
Repliek op het artikel in ediksmuide “geen verdeeldheid binnen Diksmuids 

schepencollege omtrent Keiem” 

 

Met grote verbazing heb ik dit artikel gelezen, waarbij schepen De Keyrel mij 

volledig de mantel uitveegt. Dit is nog maar eens het levende bewijs, uit  welk 

hout de schepen gesneden is en hoe zwak de schepen is  of in sporttermen 

uitgedrukt.  Dit is de man spelen, maar niet meer de bal. 

Nu enfin, dit is alleszins mijn stijl niet, maar het decadente taalgebruik van de 

schepen laat ik voor zijn rekening.  Dergelijke criteria bewijzen ook, dat de 

schepen zwaar onder vuur ligt en niet meer weet van welk hout pijlen te 

maken. Het is de ene blunder na de andere blunder, die de Diksmuidse 

belastingsbetaler handenvol geld kost. 

 1)Wat mij wel geweldig stoort is de verklaring van de schepen “ dat ik de 

Keiemse verenigingen misbruikt en dat dit niet meer de eerste keer is”. 

Welnu, ik sta reeds meer dan 30 jaar met beide voeten in het verenigingsleven.  

Ik wil wel beklemtonen, dat ik bewust NIMMER OF NOOIT een vereniging 

heb vernoemd in mijn campagnebladen voor de verkiezingen. Nochtans was ik 

vanaf mijn 19de jaar   K.L.J.-leider van de afdeling Beerst-Keiem-Leke.   Ik 

was tevens 18 jaar voorzitter van de vzw feestcommissie Keiem, dan nog eens 4 

jaar waarnemend voorzitter van deze vereniging en op vandaag maak ik nog 

deel uit van het dagelijks bestuur.  Daarnaast heb ik met veel medewerkers 

heel wat activiteiten voor het kinderkankerfonds behartigd.  Ik ben ook 

bezieler van wielerproeven voor de jeugd.   

Dat ik als politieker de verenigingen met hand en tand verdedig in de 

gemeente- en adviesorganen kan mij toch niemand kwalijk nemen.  

Verenigingen zijn immers de hoeksteen van de maatschappij en deze 

verenigingen worden door het huidig beleid stiefmoederlijk behandeld. 

2)” Dat ik zou liegen en halve waarheden vertellen” 

Wat de Gecoro betreft,  kan de schepen altijd een dossier komen verdedigen in 

een adviesorgaan, maar hij heeft uiteraard geen stemrecht. Dit heeft hij 

nagelaten en hij heeft zijn verantwoordelijkheid ontlopen. Als bevoegd 

schepen moet je geen lid zijn van de Gecoro om een dossier te komen 

bespreken.     Schepen Martin Obin was aanwezig als vertegenwoordiger van 

de fractie C.D.&V, net als Katleen Winne voor Idee2006, Jan Colaert voor N-

VA,  maar die vertegenwoordigers hebben ook geen stemrecht.  Trouwens het 

dossier sportzone Keiem is niet de bevoegdheid van schepen Obin, maar wel 

van schepen De Keyrel.  

Geen respect voor de adviesorganen van mijnentwege. De pot verwijt de ketel, 

dat hij zwart ziet!  Uiteraard moet je de leden van een adviesorgaan vrij laten 

in hun stemgedrag, maar wanneer tekst en uitleg wordt gegeven door de 

bevoegde schepen kunnen veel obstakels in de kiem worden gesmoord en 

weerlegd worden. 



Dat er verdeeldheid is binnen het schepencollege is ook vast te stellen, dat 

alleen schepen De Keyrel een” reactie” of een scheldtirade in huis heeft en 

opvallend geen reactie van schepen Dekeyser. 

3) Het advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar is ongunstig 

met volgende argumentatie 

“ het schepencollege heeft nagelaten om andere sites voldoende af te wegen 

voor de inplanting van sportterreinen” 

Wie is er hier nu opnieuw in de fout gegaan? 

Bovendien beweert de schepen nu in het artikel, dat het GRS moet worden 

bijgestuurd.  Heeft Idee2006, dat niet van in de beginne gesuggereerd? 

En tot overmaat van ramp heeft de schepen in eerste instantie geopteerd om 

een bijkomend terrein te realiseren op de huidige site, waarbij dit zou 

gebeuren in landbouwzone en waarbij de procedure voor regularisatie van het 

huidig terrein nog niet werd aangevat.  Dit is om problemen  en veel tijdverlies 

vragen. 

 

Tot slot moeten wij de volgende conclusies trekken. 

- 7 jaar nodig om een nieuw chiroheem voor de Chiro Klimop  Keiem te 

bouwen, dat reeds op de rails zat door het vorige beleid.  Talmen en nog 

eens talmen, andere lokatie proberen om dan toch ijlings terug te keren 

op site van 2006 

- bouwaanvraag voor een tweede terrein voor voetbalclub Sp. Keiem in 

landbouwzone en waarbij de procedure voor regularisatie voor het 

huidig terrein niet werd aangevat.  Gevolg : uiteraard ongunstig en veel 

slapende honden wakker gemaakt. 

- Grup sportzone Keiem wordt stopgezet.  Kostprijs : meer dan 20.000 

euro.  Argumentatie zie mijn repliek 

- Jeugdhuis “de shelter” na iets meer dan een jaar gesloten.  Zie persnota 

van gisteren ( 17 september 2013) Kostenplaatje bijna 25.000 euro. 

 

Lijkt voor Idee2006 een mooi “palmares” voor schepen De Keyrel! 

 

 

 

 

 

  

 


