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Geachte landbouwer-pachter,

Als OCMW-voorzitter wens ik fe protesteren tegen de
onrustwekkende, opruiende en valse brief aan de pachters van
de OCMW-Jandbouwgronden.

De verkoop von fondbouwgronden is een complex en moeilJjk
dossier, dot juridisch correct moet verlopen en dot er aile baat bij
heert cis de onderhandelingen in ver1rouwen fussen de twee
partijen gevoerd worden.

Tot ap heden is de verkoop ap vrijwillige basis zeer sereen.
verlopen.
De eerste verkoopfase is dus nag niet afgelopen.
Onze waardering voor de pachters dle zeer goed weten dot ze
goed. fair en correct behandeld worden door het OCMW bestuur.

Oak in de toekomst wilen we de komende dossiers discreet.
vertrouwelijk en correct ofhondelen.

We befreuren het dan ook ten zeerste dot dergelijke vertrouwelljke
dossiers op cafe Ie grabbel gegooid worden.

Wat nu gebeurt kan ernstige gevorgen hebben voor de pochters
en zeker niet in hun voordeel.
Politieke munt proberen fe sloan uit dergelijk gevoelig dossier
keuran wij ten zeerste of.
Deze oppositiepartij. die meent de pachters een dienst te
bewijzen, zol inderdaod het tegenovergestelde bereiken.



 

Ze goon daarover zeker verantwoording moeten afleggen en de
rekening zal ongetwijfeld gepresenteerd worden.
Het is immers zo dot een openbare verkoop zich opdringt als
meerdere kopers opdagen voor een bepaald pachtgoed.
(arrest nr. 66.428 van de Road van State)

Discretie in een dergelijk dossier is obsoluut noodzakelijk om olles
correct te loten verlopen.

We rekenen op ... het gezond boerenverstand van onze pachters.

We zullen verder zorgen voor een persoonlijke, discrete en
rechtvoordige ofhandeling van de zoken.

We zullen blijven streven naar een optimaal evenwicht tussen de
belangen van de landbouwers en het goed bestuur, de goede
omgang met de gemeenschapsgoederen en gelden.


	brief ocmw-bailleul blz 1 _2.pdf
	brief ocmw-bailleul blz 2 _2.pdf

