Beste vrienden
Op mijn beurt wens ik iedereen een fantastisch, een gezond, maar ook een
strijdbaar nieuw jaar toe.
2019 is de de start van een nieuwe legislatuur. Een bestuursperiode waarin
sp.a door jullie steun en vertrouwen opnieuw deel uitmaakt van het bestuur
van deze mooie gemeente.
Vanuit onze sp.a-fractie zullen we blijven werken aan een solidair Melle, waar
iedereen meetelt en niemand wordt vergeten.
Deze bestuursperiode tellen de oppositiepartijen 10 van de 21 zetels en niet
minder dan 6 nieuwe raadsleden.
De verjongingsstrategie heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.
Ik dank iedereen die van dicht of ver betrokken is bij onze werking, nieuwe
gezichten en iets minder jonge mensen, maar allemaal stuk voor stuk van
onschatbare waarde.
In het bijzonder dank ik Tim voor zijn engagement van de voorbije jaren als
voorzitter en lijsttrekker.
Nu wordt hij mijn compagnon de route in de gemeenteraad.
Het bestuur zorgde voor een attentie uit dankbaarheid.
Ik krijg voor de derde keer het vertrouwen om sp.a te mogen
vertegenwoordigen in de gemeenteraad en wees er maar zeker van dat dit
met evenveel goesting en overtuiging zal gebeuren als de voorbije twaalf
jaar.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om onze verkiezingskandidaten en alle
vrijwilligers die ons telkens met raad en daad helpen te bedanken voor hun
engagement.
Jullie zijn stuk voor stuk mooie mensen met het hart op de juiste plaats en
zoals we weten is openlijk uitkomen voor uw politieke mening in onze
huidige samenleving geen evidentie en al zeker niet als je bij een partij
behoort, die momenteel in de hoek zit waar de klappen vallen.

Proficiat aan alle verkozenen van de andere partijen.
De drie oppositiepartijen vertegenwoordigen meer dan de helft van de
stemmen, maar jammer genoeg was dit onvoldoende om in Melle de
bestuurlijke meerderheid te hebben.
Maar één ding staat vast, vanaf 2019 zal het voor de CD&V en NV-A niet zo
evident meer zijn om onze voorstellen en vragen laconiek met een sneer en
een schimp naast zich neer te leggen.
Onze oppositie zal kristisch, maar constructief blijven en met eenduidelijk
doel voor ogen..
De volgende zes jaar zullen zeer belangrijk zijn want er komen enkele
belangrijke dossiers op ons af.
Ik denk hierbij aan een mogelijke fusie met een randgemeente,
de nieuwe gemeenteschool, de integratie van het OCMW in de gemeente,
de uitbreiding van de brouwerij Huyghe, de aanleg van het gemeenteplein en
veilige voet- en fietspaden, maar ook armoedebestrijding en het tegengaan
van vereenzaming bij jong en oud.
Deze thema’s blijven bovenaan op onze politieke agenda staan.
Ik ben echt tevreden dat er in december reeds een eerste constructief
gesprek plaatsvond tussen Groen, Open VLD en sp.a en dat er ook een
gemeenschappelijke voordrachtslijst werd ingediend voor de kandidaten van
het comité dat de OCMW-steunverlening beslist.
Dit getuigt van luisterbereidheid over de partijgrenzen heen en de goesting
om te praten met elkaar.
Ik sluit af door de hoop uit te drukken dat wij als oppositie elkaar de
komende jaren zullen blijven vinden zowel in de belangrijke als in de kleinere
dossiers en dat er de komende jaren een constructieve verstandhouding en
samenwerking kan ontstaan.
Op jullie gezondheid!

