
Aan het begin van het nieuwe schooljaar 
verdeelden we zo'n 500 affiches in de 
straten rondom de Wijnegemse scholen. 
Wie de affiche aan de raam hing, toonde 
zich begaan met de veiligheid van alle 
scholieren die weer regelmatig te voet of 
met de fiets op de baan komen. 
 
“De respons was heel groot,” merkte 
gemeenteraadslid Liesbeth Verstrepen op, 
“Op de Turnhoutsebaan, in de Schoolstraat, 
Bergenstraat, Veldstraat en Kerkhofweg 
hingen telkens tientallen affiches. Een bewijs 
dat veel buurtbewoners beseffen hoe 
belangrijk het is om in het verkeer aandacht 

te hebben voor elkaar.” Uit alle deelnemers 
werd een winnaar geloot. Samen met 
Gerlinde Hublin en Hans Verbert belde 
Liesbeth op zaterdag 17 september ll. aan bij 
een verraste Liesbeth Lenaerts uit de 
Schoolstraat. Als beloning voor de aandacht 
die zij mee vroeg voor een veilig verkeer kreeg 
zij een cadeaubon van fietsenwinkel 
Costermans. “Opletten in het verkeer is 
absoluut belangrijk,” benadrukte de 
winnares, “Zeker  in onze straat, hier komen 
dagelijks heel veel schoolkindjes voorbij.”  
Voor ons is de actie geslaagd. En we hopen 
natuurlijk dat iedereen deze boodschap het 
hele schooljaar lang in gedachte houdt.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Gerlinde Hublin
info@wijnegem.cdenv.be
http://wijnegem.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/cdenvwijnegem

in WIJNEGEM
Wijnegem.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Wijnegem jaargang 1 - oktober 2016

Bedenkingen bij
Optima-dossier
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Eind 2015 besloot het 
gemeentebestuur van Wijnegem om 
3,1 miljoen euro op een 
termijnrekening te zetten bij 
Optimabank. Dit jaar werd de bank 
echter failliet verklaard, waardoor de 
kans dat Wijnegem de gelden zal 
terugkrijgen, uiterst klein wordt. CD&V 
Wijnegem heeft een aantal kritische 
bedenkingen bij enerzijds de beslissing 
om de gelden te beleggen en anderzijds 
de verdere afhandeling van deze zaak.

ACTIE VEILIG TERUG NAAR 
SCHOOL
U zag vast onze affiches in het 
straatbeeld. Daarmee vroegen we 
aandacht voor een veilig verkeer.  Met 
de start van het nieuwe schooljaar 
kwamen immers ook weer meer jonge 
kinderen op straat. Zij kunnen niet alle 
situaties altijd correct inschatten.
Wees dus voorzichtig!
Lees meer op pag. 4.

Optima-beslissing gaat voorbij  aan 
'goede huisvader'-principe

Veel meer dan een fait-divers

Gemeentebestuur neemt politieke 
verantwoordelijkheid niet op

Er hingen veel 
affiches op, tof!

DIKKE MERCI VOOR ENGAGEMENT 
VOOR VEILIG VERKEER



Dit getuigt volgens ons niet van 
het ‘goede huisvader’-principe, 
wat men nochtans toch mag 
verwachten van een 
gemeentebestuur.

Kritische vragen bij 
belegging van 
gemeentebestuur in 
Optima-bank

Zware kosten
Ondertussen beknibbelt het 
gemeentebestuur op allerlei zaken: de 
prijzen van het zwembad zijn gestegen, het 
gebruik van lokalen in ’t Gasthuis is niet 
meer gratis… Tegelijkertijd worden er 
uitgaven gepland waarvan het nut ons nog 
steeds niet duidelijk is. Denk aan de 
aankoop van de gronden van De Leeuw en 
de geplande veranderingswerken in ’t 
Gasthuis. Het Optimadebacle dreigt elke 
Wijnegemnaar € 350 te kosten. Of nog, met 
een bedrag van 3,2 miljoen euro hadden 
we het zwembad tien jaar langer kunnen 
openhouden.

Voor de bouw van het nieuwe 
woonzorgcentrum in de Koolsveldlaan 
kreeg Wijnegem subsidies van 
Vlaanderen. In 2015 koos de gemeente 
ervoor om het resterende bedrag van 3,9 
miljoen euro in één keer te ontvangen. Het 
geld was bedoeld om de schulden die 
werden aangegaan voor de bouw van 
Rustenborg af te betalen. Een vervroegde 
afbetaling zou echter aanzienlijke kosten 
met zich meebrengen. Daarom werd 
beslist om het grootste deel van het geld 
op een termijnrekening vast te zetten.

Het is echter moeilijk te begrijpen dat het 
gemeentebestuur zulk groot bedrag 
onderbracht bij één bank, i.p.v. gespreid 
over verschillende banken. De financiële 
crisis is niet nieuw en heeft iedereen 
voorzichtiger gemaakt. Deze 

voorzichtigheid speelde volgens ons veel 
te weinig mee in de beslissing om met 
ongeveer één derde van de Wijnegemse 
spaartegoeden te gokken op één paard.

Een paard met toen al een bedenkelijke 
reputatie, dat bovendien uiterst agressief 
te werk ging. Immers, om op het aanbod 
van Optima te kunnen intekenen, moest 
Wijnegem binnen bepaalde tijd met een 
minimumbedrag over de brug komen. Het 
was toen echter niet duidelijk wanneer 
Vlaanderen het geld aan onze gemeente 
zou storten. Het gemeentebestuur ging 
daarom zelfs een overbruggingskrediet 
aan bij Belfius, om zodoende toch op het 
aanbod van Optima in te kunnen gaan.

Tijdens de gemeenteraad van 19 september 
ll. stelde onze fractie de vraag naar de 
aantrekkelijkheid van het aanbod van 
Optima: waren andere offertes dan zoveel 
minder interessant? Schepen van Financiën 
Leen Wouters (N-VA) antwoordde dat “het 
allemaal niet zo ver uit mekaar lag”. Blijft de 
vraag waarom zo’n groot bedrag moest 
worden ondergebracht bij slechts één, 
wankele bank. 

Het gemeentebestuur duidt de 
toezichthouder als grote schuldige aan. Die 
had volgens hen de gemeente moeten 
waarschuwen. Het is echter niet de eerste 
taak van de Nationale Bank om beleggers 
van missers te behoeden, wel om de 
financiële markt in zijn geheel gezond te 
houden. In 2015 was de toezichthouder 
reeds ver gevorderd in het geleidelijk 
terugdringen van de activiteiten van 
Optimabank. Dat een en ander niet aan de 
grote klok werd gehangen, heeft o.m. te 
maken met het vermijden van onrust op de 
beurzen en paniekreacties bij spaarders en 
beleggers. Dat kan immers verstrekkende 
gevolgen hebben op de ganse economie. 
Daarenboven kan de Nationale Bank niet 
zomaar inbreken in een contract tussen een 
belegger en een bank. Het debat rond de rol 

van de toezichthouder zal verder gevoerd 
worden in de parlementaire 
onderzoekscommissie die op 21 sept. ll. van 
start ging in De Kamer. Daar zal moeten 
blijken of er langs de kant van de 
toezichthouder fouten werden gemaakt. 

Het stoot ons vooral tegen de borst dat de 
gemeente dit voorval lijkt af te doen als een 
fait divers. Zeggen dat dit de dienstverlening 
van de gemeente niet zal aantasten, is de 
mensen een rad voor de ogen draaien. De 
schulden moeten immers nog altijd worden 
afbetaald. Nu er daarvoor wellicht geen 
subsidies meer zijn, worden de toekomstige 
Wijnegemse generaties extra belast.  

CD&V vindt dat het gemeentebestuur te 
gemakkelijk haar verantwoordelijkheid 
probeert te ontwijken. De hoofdschuldige in 
het hele verhaal blijft uiteraard Optima zelf. 
Desalniettemin roepen sommige... (vervolg 
hiernaast)

Het is niet de taak van het gemeentebestuur 

om op zoek te gaan naar grote winsten.

...beslissingen van het gemeentebestuur 
ernstige vragen op. Het doel van het 
gemeentebestuur mag niet zijn  op zoek te 
gaan naar grote winsten, wel het geld van 
de belastingbetaler beheren als goede 
huisvader. Een principe dat in deze zaak 
zeker met de voeten is getreden. Tenslotte 
vinden wij het onbegrijpelijk en niet 
correct dat in de communicatie van de 
gemeente naar de burger toe geen enkele 
politieke verantwoordelijkheid wordt 
genomen. 

Zeggen dat dit de dienstverlening van de gemeente niet zal aantasten, is de mensen een rad voor de ogen draaien.

GEEN FAIT-DIVERS
Het stoot ons tegen de borst dat het gemeentebestuur dit voorval probeert af 
te doen als een fait-divers en geen enkele intentie vertoont om hiervoor haar 
politieke verantwoordelijkheid op te nemen.

Waarom moest zo'n groot 
bedrag worden 

ondergebracht bij slechts 
één, wankele bank?




