
 
 
 

Diksmuide, 7 april 2008 
 
 
 
 
 

Aan alle pachters van landbouwgronden  
eigendom van het OCMW Diksmuide 

 
 
 
 
 
 

Geachte pachters, 
 
Voor de derde maal in korte tijd krijgen jullie een brief met betrekking tot de landbouwgronden, 
eigendom van het OCMW van Diksmuide. 
 
Nu vrijdag 11 april 2008 (en niet 1 april zoals verkeerdelijk gesteld in onze vorige brief) houden 
wij een infoavond – IdeeCafé genaamd – in brasserie ’t Fort o.a. over de verkoop van 
landbouwgronden door het OCMW. 
 
Op deze vergadering – waar ieder van jullie van harte welkom is – willen wij jullie informeren 
over de huidige verkoop van de landbouwgronden van het OCMW van Diksmuide en even de 
vergelijking maken met hoe het er in onze buurgemeenten aan toe gaat over deze zelfde materie. 
 
Wij zullen jullie daar de juiste juridische informatie geven wat er waar is van de dreigementen 
van de voorzitter van het OCMW dat door ons toedoen misschien alle gronden openbaar moeten 
verkocht worden.  
 
In onze vorige brief hebben wij aangetoond dat de landbouwers al verschillende malen een rad 
voor de ogen werd gedraaid, met als toetje op de taart een verdoken verhoging van de 
verkoopprijs met 15%. Tot op het laatste ogenblik toe beweerden vooraanstaande politici van de 
meerderheid dat wij valselijke leugens verkondigden, tot ze onlangs de letterlijke bewijzen 
(uittreksels van de verslagen van de OCMW-raad) onder de neus kregen geschoven. Geen enkele 
van onze zogenaamde leugens konden deze politici dan nog weerleggen. Omdat men deze 
waarheid niet meer kon verdoezelen, werd dan maar gedreigd om de persoonlijke dossiers van 
onze fractieleden in het openbaar te gooien. Van een goede, faire, discrete manier van reageren 
gesproken. 
 
Wij rekenen inderdaad op het gezonde boerenverstand om te oordelen wie er geloofd moet 
worden. 
Geloven jullie de mensen die het lef hebben om verschillende malen leugens te verspreiden? 
Geloven jullie mensen die het ook aandurven om, als deze leugens boven water komen, de 
mensen af te dreigen dat hun grond openbaar zal moeten verkocht worden en dit bovendien in 
een zogezegde officiële OCMW-brief? 
 



Of geloven jullie diegenen die de moed hebben gehad om, nadat ze deze leugens verschillende 
malen – tevergeefs - intern in het OCMW, hebben proberen te veranderen, dit niet in het 
openbaar – in de pers - te gooien, maar individueel de landbouwers de correcte informatie te 
hebben bezorgd in een individuele, persoonlijke brief? 
 
Wij willen helemaal geen politieke munt slaan uit dergelijke gevoelige dossiers. Wij stellen ons 
enkel de vraag wat er nog waar is van de goede, faire, rechtvaardige en correcte behandeling van 
landbouwers, als uit het korte verleden gebleken is dat deze essentiële regels stelselmatig met de 
voeten worden getreden. 
 
Zoals reeds gesteld nodigen wij jullie van harte uit op onze infoavond vrijdag aanstaande, 
waarbij jullie zelf zullen kunnen zien waar nu de waarheid ligt. Op deze avond verwelkomen wij 
trouwens ook kersvers minister Vincent Van Quickenborne. 
 
Met vriendelijke groeten en tot vrijdag, 
 
 
Dirk Borra    Manu Mackelberg 
Annemie Borra   Jan Van Acker  
Geert Debaillie    Kathleen Winne 
Marc Deprez 


