
Borgloon is Ziek Van Politiek. 

De zelf in elkaar geknutselde en zorgvuldig georkestreerde onbestuurbaarheid van de S.PA heeft haar 
vruchten afgeworpen. Rivalen die elkaar twee jaar lang het leven zuur maakten, vallen elkaar nu met 
krokodillentranen in de armen. De buit is binnen voor Open-VLD: zij trekken weer aan de touwtjes 
zoals weleer en nemen alle voorname posten in. De Burgemeester neemt genoegen met een 
bijkomende rol waar hij nog in de schijnwerpers mag staan, maar over geen daadkracht meer 
beschikt.  

De bemiddelingsopdrachten door de gouverneur waren reeds op voorhand een maat voor niets, 
want S.PA en Open-VLD hadden de hele onbestuurbaarheid al tot in de puntjes in scène gezet. 

Dat hiervoor de hele bevolking en de eigen administratie van de stad diende gegijzeld te worden 
door het budget niet te willen goedkeuren was voor S.PA en Open VLD geen probleem. Het doel 
heiligt de middelen: De postjes binnenrijven. Zelfs een volksfeest als 1000 jaar Loon werd uitgesteld 
om er politieke munt uit te kunnen slaan! 

Tot op heden heeft N-VA nog steeds niet enig antwoord gekregen op de vraag wat het probleem was 
volgens S.PA. Daarom kunnen wij enkel zelf conclusies trekken en die zijn niet bepaald fraai. Dat er 
bij CD&V intern problemen waren, was geweten. Minder geweten is dat het binnen s.pa ook stevig 
rommelt. Alle middelen werden ingezet om naar de buitenwereld toe te laten lijken dat alles in orde 
is. CD&V kreeg de zwartepiet om het eigen onvermogen van S.PA te doen verdwijnen. We hebben bij 
beiden vaak aangedrongen om hun interne problemen aan te pakken, maar kregen nooit gehoor. 

Verder vermoeden we dat alle maatregelen die op punt staan uitgevoerd te worden een zeer grote 
bedreiging voor de huidige meerderheid zijn. N-VA die schoolomgevingen veilig maakt, waterbekkens 
laat aanleggen, straten vernieuwt, de problemen van de kleine man beluistert en actief naar 
oplossingen zoekt, enz… een waar horrorscenario! N-VA had de laatste verkiezingen met 25% in 
Borgloon gewonnen en nu gaat deze partij ook nog eens goed beleid voeren! Dat was teveel voor 
onze burgervader die zelf maar weinig op zijn conto kan schrijven als het gaat over enige realisaties! 

Verder hebben we ons steeds loyaal opgesteld naar onze coalitiepartners om het bestuursakkoord na 
te leven en worden we ook als een betrouwbare coalitiepartner beschouwd. Een troost is wel dat we 
de grote krijtlijnen hebben uitgezet voor de resterende periode. Open-VLD moet haar krijtlijnen nog 
gaan tekenen want van enig constructieve oppositie is nooit sprake geweest en ze hebben nooit 
actief meegezocht naar oplossingen in het belang van de Lonenaar. Monologen vol kritiek ten 
overvloed, maar nooit enige  constructieve oplossing. 

Dat het vertrouwen van de burger zoek is in de politiek en mensen er hun buik van vol hebben is dan 
misschien de grootste realisatie van de huidige meerderheid. Toch eentje die we dan ook graag bij 
hen laten.  

De resterende periode zullen wij tonen wat constructieve oppositie inhoudt. Maatregelen mee 
goedkeuren die in het belang van éénieder zijn. Maar ook de pijnpunten onder de aandacht brengen 
en wanbeleid aankaarten indien zich dat voordoet. Verder zal de kiezer in 2018 zich kunnen 
uitspreken en zal iedere partij zich moeten verantwoorden voor wat zij al dan niet bereikt hebben. 
Wij zijn er alvast klaar voor! 


