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DE II\]\RHET*I ÀCi{TEPï#,.{LT ZE i.T8L. (Cats)

ilaarcle Iíedeburgers,

I{et antuoord van het I'DiGBLÀDA.R'II}GL" in het groot defornatieblad
d.e 1{.K}. heeft ons enonn grote voldoeniag geschonlcen, en dit om
volgend,e red.enen :

a) linAelijh kent iedereen de nederige ?? hoofdredacteur. (Oie nog
nooit een leugen of een onjuistheid verkoeht heeft)

b) Dank zij de uerking van d,e I(.V.P. en mede d.oor het uitgeven van
onze tvree vlugschriften hebben vij roeegewerkt aan zijn opvoeding.
Zijn taa1, sti jl en bevroording cn zijn v,rat beschaafder geworden.
(vergelijl< met vroegere N.1(1. )

l,iet spijt noeten uij echter vaststellen, dat hij op bepaalde ogen-
blikl<en toch nog te onnadenicend. schrijft en handelt.

ï,Iaarom zeven blaozijden r,.ullen on niets te zeg';en ???

ïiaarom altijd zoveel oru,raarheden schrijven ???

OORDET;L ZELF

f. i?itkalken
Bezorg ons de namen.

z. Ysr!3s]lslg:lilgsl
a) Riolering : I(attestraat

Daar er een bestaande riolering vas nocht er geen verhaal-
belastin6 toegepa.st uord,en.(Ionteinstraat - zelfde ge',ral)

t) H.20, gij zoudt deze beLasting:en nooit toegepast hebben voor
Hazeleer- en ](outerbaan ? ilaarqrl hebt gij dan in de gemeente-
begroting (ontvangsten), die door U opgenraakt vrerden, volgende
belastingen voorzien ?

- L969 - Belastin,ten riolering
- 1970 - Belastingen straten :

ilil:

-1971 - I' rr :
Iril.

(Ha zeleerstraat)
I-íattestraat)
Hazeleerstraat)
Kattestraat)
Hazeleerstraat)

Fr. 1!0.00Or-
Fr. 20.00Or-
Fr.150.000r-
Fr.20.000r-
Fr.10O.000r-
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le 2) hand;ek:r'!-ngeii lijn :en .rocnrencl-se1 geweest on urv echtgenote
in oe ge'reente::hool- lle pl:.a.tsen"
iïet hoe...eel kituterr, :.s ne:: ;este,yt ???

4. [9iIgt-599!9rhi?1-9t " §!3!l t::p-lg.:
a.) Uet "iigirgol ;Jaat.,-1" uei-.. in d.: aanbested"ingsprijs begrepen.

b) ?oeglc'§
I{.2C, d.e bc:.r zi,;,: :rie"t.'rodr5'l (Alz. 4 iÍ, 1i]... 22.}1.I972)
iTat i.::.:r neii.i-czc,:,)l Br-r:1" 3-;::r bijzoncler bestek van bo.rengenoende
werl:r,:: (Goii',;.;1;. t,.). :.J "i1l7C)
l.,ate::ii",,le:r : "Ll:-,,.;'..,-Le,rar' )S r,,'a,tl steenslaErnateri-alen voor
funde:r-:n;e:l rí:r2,,,,. omve,-l. o;1del;:.-eÍ C-e rreiing van deze materialen.
!S-'.{SSSI.}.,.1 -.(i t?--, ji1_g§- 

".:.1gÈ_aar:_Egl,pesjuul, 
op het ogenblik

tlat Ce n:r.icr"i,iil-e.r. ,i.jrt';e-.-li'; ro:"iien. lleL Besiuur ma.6 ten al1en tijd.e
orreïilaàn'i,c'; licn'i,- ol,errelt i-ngen" Ír

c) p"ugt*olil:i; -g!1:
Deze 5;rond t.ras lir:'i. d: i"rií'iendi.x va,n de aarrnenef, riiaaf rrel van
de g;rneent,". Cp 1;iz" i6 -".::i rremoemd bestek staat : le weg te
schafÍ'en g;:i'r-r,dcn lrr.. r1o:,: iret B:stuuz'brr-rikbaar bevond.en lvord.en
zu11en i.ervo.:l'j e.r f?j.r::'1irt rvi-.iden op bereikbare plaatsen, d.oor
het E:stui.1ï iran .i,,- riuiC:a."..'1

d ) Afbraal.,na.L g.li a1 en

i:iaar z-ijn CLe t1all,er e,e a-'rclere nateria.len ? neze víaren toch ook de
eigendon r.an de ge;eente t (312. 11 van zelfc1e bestek)

5.- LYlte1genfrJen

;;;;;;-;"ii-o'..o, ce or.eree:i,gekone;i prijzen, het uÍteindelijk bedrag,
en het vio-tte ver'lool-r Cer cT,àerliaildelin.-cn.

6. Sociale ïroonïr i ilr

TVXILIG l,,rOilljil' ".-iet 0:-eger... stiki:ei:.. ;.1.11een geld voor Zottegem .
Vijftig frank C; vie.rkante i:ieter: vias de -'rrijs vancle ilïii?EnC. LAiiI VAi'i
hÀLSTtrI maar nj-:chien te v;e:-niir, -/'ccï sonliige eigenaars ?
Om deze reclen ',i;aï€ïi iy-,-j ve;plicht o.e za.ak zeLí in handen te nemen.
i'/ij werken niei met dr ellebogen?j1.20, naa,r geven U een gouden raad. :
ItVeeg vocr utr cigen cl-:ur lrant er is daar lierk te veel .il

ï. Itt gt9i:i- gt-39!:99!'.-lr'
nank zij ulr geirende r-ced-, il.20, .;ullen vij lrel-dra deze namen in een
van ulï .,,olgende trkrantenart.ikels', }ílnne:i lezen.

e. 993!r319-ï:ry:lri!g-l 3:!!*?
Geeir nie..:-r,re aerbesteaing, crida.t r,i j gee-r ,Seldverspilling 1ïensen en de
uerken niet i,'rilien vcrtra,Een.

9' 4:9:-9111
(1ees vor:'ig vf ir/lschi:i it i(.1,'. r'. )
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1O. IIet I(.Y.P. Bestuur heeft rnar efíectief kunnen lverken vanaf de
aanstelling ven d.e nieur.re buz.gerneester (L) na,art l97l), d.us
I! maanden.

11. FinanciëIe toestand

iïij hopen rl.at zo-ree1 rno6;elijk inuoners de eerstvolg'ende .qeneente-
raadszitting zullen bijwonen beireffenoe de bespreking van d.e
belpoting 7971. raa,r rrordt het kind , ll"zo, uit zijn doeken gedaan.

12 . l991gs9t-:-I I!tli!g -I§-;1!g
Inderdaad, deze liulturele vereni-ging ontving een toelage l,an Fr. I0 000r-
Zij ziin echter niet L.le enÍgen.
In 1961 r-rerd het zelfde bedrag ,roedgekeurd cloor d.c provinciale
overheid, i":aar rrerd. nooit door H.20 uitbetaald.
l'iooit heeft deze liulturele.rez'eniging onCer uu beirind, A.G., één fraak
gekregen ... rt À A p. 0 li ???

mt'i NCORI{ I}t ti!/ 00G, H.20 ???

i'/ij hebben c1e stel1ige overtuiging, i1.20, d.at gij ais blijk voor
uïí vroegere grote genegenheic tot deze kulturele,vereniging, morgen
26.l-1.19'12 utu sympathj.e niet zult onder stoelen of brnken siel<en
en d.eze zult a,anzien a,ls de

IIEÀLE en EIIIGE GIzrÀliT ven cnze Cierbare 3emeente.

BESLUI?:

iiie heeft de

r,rie bracht de

kiezers gefopt, H.20 ???

financies in het s1op, H.20 ???

- ;\ L L Il E ]i ! E li . I,, . P . SCI]]?ïJIT

NE i/liÀItlïEID

P.s. : Al}e dokunenten cie ui-j aenhalen zijn ter beschikking van
alle inrïonersr en cit ten ,3eneentehuize . zíj kunnen gratis
door j-edereen nagezien lrorden.

lferantr.r. uitgever : Seeci«ian t!.
Surgemeester


