
Hallo! 

  

Hartelijk bedankt voor de uitnodiging maar ik zal er niet zijn. 

Demagogische politiek is niet aan mij besteed. 

Ik mis ten ander wel enkele namen onder "idee2006". 

Waar blijven de echte VLD-ers? 

En Marc Deprez is daar zeker niet op zijn plaats. 

Was hij misschien in lucht opgegaan als de beslissingen in verband met de ring werden 

genomen in de vorige legislatuur ? 

Van kazakdraaierij gesproken.... 

Hij zou beter het voorbeeld van zijn "vriend" Geert volgen en zich stilletjes op de achtergrond 

houden. 

  

Wat betreft kultuur... 

hoe zullen de Diksmuidse schulden verminderen als we niet enkele drastische maatregelen 

nemen ? 

Kultuur met de kleine "k" is minstens zo belangrijk als kultuur met de grote "k" 

En het kost veel minder. 

  

Politiek is een "raar beestje" maar  ik ben ervan overtuigd dat we met het huidige beleid op de 

goede weg zijn. 

Tot spijt van wie het benijdt! 

  

Mvg, 

  

  

Robert Bailleul  

ocmw voorzitter  

schepen sociale zaken, gezinszaken, volksgezondheid, gelijke kansenbeleid 

vladslohofstraat 4 

8600  diksmuide 

 

 

Geachte OCMW voorzitter, 

 

De première van Ideecafé was een succes, Tot spijt wellicht van wie ‘t benijdt. 

Dat u het er wat moeilijk mee heeft, kunnen we begrijpen. U was er als “echte” 

liberaal denkende waarschijnlijk graag bij geweest. Maar opportunisme kent nu 

eenmaal zijn prijs en zijn grenzen.  

U mist een aantal namen op de affiche.. Het is goed om weten dat men de namen van 

onze leden en sympathisanten mist. Het zijn er echter zoveel dat de affiche te groot 

zou worden. We hebben ons bijgevolg beperkt tot de namen van die leden van de 

werkgroep “ideecafé” die het voorbereidende werk hebben gedaan en Marc Deprez is 

daar gelukkig ook één van.  

 

Wat betreft de verbindingsweg. 

In het CD&V programma stond zeer duidelijk dat men opteerde om de 

verbindingsweg op de Oudekapellestraat te laten uitmonden. Maar eens aan het 

bestuur, moesten de plannen plots worden gewijzigd. Men verkoos de weg “dwars 

door Kaaskerke” aan te leggen. Van kazakdraaierij gesproken…  We wachten nog 

steeds op een stevig gefundeerd argument waarom dat plots zo moet zijn. Waarom 

houdt men trouwens een hoorzitting? Als een plan tegen het idee van de betreffende 



bevolking ingaat, verander dan het plan. Of geef tenminste zinnige argumenten 

waarom men persé een bepaald idee wil doordrukken. Politiek is er toch voor de 

mensen, en niet omgekeerd.  

 

Cultuurbeleid. 

Met hetzelfde gemak, in dezelfde mail schrijft u te willen besparen op het 

cultuurbeleid. Als intellectueel valt mij dat bijzonder tegen. Is cultuur niet een beetje 

de spiegel van demaatschappij? Uiteraard is het verenigingsleven het cement van onze 

samenleving. Mensen praten er met elkaar een beetje zoals op (idee)café. En de 

overheid moet zeker deze kultuurvormen steunen. Maar moeten we blind blijven voor 

culturele vernieuwing? Moeten we echt ter plaatse blijven trappelen? Kunnen we geen 

middelen meer vrijmaken voor vernieuwing, kunst en Kultuur met grote K? Waarom 

dan niet meteen de muziekacademie opdoeken en de bibliotheek sluiten? Ik hoop dat 

u daar eens kritisch over nadenkt.  

 

Geachte OCMW voorzitter, politiek is een raar beestje, schrijft u. Dat politici soms 

rare streken uithalen, is niet nieuw. Dat ze volharden in de boosheid, en hun eigen 

kronkels voor goed gaan aanzien, getuigt echter van zelfgenoegzaamheid en staat 

haaks op ieder kritisch denken. En kritisch denken is nu juist de basis van de liberale 

gedachte. 

Dus, beste voorzitter, ’t is nooit te laat om, wars van alle demagogie, goede ideeën op 

te doen. Alvast welkom in het volgende ideecafé! 

 

Namens Idee2006, 

Jan Van Acker 

 


