
DE LOONSE MOLLEN 
 
Met 16 stemmen voor en 4 stemmen tegen heeft de gemeenteraad van Borgloon gestemd voor de 
onbestuurbaarheid tijdens een gemeenteraadszitting van maandag, 15 december laatstleden. 
Dit zal intussen al bij heel wat Lonenaren voldoende bekend zijn. 
 
Als N-VA coalitiepartner hebben wij ons steeds uiterst loyaal opgesteld ten opzichte van de 
bestuursmeerderheid en dit tot de laatste dag. Toch is de Open-VLD-Stroop erin geslaagd deze 
meerderheid te breken en mag heel hard juichen nu. Of de Lonenaren dit ook gaan nu doen, is een 
andere vraag. 
 
Er is een Engels gezegde dat zegt “It is the duty of the opposition to oppose.” en daar kunnen we 
ons ten volle in terugvinden . Welke middelen dat daar tot op heden voor werden gebruikt, zelfs de 
meeste onfrisse, daar zouden wij een boek over kunnen schrijven. Het was echter vooral aan de 
gemeenteraadsraadsleden van de meerderheid (sp.a, CD&V en N-VA) om hier het nodige weerwerk 
te bieden, maar al heel spoedig na de officiële installatie in januari 2012 bleek dat sommige leden 
van de meerderheid blijkbaar hun inspiratie vonden in het vroegere Tv-programma “De Mol”. Een 
heel leuk en vooral uiterst spannend programma destijds als u het ons vraagt, hoor, daar niet van! Of 
dergelijke politieke spelletjes op hun plaats zijn in het bestuur van onze stad, die staat voor enorme 
grote en moeilijke uitdagingen, is een andere terechte vraag. Het is nu zeer duidelijk – en dit 
eigenlijk al veel langer -, dat hier uitsluitend persoonlijke belangen in meespeelden en zelfs aan die 
van alle Lonenaren niet eens werd gedacht. 
 
Ideologisch en/of beleidsmatig waren er, voor zover we weten, geen tegenstellingen binnen de 
bestuursmeerderheid. Indien toch wel, waarom hebben deze “mollen” dan niet kenbaar gemaakt wat 
op hun lever lag, zodat er eventueel kon bijgestuurd worden? Waarom pleegden ze verschillende 
keren hun vernietigingswerk enkel en alleen tijdens “geheime” stemmingen? Hadden ze de moed en 
het lef niet om hun ware gelaat te laten zien?? Als wij als partij geen recht hebben op antwoorden 
van deze vragen, de Loonse burger dan ook niet? 
 
Welke nieuwe meerderheid ook nu moge gevormd worden, ook zij zal even zeer de tering naar de 
nering moeten zetten net zoals de vorige. Er zal nauwelijks een verschil zijn in het gevoerde beleid. 
Zo dus, wat zal dit alles oplossen in de toekomst en zeker als er “mollen” mee zouden gaan 
besturen? “Mollen” kunnen best wel heel aardige en zeer nuttige beestjes zijn, maar iedere 
hovenier/tuinier weet ook wel welke enorme verwoesting ze kunnen aanrichten in een tuin. En 
zolang men ze niet kan vangen en/of buiten spel zetten, blijft de miserie duren. En zo geldt dit ook, 
als men aan eerlijke politiek wil doen.  
 
Wij als partij hebben er alvast voor gezorgd zo wat 2 maanden geleden dat de N-VA mol werd 
geneutraliseerd. En ja, daar was veel moed voor nodig, want ergens hebben we hierdoor zeer diep in 
eigen vlees moeten snijden, vermits we hierdoor een half schepenmandaat aan onze neus hebben 
moeten laten voorbij gaan met alle gevolgen van dien. 
 
Tezelfdertijd echter heeft N-VA overduidelijk bewezen dat ze niet alleen een erg loyale partner is, 
maar vooral dat het belang van de Lonenaar moet blijven primeren boven het eigen partijpolitieke. 
Als de recidivisten geen enkel waarde hechten aan gemaakte afspraken, voorzien van hun nodige 
handtekeningen destijds, dan is dat hun keuze. Eveneens als ze zich dan nog laten 
gebruiken/misbruiken door de oppositie. Dit is alvast niet de wijze waaraan wij aan politiek willen 
doen. 
 
 
 



Het is natuurlijk veel te voorbarig te voorspellen welke nieuwe meerderheid er eventueel zal 
samengesteld kunnen worden. Mocht de Open-VLD toch terug in de meerderheid geraken, onder 
welke vorm dan ook, dan kan dit niet zonder de hulp van de “mollen” in de andere partijen, 
waarvan deze partij zich constant zeer gretig is blijven bedienen. Ook is dit heel zeker de wil van de 
kiezer niet geweest, omdat de Open-VLD vooral de grote verliezer was en dit zelfs nog met de hulp 
van “Stroop”. Het zou ons niet verwonderen dat, hoe erg onbetrouwbaar “mollen” kunnen zijn en 
vooral zo veel mogelijk alleen met zichzelf bezig zijn, ze wel eens zouden blijven woelen, maar dan 
deze keer in de BLAUWE tuin, waar vooral de Lonenaar het grootste slachtoffer gaat zijn. Enig 
pluspunt zou misschien wel kunnen zijn dat de nieuwe meerderheid het zou doen met een schepen 
minder. Tenminste zijn onze liberale vrienden daar altijd meer dan een keiharde voorstander van 
geweest. We kijken er alvast heel nieuwsgierig naar uit hoe zeer ze zich daaraan gaan houden. Het 
zal dan des te meer kunst- en vliegwerk zijn om deze “mollen” in bedwang te kunnen houden door 
een kleinere te verdelen koek, waarvan vooral de Loonse burger weer het slachtoffer gaat zijn. 
 
Zo dus, beste Open-VLD'ers en “mollen”, jullie dragen meer dan een verpletterende 
verantwoordelijkheid. En is het nog steeds niet zo dat men  meestal oogst, wat men gezaaid heeft?? 
We hebben er meer dan onze twijfels over of jullie nu nog wel de meeste Lonenaren recht in de 
ogen durven kijken. Tot wat opgekropte frustraties en erg ziekelijke ego's al niet leiden kan, niet 
soms? 
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