
Evenementenhal in Kaaskerke 

Schepen De Keyrel: “Recht op correcte 

informatie” 
Schepen voor Jeugd Marc De Keyrel (CD&V) stelt dat elke lezer van deze krant 

recht heeft op correcte informatie in verband met de bouw van een 

evenementenhal in Kaaskerke. Daarmee reageert hij op de lezersbrief van 

Annemie Borra twee weken geleden en het artikel vorige week over het pamflet 

dat Idee 2006 verspreid heeft in de brievenbussen van alle Kaaskerkenaren.  
“Ik heb er begrip voor dat een inwoner van Kaaskerke (Annemie Borra, DVD) zich vragen 

stelt over de inplanting van een nieuwe evenementenhal in haar dorp. Een nieuw project 

voorstellen zal altijd wel op tegenstand botsen, maar als stadsbestuur zullen we er hoe dan 

ook over waken dat de eventuele hinder tot een minimum beperkt wordt”, zegt schepen Marc 

De Keyrel. “De woorden misbruiken van een vrijwillige jeugdleidster, die in haar jeugdig 

enthousiasme getuigt dat de jeugd tevreden is met deze beslissing, getuigt echter van kwade 

wil. Als schepen voor Jeugd zal ik dan ook altijd onze jeugd met volle overtuiging 

verdedigen. De inwoners van Kaaskerke nu al bang maken over milieuhinder, de 

bereikbaarheid van woningen achteraan, hinder van voorbijrijdende wagens, …. heeft echter 

een andere reden. Kaaskerke omschrijven als de ‘vuilnisbelt van Diksmuide’ is dan ook voor 

haar rekening en toont aan dat haar lezersbrief een zoveelste politieke frustratie van Idee 2006 

tegen CD&V Diksmuide is. Deze ‘inwoonster’ durft zelfs niet te vermelden dat ze lid is van 

de fractie Idee 2006.”  

“Enkele dagen na de lezersbrief verspreidt Idee 2006 een pamflet in Kaaskerke waarin de 

regels van politieke ethiek worden verkracht. Ook tijdens de gemeenteraadszittingen ervaren 

we maar al te vaak dat Idee 2006 de beslissingen van VLD, zoals de fractie vroeger heette, in 

de vorige meerderheid ‘vergeet’. In hun pamflet citeert raadslid Marc Deprez uit een artikel in 

Het Wekelijks Nieuws van 2003, maar ‘vergeet’ hij te vermelden dat CD&V tegen de 

verkoop is van de Boterhalle ‘zolang er geen nieuwe evenementenhal gebouwd is’. Dit was en 

blijft het standpunt van CD&V. Een belofte die we hard maken. Idee 2006 stelt voor om een 

bestaande loods, waar op geregelde tijdstippen fuiven plaats vinden, aan te kopen en om te 

bouwen. Is dit een goed alternatief voor een evenementenhal, en is dit juridisch mogelijk? En 

is het louter toeval dat de eigenaar van deze loods kandidaat was op de lijst van Idee 2006 

voor de verkiezingen? Of was het een belofte van Marc Deprez aan Luc Maes dat de stad zijn 

loodsen zou kopen na de verkiezingen?” 

Waarheid 

“Elke lezer van dit weekblad heeft het recht op correcte informatie. De kerk van Kaaskerke is 

gesloten, ondanks protest van CD&V, op voorstel van …., jawel, Marc Deprez. Het huidig 

tracé van de ring is bepaald in de vorige legislatuur, zonder enige inspraak van CD&V 

Diksmuide. In 2006 heeft de vorige meerderheid, met goedkeuring van de toenmalige VLD 

schepenen, dit tracé aangekondigd en gepubliceerd in diverse dag- en weekbladen. CD&V 

heeft vorig jaar, bij de start van de nieuwe legislatuur, bij de hogere instanties aangedrongen 

om dit tracé aan te passen, maar dit bleek helaas niet meer mogelijk. Het was dit tracé, of geen 

kwartring voor Diksmuide. Is het verkeerd van CD&V om voor de verkiezingen te geloven 

dat een wijziging van het tracé nog mogelijk was? Of is het verkeerd om na de verkiezingen 

‘je kazak te draaien’ en je verantwoordelijkheid te ontkennen zoals VLD - Idee 2006? Een 

discussie waar de bewoners langs het tracé geen boodschap aan hebben, en laat ons dus hier 

mee ophouden.” 



“In 2003 werd beslist om de Boterhalle onmiddellijk te verkopen. CD&V ging hier inderdaad 

niet mee akkoord zonder dat eerst een evenementenhal wordt gerealiseerd op een andere 

locatie, zodat onze jeugd verder kan fuiven. De vorige meerderheid duidde drie mogelijke 

locaties aan voor de nieuwe evenementenhal: aan het sportcomplex de Pluimen, in de Lange 

Veldstraat nabij de stationsbuurt, en het terrein naast het KTA in Kaaskerke. In 2006 besliste 

het vorig beleid (dus ook VLD-Idee 2006), in samenspraak met de provincie, dat Kaaskerke 

de beste locatie is om de nieuwe evenementenhal te bouwen. We volgen nu hun visie, en 

opnieuw is CD&V kop van jut. Dat Marc Deprez ook in dit dossier zijn ‘kazak draait’, is nu 

wel overduidelijk. 

Anti CD&V 

“De vorige anti CD&V meerderheid was na zes jaar verscheurd door onderling geruzie en 

eigen belang. Na 18 jaar meerderheid heeft VLD nog slechts drie verkozenen, want de nieuwe 

fractie Idee 2006 telt naast deze drie liberalen ook nog twee onafhankelijke raadsleden. Naast 

deze frustratie blijft CD&V voor hen de publieke vijand nummer Eén. De kiezer heeft bij de 

vorige gemeenteraadsverkiezingen echter gekozen voor een stabiel, ééndrachtig en 

krachtdadig bestuur, met een toekomstvisie.” 

“Eén jaar na de installatie van het nieuwe beleid is het meer dan tijd dat Idee 2006 als 

oppositiefractie constructief samenwerkt met de meerderheid. Voer dus a.u.b. op een correcte 

manier oppositie, stop de haat en nijd naar CD&V toe. Werk constructief mee, en zorg mee 

voor een mooie toekomst voor onze stad, en dit in het belang van al haar inwoners”, besluit 

schepen voor Jeugd Marc De Keyrel. 

(DVD) 


