
 
 

IN MEMORIAM JOS ORY 
 

 
De schok was bijzonder groot toen we vernamen dat op maandag, 16 maart laatstleden, 
Jos ORY heel plots die bewuste morgen uit dit leven werd geplukt. Heel bewust schrijven we 
hier “geplukt” en niet “gerukt”, omdat het allemaal hoogst waarschijnlijk razend snel en 
volledig pijnloos verliep. Een schrale troost, die echter het immens verdriet van zijn lieve 
echtgenote, Anny, zijn kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen, zijn vele vrienden/kennissen 
enz. er niet minder van maken. “Het ene moment wilde hij (die morgen) een glas nemen uit de 
kast voor een sapje bij het ontbijt en daarbij vallen de man en het glas op de  tegelvloer dood”, 
stond op zijn doodprentje. 
 
Voor zover we weten liet totaal niets vermoeden dat er bij Jos ernstige gezondheidsproblemen 
waren. Op 23 april eerstkomend zou hij 78 jaar (jong) worden, maar tot aan zijn dood had hij 
nog vitaliteit en levenslust in overvloed. Hij was immers nog zeer actief in het Davidsfonds, 
het Zuidlimburgs Gregoriaans Mannenkoor en in het koor “Cantilone en Parochie”. 
Ook op alle plaatselijke N-VA activiteiten tekenden hij samen met Annie steeds present. 
Steevast maakte hij van iedere gelegenheid gebruik om zo veel mogelijk te gaan fietsen en 
wandelen. Hij deed dit niet enkel, omdat hij het heel gezond vond, maar vooral ook om zo 
veel mogelijk te kunnen genieten van de natuur, waar hij toch zo ontzettend veel bewondering 
en respect voor had. Hij was een sober man, alhoewel hij al eens heerlijk kon genieten van 
één of ander lekker abdijbiertje zonder ook maar te zondigen tegen overmaat. 
 
Jos was er samen met zijn eerder gestorven jongere broer tijdens zijn beroepsleven in 
geslaagd om een zeer bloeiend advocatenkantoor uit de grond te stampen. Als Advocaat aan 
de Balie van Tongeren kon hij zijn dienstbaarheid, die hij echt beschouwde als zijn roeping, 
extra in de verf stellen.  
Zijn rechtvaardigheidsgevoel kon van Jos ook niet anders maken dan een rasechte Vlaams 
Nationalist van het eerste uur en dit tot zijn laatste adem. Nooit heeft hij een politiek mandaat 
willen uitoefenen, alhoewel hij tijdens de laatste gemeenteraadverkiezingen van oktober 2012 
als N-VA lijstduwer vlot en rechtstreeks werd verkozen en hem zelfs ooit een N-VA 
Senaatszetel werd aangeboden. Zich zo veel mogelijk nuttig blijven maken achter de 
schermen leek hem veel meer op het lijf geschreven te zijn, maar hij deed dat met verve en 
met heel veel inzet en overtuiging op zijn eigen bescheiden manier. Hij bleef de voormalige 
Volksunie erg trouw, ook toen het zeer slecht ging met deze partij. Als de nood bijzonder 
groot was, bood hij zichzelf steeds automatisch aan om zo veel mogelijk te blijven helpen. Zo 
veel mogelijk mensen rondom zich proberen te scharen en ze te verenigen was één van zijn 
grootste gaven. Heel in het bijzonder denken we dan terug aan de weken en dagen, die de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen vooraf gingen. Op geen enkele inspanning heeft hij 
gekeken om kandidaten en stemmen te ronselen. Ook gaf hij er helemaal niet om meer dan 
zijn financieel steentje bij te dragen om de campagne te helpen bekostigen zonder dat hem dit 
gevraagd werd. 
 
Op zaterdag, 21 maart laatstleden, werd Jos ten grave gedragen. Een massa volk was 
aanwezig op de prachtige uitvaartliturgie in de Collegiale Sint Odulphuskerk in 



Borgloon. De prachtige gezangen werden afwisselend verzorgd door het Zuidlimburgs 
Gregoriaans Mannenkoor en het zeer vermaard koor “Cantilone en Parochie” onder de zeer 
kundige leiding van schoonzoon, Wilfried. Zeer ontroerend waren de (meestal korte) lezingen 
door sommige familieleden en in het bijzonder deze van zijn kleinzoon, Palieter, waardoor we 
Jos ook nog veel beter hebben leren kennen. 
 
Wij, N-VA Borgloon, zijn Jos zeer dankbaar, want zonder zijn steun zou het ons 
waarschijnlijk niet gelukt zijn om onze partij definitief in Borgloon op de kaart te zetten en 
goed te verankeren. Ongetwijfeld moet het hem enorm deugd gedaan hebben nog te hebben 
kunnen meemaken dat zijn N-VA, erfgenaam van de voormalige Volksunie, zich als grootste 
partij in België zeer stevig genesteld heeft in de Vlaamse en federale regeringen en zelfs in de 
meerderheid zit in een 60-tal Vlaamse gemeentes, waaronder in zijn eigen Borgloon. 
In onze herinneringen zal hij blijven verder leven als een zeer wijze, diepgelovig christelijke, 
sobere en erg sociaal bewogen man, liefhebbende echtgenote, tere vader en grootvader. Ook 
nog als pater familias van de familie “Ory”. En zo zal hij voor ons onsterfelijk zijn en dit ook 
blijven. 
 
N-VA Borgloon wil langs deze weg nogmaals haar christelijk medeleven betuigen en nog 
heel veel sterke toewensen aan Annie en alle familieleden tijdens deze duistere en zeer 
moeilijke periode. 
 
STAS Jean-Paul 
Communicatieverantwoordelijke 
N-VA Borgloon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DE WAARHEID, NIETS ANDERS DAN DE ECHTE WAARHEID 
 

Het spreekt voor zich dat we veel liever onze tijd en energie hadden willen besteden aan 
andere dingen dan het hier zeer uitgebreid te  moeten hebben over de zogenaamde 
onbestuurbaarheid van onze gemeente. Als N-VA Borgloon hebben wij echter geen andere 
keuze dan de Loonse burger zo correct en objectief mogelijk te informeren over de gang van 
zaken. Nog straffer, het is onze verdomde morele plicht. 
Laat het ons vooral eens hebben over hoe het allemaal is begonnen en dit in chronologische 
volgorde! 
 
Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 leed de OVLD haar zoveelste 
nederlaag op een rij. De grote overwinnaar was vooral de N-VA (van 0 naar 3 zetels). 
De sp.a won 1 zetel bij, werd de grootste partij in Borgloon en haar lijsttrekker, onze huidige 
nieuwe burgemeester, Danny Deneuker, haalde de meeste voorkeursstemmen van alle Loonse 
kandidaten. Onmiddellijk nadat de verkiezingsuitslagen bekend waren, was het al heel snel 
zeer duidelijk dat de sp.a in geen geval nog een coalitie wilde vormen met de OVLD. Zo was 
het te horen uit de mond van alle huidige sp.a schepenen, inclusief  Danny Deneuker. De 
echte reden is ons tot nu toe nog steeds onbekend, maar doet ook niet onmiddellijk ter zake. 
Het lag dan wel voor de hand dat er een ruime  meerderheid (14 op 21 zetels) zou gevormd 
worden met nieuw partners, namelijk met N-VA en CD&V. Eigenlijk werd ook zo de wil van 
de kiezer gerespecteerd, want ook N-VA had hier overduidelijk een mandaat voor gekregen 
en dit tot spijt van wie het benijdt. 
 
De nieuw meerderheid was in januari 2013 nog maar pas geïnstalleerd of er zat al een kleine 
mot in de nieuwe coalitie. Tijdens een geheime stemming over een bestuursfunctie van ex-
burgemeester, Eric Awouters, bij Infrax was er al dissidentie te bespeuren (19 stemmen voor, 
1 tegen en 1 onthouding). Er werd provinciaal bij ALLE partijen, maar vooral bij de sp.a, 
enorm druk uitgeoefend om toch maar dit zitje aan Eric Awouters te kunnen bezorgen als 
doekje tegen het bloeden. De huidige overlopers, namelijk Vera Gerrits (intussen ex N-VA 
en nu onafhankelijk) en Frederik Debuyst (huidig gemeenteraadsvoorzitter, maar uit het 
Loons sp.a bestuur gewipt) zijn intussen nu al gekend.  Eigenaardig genoeg waren beiden toen 
uiterst ongelukkig dat Eric Awouters dit postje zo vlot kreeg toegewezen en staken dit bij hun 
lokale besturen achteraf ook niet onder stoelen of banken. We laten het aan de lezer over om 
te raden van wie die ene tegenstem en 1 onthouding kwamen. Alvast reeds een gewonnen 
dubbelslag voor Eric Awouters, want hij had zijn zo erg gegeerd zitje bij Infrax via heel groot 
lobbywerk binnen en kreeg er ook nog gratis twee dissidenten bij. We kunnen niet anders dan 
er hier al onmiddellijk op wijzen dat deze dame en heer zijn blijven volharden in hun 
dissidentie, bij de regelmatigheid van een klok mee stemden met de OVLD zonder de minste 
uitleg/argumentering voor de zoveelste maal en ook tijdens de gemeenteraadszitting van 26 
maart laatstleden hun goedkeuring gaven aan de installatie van een nieuwe coalitie 
(sp.a/OVLD).  
 
Waar het voorgaande in grote lijnen ergens nog maar een kleine mot bleek, werd deze stilaan 
een virus, dat jammer genoeg voor sommigen geen noemenswaardige schade toebracht aan de 
bestuurbaarheid en nog steeds niet.  
Gedurende de raadzitting van 26 november 2013 vond het voorstel van de gemeentelijke 
dotatie aan de politiezone tijdens een publiekelijke stemming evenmin een meerderheid, 
alhoewel dan dit bedrag wettelijk werd opgelegd aan onze stad, omdat er hierover een 
grondige onenigheid bestond bij de omliggende gemeentes (Wellen, Kortessem, Alken). 
Ook een andere meerderheid en dus met de OVLD had hier totaal niets aan kunnen 
veranderen. 
 
Tijdens de gemeenteraadszittingen van 28 januari 2014 en 25 november 2014 werden er 
immers nogmaals geheime stemmingen gehouden i.v.m. de vervangingen van 3 bestuurders 



(2 voor N-VA en 1 voor sp.a) in de raad van bestuur van het AGBB (Autonoom Gemeentelijk 
Bedrijf Borgloon). Hierbij werd de dissidentie nog wat groter en werd de nodige meerderheid 
niet bereikt. Intussen had Eric Awouters al die weken en maanden niet stilgezeten om stiekem 
en zeer achterbaks raadsleden uit de meerderheid persoonlijk en tot vervelens toe te benaderen 
om ze te overtuigen hun eigen meerderheid zo veel mogelijk te dwarsbomen. 
Het verloop van de laatste geheime stemming van 25/11/14 was voor de OVLD bij monde 
van Eric Awouters de grote aanleiding om tot de officiële procedure van  de 
onbestuurbaarheid over te gaan. Hij was er zelfs zo erg euforisch en fier over dat hij tijdens 
deze raadzitting het niet kon laten hardop aan te kondigen, dat hij er nog diezelfde 
avond/nacht werk van zou maken. 
 
Tenslotte trok de ganse sp.a, zonder het minste voorafgaand overleg, tijdens de raadzitting 
van 15 december 2014, er ook plots de stekker uit en stemde zij mee met OVLD, V. Gerrits 
en F. Debuyst, voor de structurele onbestuurbaarheid. 
Nog voordat de bemiddelingspoging van de Limburgse gouverneur werd afgewacht, hadden 
zowel burgemeester, Danny Deneuker, als OVLD oppositielid, Eric Awouters, op de 
gemeenteraadszitting van 27 januari 2015 reeds aangekondigd dat er al coalitiegesprekken 
tussen OVLD en sp.a. waren opgestart, hetgeen wijst op bitter weinig respect voor de 
wettelijke instellingen. 
 
Omdat al deze feiten inhoudelijk totaal niks te maken hebben met structurele 
onbestuurbaarheid en er langs alle kanten bewezen kan worden dat deze stad nog perfect 
bestuurbaar is op een werkbare wijze, hebben N-VA en CD&V na rijp overleg samen een 
officieel verzoek ingeleid op 13 februari 2015  tot vernietiging van deze 
gemeenteraadsbeslissing bij de Raad van State via een gespecialiseerd advocatenkantoor. 
Hierover bestaat een uiterst goed gestoffeerd en uitgebreid dossier. Omwille van puur 
juridische redenen was het echter onmogelijk om nog langer te wachten op de 
verzoeningspoging van de gouverneur en de beslissing van de bevoegde Vlaamse minister,  
L. Homans, die nu intussen wel bekend zijn. 
Niet onbelangrijk om hier te onderstrepen dat deze procedure de Loonse belastingbetaler geen 
eurocent zal kosten. 
 
Tot zover de feiten, zo kort mogelijk samengevat in chronologische volgorde, die hopelijk 
voor de lezer meer eerlijke en objectieve duidelijkheid brengen. 
Voor meer uitgebreide informatie verwijzen we graag naar onze lokale webstek en Facebook 
pagina. Hierop geven wij vrij regelmatig informatie, zo goed als vers van de naald. Ook via 
ons e-mailadres of GSM nummer zijn we steeds vlot bereikbaar. 
 
N-VA Borgloon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOGELIJK SCENARIO “NIEUWE COALTIE SP.A EN OVLD” IN BORGLOON 
 
 

Het loont volgens ons toch wel erg de moeite proberen te onderzoeken wat  de gevolgen 
zouden kunnen zijn voor de Stad Borgloon en haar burgers. 
Wie kan verzekeren dat er met deze nieuwe formatie een grotere en broodnodige stabiliteit zal 
komen? 
 
Eerst en vooral heeft de OVLD bij monde van onze ex-burgemeester gedurende 2 jaar 
bijna niks anders gedaan dan vooral de figuur van burgemeester Danny Deneuker geviseerd 
en proberen neer te sabelen. En natuurlijk bijna uitsluitend zonder steekhoudende argumenten, 
- voor zover die er al waren - zoals we al stilaan gewend waren. 
Hij heeft meermaals en luidkeels brandhout gemaakt van het tot voor kort gevoerde beleid. 
Veel erger nog, hij vond het voltallige en huidige schepencollege totaal onervaren,  
onbekwaam enz. en nog steeds. En natuurlijk weer zonder uit te leggen hoe en waarom. 
En nog veel straffer, de huidige oppositie beschuldigt de sp.a/CD&V/N-VA meerderheid van 
complete stilstand in het beleid. Hoe het dan een Loons moeras geworden is, zoals Eric 
Awouters het nog noemde tijdens de gemeenteraadzitting van 26 maart 2015  is ons dan wel 
een heel groot raadsel! Of het moest zijn dat het al een moeras was, als hij de fakkel moest 
doorgeven aan burgemeester, Danny Deneuker. En misschien was dit wel de reden waarom de 
sp.a niet meer wilde samenwerken met de OLVD, heel goed beseffend dat Borgloon nog 
steeds één van de hoogste gemeentebelastingen heft in Limburg en zich helemaal niet meer 
kon terugvinden in de onbetaalbare megaprojecten zoals de sportaccommodatie van HIH in 
Hoepertingen, de Stroopfabriek enz. 
 
Indien we ons baseren hoe het nieuwe schepencollege in deze nieuwe coalitie er zou kunnen 
uitzien, dan stellen we vast dat de OVLD plots geen probleem meer heeft met een nieuw 
college, waar er voor de sp.a nauwelijks iets verandert. Of waren die allemaal wel bekwaam 
en de vorige/vroegere andere dan totaal niet? 
 
Welke begrotingen gaan we voorgeschoteld krijgen door een eventueel nieuw 
schepencollege? Gaat de OVLD deze nu plots zo maar aanvaarden? Of gaat de sp.a hier heel 
veel moeten inslikken? Het is een feit dat dan één van beide partijen veel gezichtsverlies gaat 
lijden en hun geloofwaardigheid een enorme deuk zal krijgen. 
 
Wat met het stadspersoneel? Gaat de mogelijke nieuwe coalitie het huidige bestand op peil 
kunnen houden? Hier willen we toch wel even van de gelegenheid gebruik maken erop te 
wijzen dat de uitbetalingen van de lonen, sommige uitkeringen enz. door de huidige politieke 
situatie nooit een probleem geweest zijn noch zullen worden. Zij, die dit ooit meermaals zo 
hebben willen doen overkomen, moesten in de grond kruipen van pure schaamte. Foei, onrust 
zaaien bij ons bekwame hardwerkende ambtenaren en personeel om er politiek profijt 
proberen uit te halen!  
 
Wat met de te vervangen drie bestuurszitjes in het AGBB? Gaat de OLVD er nu wel mee 
akkoord gaan dat sp.a gemeenteraadslid, Kim Mommen, daar eindelijk zijn plaats gaat 
krijgen? En wat dan met die twee andere voor de N-VA, als wij hiervoor onze 2 
gemeenteraadsleden voordragen, want volgens specialist, Eric Awouters, moest dit toch een 
absolute “must” zijn? Natuurlijk een bijzonder lachwekkend argument!  
 
Samengevat de laatste twee jaar was het water onmetelijk diep tussen sp.a en OVLD. En hoe 
erg naïef zijn beide partijen wel niet geweest om ook maar een moment te durven denken dat 
N-VA en CD&V hen zo maar hun gangetje zouden laten gaan en aanvaarden dat de 
democratische spelregels, lees de wil van de kiezer,  met de voeten worden getreden. 
Een ondertekend akkoord heeft plots geen waarde meer, het gaat al lang niet meer over de 
inhoud, maar wel zeer duidelijk over de postjes en macht zoals hier overduidelijk aangegeven. 
Bij overmaat van ramp blijft de sp.a sinds 15 december 2014 zich in alle mogelijke bochten  



wringen om toch maar de onbestuurbaarheid te kunnen bewijzen door reguliere 
gemeenteraadszittingen en schepencollege zeer bewust te vertragen of niet te laten doorgaan 
enz. Dit alles kan onmogelijk in het belang zijn van de Lonenaar. Er is altijd een volledige 
unanimiteit geweest binnen het huidige schepencollege tot op heden en ook een meerderheid 
in de gemeenteraad over alle belangrijke punten. Het is alles behalve zeker dat een nieuwe 
coalitie over deze zelfde unanimiteit en meerderheid zal kunnen blijven beschikken. En gaat 
de Lonenaar niet extra het slachtoffer worden van de machtsstrijd tussen de huidige en 
voormalige burgemeesters, die zich ook dan ongetwijfeld zal blijven verder zetten???? 
De kans is dan ook bijzonder groot dat huidig sp.a burgemeester, Danny Deneuker, niet alleen 
met knikkende knieën regelmatig naar de gemeenteraadszittingen zal moeten trekken, maar 
vooral ook naar de reguliere schepencolleges, waar er voorheen geen enkel probleem was. 
Zou hij er dan zelf weer de stekker niet uittrekken omdat hij de druk niet aankan met een 
eerste schepen, die alles steeds veel beter schijnt te weten en te kunnen? Eentje die minstens 
constant over zijn schouders zal meekijken en meeluisteren? 
 
N-VA Borgloon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE HEILIGE DRIEVULDIGHEID EN POSTJES 
 
 

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 
maar eventjes 8 mandaten, waarvan 5 bezoldigd. 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 eenmanspartijtje, 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 


