
Audentes fortuna iuvat. 
We willen de huidige politieke situatie in Borgloon in het bijzonder toelichten. Zoals u reeds weet 
heeft de sp.a op de gemeenteraad van 15 december de stekker er eenzijdig uitgetrokken zonder enig 
voorafgaand overleg met de coalitiepartners. Groot was onze verbazing toen sp.a samen met Open 
VLD-Stroop de onbestuurbaarheid van de gemeente stemde. Zeker omdat er binnen het 
schepencollege zelfs tot op heden alles in samenspraak beslist wordt.  

Het enige heikele punt waren de geheime stemmingen inzake het autonoom Gemeentebestuur.  

Sp.a agendeerde het AGB de laatste maal in extremis op eigen initiatief met goedkeuring van onze 
fractie. Achteraf gezien leek dit ons toch vreemd  daar we uit het verleden wisten dat er binnen sp.a  
steeds tegenstemmen waren. 

De N-VA heeft tijdens de eerste weken na de gestemde onbestuurbaarheid gepoogd om de sp.a en 
CD&V met elkaar te verzoenen, hoewel het initiatief hiertoe niet in eerste instantie aan ons 
toekwam. We hebben het toch gedaan omdat er geen beweging kwam van de anderen. 

We hebben dan ook gevraagd aan onze coalitiepartners om orde op zaken te stellen. De gouverneur 
heeft ook een ‘bemiddelingspoging’ gedaan. Hieruit bleek dat de houding van sp.a stug is en sp.a niet 
bereid is om naar enige oplossing te zoeken. Ondertussen bleek ook al snel dat sp.a geruime tijd een 
coalitiewissel met Open Vld-Stroop in petto had en geen zin meer heeft in de huidige coalitie. De 
Burgemeester probeert schepencolleges uit te stellen, verschuift de gemeenteraad regelmatig of laat 
zich verontschuldigen. 

Wij vragen dat de sp.a en de burgemeester stoppen met politieke spelletjes te spelen en  dat zij terug 
hun verantwoordelijkheid opnemen zoals het een goed bestuur betaamt. 

Tijdens de oorverdovende stilte van sp.a hebben wij wel met CD&V rond de tafel gezeten en 
vastgesteld dat we nog verder kunnen werken met de huidige meerderheid. We hebben ons dan ook 
niet in een hoekje laten duwen en hebben de stap naar de Raad van State gezet.  

Deze heeft ons voorlopig in het gelijk gesteld totdat er een uitspraak ten gronde volgt. Deze zal er nu 
niet meer komen daar sp.a en Open VLD-Stroop nu diezelfde onbestuurbaarheid hebben ingetrokken 
om vervolgens een tweede onbestuurbaarheid in het leven te roepen.  

Hiermee geven ze aan dat de eerste onbestuurbaarheid volgens hunzelf niet gegrond was. 

De procedure die gevolgd werd om de tweede onbestuurbaarheid uit te roepen is volgens ons niet 
correct verlopen op de gemeenteraad van 28 april.  Ondanks protest door de  N-VA en CD&V 
fractieleiders, besloten de anderen om desalniettemin tot de stemming over te gaan. 

Ondertussen schreeuwt het kartel Open VLD-Stroop om het belang van de inwoners van Loon, maar 
zijn zij het wel die elke kans ten bate nemen om onrust te stoken in plaats van zich te engageren voor 
de werking van een constructieve oppositie in het belang van de inwoners van Loon. 

Wij zelf als N-VA  zullen blijven toezien dat regels correct toegepast en nageleefd worden. Verder zijn 
we ondanks de moeilijke houding van de sp.a nog steeds bereid om verder te besturen. 

 Om af te sluiten nog een citaat: Audentes fortuna iuvat. Het lot helpt de moedigen. Als N-VA fractie 
laten we niet over ons heenlopen en zullen we onze stempel blijven drukken op het gemeentebeleid 
omdat Borgloon inderdaad veel beter verdient 
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