Onderwerp: reactie op artikel "stad steunt jonge crossers"
Beste,
Ik heb met grote aandacht het artikel "stad steunt jonge crossers" gelezen in redactie Diksmuide.
Ik wil als volgt repliceren. De waarheid heeft ook zijn rechten of beter gezegd al is de leugen zo snel,
de waarheid achterhaalt hem wel.
In eerste instantie wil ik wel beklemtonen, dat wij de aanleg van een nieuw tennisterrein toejuichen,
daar iedereen zijn gading moet kunnen vinden.
Maar het cyclocrossparcour werd eigenlijk "verkracht". Overleg is er nooit geweest! Daarom heb ik
dan ook aan de alarmbel getrokken in de gemeenteraad van oktober, daar de cross voor miniemen
en aspiranten van 20 december in gevaar kwam. De schepen beloofde dan spoedig een overleg met
bondscoach Eric Devlaminck, de organisatoren van veldrit voor miniemen en aspiranten, de
mountainbikeclubs, Wielerbond Vlaanderen en de sportraad.
De schepen beweert, dat hij niet over een nacht ijs is geweest en dat hij een deskundige onder de arm
heeft genomen. Andere namen komen voor in het artikel ( Ronny Buggenhout en Eric Devlaminck),
maar de naam van de deskundige is nergens te bespeuren. Lijkt me toch wel heel eigenaardig.
Bovendien is er slechts op maandag 14 december een overleg geweest tussen Eric Devlaminck,
Ronny Buggenhout, een ambtenaar van de groendienst en schepen Dekeyrel. Dus een zestal
dagen voor de aanvang van de cross voor miniemen en aspiranten!!!
Geen spoor van de deskundige, afgevaardigden van de mountainbikeclubs, wielerbond Vlaanderen.
De sportraad werd door de schepen opnieuw volledig gepasseerd.
Zoals ik tijdens mijn betoog in de gemeenteraad zei, dat de berg veel te scherp is voor de jeugd, is nu
ook gebleken. In alle nederigheid, ik ontferm mij meer dan 20 jaar over de jeugdwielerwedstrijden,
meer specifiek over miniemen en aspiranten. De laatste zeven jaar, heb ik mij vooral gefocust op het
veldrijden voor miniemen en aspiranten. Ik heb uiteraard geen uitnodiging ontvangen voor het
overleg. Zou de politiek hier toch een onderhuidse rol spelen? Platte dorpspolitiek! Als schepen ben
ik dan ook de bezieler geweest van dit cyclocrossparcour. Ik heb dan ook Eric Devlaminck (
zevenvoudig wereldkampioen en succesvol bondscoach veldrijden) onder de arm genomen. Iemand
die 47 jaar kaas heeft gegeten van het veldrijden is naar mijn mening een super deskundige.
Nu beweert de huidige schepen, dat hij de aanpassingswerken heeft uitgevoerd. Er zijn enkel een
paar stappen gezet geweest, opdat de cross voor miniemen en aspiranten van 20 december ll, zou
kunnen doorgaan. Maar de berg moet volledig worden heraangelegd. Dit is alleszins nog niet
gebeurd.
Deze heraanleg van de berg kon allemaal worden vermeden mits goed en gestructureerd overleg voor
de aanvang van de werken aan het nieuw aan te leggen tennisterrein. Nu zal dit dubbel werk
genereren en bijkomende kosten zal de Stad nu moeten ophoesten. Om nog maar te zwijgen over
het passeren van de sportraad, de mountainbikeclubs, wielerbond Vlaanderen,...
De vrijwilligers verdienen inderdaad beter!
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