook burgers kunnen dus via een handtekeningenactie een kwestie laten voorleggen
aan de lokale bevolking. Als het initiatief bijvoorbeeld uitgaat van de inwoners van de
gemeente Zingem moet dit worden gesteund door ten minste 20% van de inwoners.
Dit komt neer op zo’n 1500 initiatiefnemers of handtekeningen. “Het zal op deze
manier moeten gebeuren, want ons voorstel wordt meer dan waarschijnlijk door de
meerderheidspartijen weggestemd in de gemeenteraad.”, aldus Verleyen. Het resultaat
van deze raadpleging is bovendien slechts een advies voor het gemeentebestuur, maar
het kan wel een krachtig signaal geven. Op deze manier krijgt de bevolking wel
inspraak, iets wat de meerderheidspartijen blijkbaar niet nodig vinden volgens de Open
Vld-facties.
Een fusie brengt heel wat teweeg bij de bevolking. Het verleden heeft bovendien al
aangetoond dat een verkeerde fusiekeuze, zeker op het vlak van eigenwaarde en
identiteit, jarenlang kan nazinderen.

