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Intussen zijn we zo ver dat God De Vader het OCMW voorzitterschap heeft moeten afstaan, 
want zo werd CD&V'er Patrick Carnotensis verschillende keren toch genoemd door 
Eric Awouters. Jo Feytons, die in heel wat markten thuis schijnt te zijn, gaat het roer van hem 
overnemen en zal er met zijn gekende expertise en ervaring in alles, wat met welzijn heeft te 
maken, voor zorgen dat alles zeer vlug op wieltjes blijft lopen binnen het OCMW. En dit alles  
ondanks zijn zware verantwoordelijkheden als chef koffiekamers van de kantine in het 
federale of Vlaamse parlement en als voorzitter van de voetbalclub HIH in Hoepertingen 
naast nog een aantal betaalde jobkes, zoals het een goed lid van een traditionele partij 
betaamt. 
 
Niet getreurd dat God de Vader van het toneel verdwijnt, want we hebben al veel langer 
een nog veel belangrijkere figuur in ons Loons midden, namelijk De Heilige Drievuldigheid, 
Eric Awouters. Inderdaad drieledigheid in één enkele persoon, want hij alleen weet alles, kent 
alles en kan alles. Enfin, dat denkt hij toch tenminste van zichzelf. En als we het mis moesten 
hebben, dan heeft hij alvast meer dan zijn uiterste best gedaan om zo steeds over te komen. 
Tijdens alle gemeenteraadszittingen sedert januari 2013 hebben we uit de OVLD hoek haast 
uitsluitend zijn stem kunnen horen. De andere OVLD mandatarissen zaten er meestal voor 
spek en bonen bij en zelfs OVLD fractievoorzitter, Jeroen Bellings. Dat gaat heel zeker wat 
beloven in het nieuwe schepencollege, want ook daar gaat hij uit hetzelfde vaatje blijven 
tappen. Het bloed kruipt immers steeds waar het niet lopen kan. En onder de huidige nieuwe 
en toekomstige schepenen zien we er geen enkele, ook heel zeker niet burgemeester 
lintjesknipper, Danny Deneuker, die voldoende persoonlijkheid heeft om er tegen in te gaan 
als het nodig is. Bijgevolg zullen we geen sp.a beleid krijgen en evenmin eentje van de 
OVLD, want alleen De Heilige Drievuldigheid zal heersen vanop zijn troon. 
 
We stellen ons ook niet ten onrechte de vraag waar onze nieuwe eerste schepen alle tijd en 
energie blijft halen om dit alles te kunnen blijven bolwerken, want in 2014 cumuleerde hij zo 
maar eventjes 8 mandaten, waarvan 5 bezoldigd (bron : Cumuleo, De Barometer van de 
Cumul van Mandaten).  Om zijn betaalde bestuurdersfunctie bij Infrax, dat diende als 
zakdoekje tegen het bloeden omdat hij destijds door de kiezer naar de oppositie werd 
verwezen, is heel wat te doen geweest. Gaat hij dit blijven cumuleren naast zijn 
verantwoordelijkheden als eerst schepen, ook bevoegd voor financiën en infrastructuur? Wij 
denken/hopen van niet, want hij gaat zeker niet voor de postjes, waarvan hij toch zo graag 
anderen beschuldigt. Misschien wel iets voor een ander OVLD raadslid, dat tot nu toe nog 
niet voldoende met prijzen werd bedacht door De Heilige Drievuldigheid? Deze laatste zal 
toch weer niet zo druk met zichzelf bezig geweest zijn dat hij nog niet eens in de mot heeft 
gehad dat het ook al in zijn fractie begint te rommelen en heel wat onvrede bij de liberale 
achterban is toegenomen? En hoe erg ontgoocheld moet de achterban van het 
éénmanspartijtje, Stroop, wel niet zijn, nu dat Loes Ory een schepenambt aan haar neus 
moeten laten voorbijgaan. We kunnen ons heus niet van de indruk ontdoen dat Stroop zich in 
een fase bevindt dat dit partijtje niet enkel aan het sterven is, maar wel reeds zo goed als 
morsdood is. Als Loes Ory had gedacht regelmatig een stroperig ei te kunnen leggen binnen 
het OVLD kartel, dan moet ze toch wel bijzonder naïef geweest zijn en al die jaren constant 
blind geweest zijn voor de figuur van Eric Awouters. 
 
N-VA Borgloon 


