
Beste, 
 
Nu eens de volledige, correcte, juiste cijfertjes, die 
weliswaar zeker niet met een korreltje zout moeten 
genomen worden in het kader van de aankoop van 
Zonnestraal en het nieuw te bouwen chiroheem 
Zie ook mijn site www.marcdeprez.be en 
www.idee2006.be 
 
Eind 2006 werd het domein Zonnestraal door het vorig 
beleid (Pro-OpenVld) en door mijn eigen toedoen 
aangekocht voor een bedrag van 185.920 euro of 
7.500.000 oude belgische franken.  Het terrein behelst 
een oppervlakte van 2 ha 
In de gemeenteraad van 29/06/2009, punt 4 wordt nog 
eens door de huidige coalitie ( C.D.&V.-SP.A) 
bijkomend grond 20 aren van het OCMW voor 
Zonnestraal aangekocht.  Dit voor een bedrag van 
32.272 euro of 1.301.849 oude belgische franken. 
 
Totale bedrag voor de aankoop : 185.920 + 32.272 = 
218.192 euro 
 
Gemeenteraad 27/10/2008 : Stellen van erfpacht tvv 
van Chiro Klimop. 
In deze erfpacht staat letterlijk : “ lokalen dient men 
ter beschikking te stellen van andere verenigingen “  
Verder staat er dan te lezen in het jeugdbeleidsplan 
(2010-2013), dat de K.L.J. zou moeten kunnen gebruik 
maken van de chirolokalen. 

http://www.marcdeprez.be/
http://www.idee2006.be/


Gemeenteraad 27/04/2010 : punt 4 : aankoop grond te 
Keiem jegens consoorten Vandevyvere 
Tijdens deze tussenkomst heb ik dan reeds 
gewaarschuwd voor de weersomstandigheden, die een 
cruciale rol zouden kunnen spelen! 
Aankoop grond en overwelving : 70.000 euro 
 
Gemeenteraad 25/10/2010 : Investeringstoelage voor 
het nieuw te bouwen chiroheem in Keiem en 
bespreking jeugdbeleidsplan. 
150.000 euro voor het nieuw te bouwen chiroheem. 
250.000 euro voor een nieuw LEIDINGSLOKAAL 
voor de K.S.A en jeugdwerkinitiatieven Toverlantaarn, 
scouts.  Deze jeugdwerkinitiatieven impliceren een 
bergruimte.  
Laat een ding duidelijk zijn en ik wil dit ook sterk 
beklemtonen.  Idee2006 heeft niets tegen de K.S.A., in 
tegendeel.  Hoe meer geld er naar de jeugd gaat, hoe 
liever.  Investeren in jeugd is investeren in de 
toekomst. 
Wij bekommeren ons alleen maar over het feit, dat 
iedereen over dezelfde leest wordt geschoeid. 
Zonnestraal fungeert eveneens voor de 
speelpleinwerking, maar de lokalen van de K.S.A 
worden normaliter niet gebruikt voor de 
speelpleinwerking.  
 
Wat de aanvang van de werken betreft, mag ik toch 
wel mijn mening ventileren.  Ik doe dit met de beste 
voornemens.  Trouwens, wij moeten vandaag helaas 



vaststellen, dat het voor de landbouwers 
monnikenwerk is om hun teelten van de akkers te 
halen.  Dit spreekt mijn inziens al boekdelen.  Het 
dossier heeft in het verleden heel wat vertraging 
gekend door het huidig beleid. Zie bijgevoegd punt van 
29/10/2007 over het voorstel van een nieuwe 
inplanting van het chiroheem, waarbij zelfs tuintjes 
van particulieren gingen worden onteigend.  
Ik had het dossier in het najaar van 2006 op de rails 
gezet.  Een jaar later komt men aandraven met een 
nieuwe inplanting en tenslotte heeft men dan toch 
geopteerd voor de huidige inplanting.   Maar 
ondertussen is er heel wat kostbare tijd verloren 
gegaan!!! En bovendien wordt het geduld van de 
huidige eigenaars van het huidig chiroheem zwaar op 
de proef gesteld. 
 
Nog dit ! Ik heb veel respect voor de vzw en voor de 
chiro .  Trouwens voor iedereen, die zich inzet voor het 
verenigingsleven en het vrijwilligerswerk. 
Maar ik heb een duidelijk mandaat van de kiezer 
gekregen.  Ik moet dan ook mijn verantwoordelijkheid 
nemen.  In alle nederigheid gezegd, denk ik, dat ik 
mijn verantwoordelijkheid neem en mijn nek uitsteek.  
Voor sommigen ligt dit moeilijk, anderen juichen dit 
dan toe.  Maar ik relativeer. 
Oneerlijkheid kan ik op alle vlakken niet verdragen. 
Die de mens Marc Deprez kent, weet dit als geen 
ander. 
 



Verder wens ik er ook aan toe te voegen.  Ik wil geen 
polemiek creeëren, maar de waarheid heeft zijn 
rechten en moet ik alle kansen bieden. 
 
     Met vriendelijke groeten, 
                                    Marc Deprez, 
                                  Gemeenteraadslid Idee2006 
                                  Tel : 0474/893363 
                                  www.idee2006.be 
                                  www.marcdeprez.be 
 

http://www.idee2006.be/
http://www.marcdeprez.be/

