Crimineel onverantwoord: Hoe N-VA ongegeneerd
meer d a n 2 miljoen euro belastinggeld verspilt n a
talrijke besparingen voornamelijk op d e kap v a n
het gemeentepersoneel
Edegem beschikt al lang
over een goed georganiseerd ecopark. Vanzelfsprekend heeft de investering in dit ecopark de
Edegemse belastingbetaler
al heel wat gekost, maar
deze investering is het meer
dan waard. Afvalverwerking is nu typisch één van dé
gemeentelijke kerntaken,
en na deze investeringen
beschikken we over een
state of the art ecopark.
In grote lijnen kan het kostenplaatje van het ecopark geraamd worden op
1.370.440 euro. Dit is de optelsom van o.a. grondwaarde, inrichting, installaties
en verbeteringen die in de
loop der jaren aangebracht
zijn.
Lees hiernaast verder h
dit gemeentebestuur deze
grote som geld bij het gr^^i
huisvuil zet....

Alhoewel burgemeester Koen Metsu in de loop
van de zomer in alle toonaarden de realisatie van
een nieuw ecopark heeft ontkend, wordt begin
september 2020 aangekondigd dat er een nieuw
ecopark zal worden opgericht op de IHK-site in de
Doornstraat. De Edegemse deelname in dit nieuwe ecopark zou 645.000 euro bedragen. Op de
plaats van het huidige ecopark gaat een parking
gebouwd worden voor de voetbal- en hockeyclubs.

om op deze maniergeld te verkwisten, terwijl datzelfde gemeentebestuur eerder koos voor koude
besparingen op de kap van het gemeentepersoneel. De gemeentemiddelen kunnen én moeten
toch echt wel beter besteed worden.
Daarom heeft Open VId, met de steun van de andere oppositiepartijen, in de gemeenteraad van
eind september 2020, voorgesteld om het huidige ecopark minstens tot einde 2024 op de huidige
locatie te behouden.

De kostprijs van deze investering is niet bekend,
maar kan conservatief op 250.000 euro geraamd
worden. De verhuis van ons state of the art ecopark kost de Edegemse burger dus meer dan
2.250.000 euro, maar de meerwaarde voor onze
inwoners is heel erg beperkt: de parking zal immers vooral gebruikt worden door bezoekers en
clubleden die niet in Edegem wonen.

In onze gemeenteraad is onder het huidige bestuur echter geen plaats meer voor overleg: zonder veel argumentatie werd ons voorstel weggestemd. Daardoor zullen de Edegemse burgers
een factuur van minstens 2.250.000 euro moeten
slikken.

Ons gemeentebestuur vindt het blijkbaar nodig

