
We stellen u graag onze tweede nieuwsbrief 
voor. Er beweegt heel wat in Bever de laatste 
tijd en dat vinden wij goed: eindelijk een 
oppositie die groot genoeg is om serieus 
weerwerk te bieden en die het debat niet 
schuwt.

Dat CD&V  niet gewoon is een inhoudelijk 
debat aan te gaan en tegenwind te krijgen, 
hebben we kunnen zien in hun reactie op de 
gemeenteraad en de acties van de voorbije 
dagen.   

Beste Bevernaars,
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Wij doen dat hierna aan de hand van twee belangrijke zaken die recent op 
de gemeenteraad werden besproken : de rekeningen van de gemeente en de 
vernieuwbouw van het schooltje op Akrenbos. 

1. De gemeenterekening 2012
Zoals iedereen ondertussen al weet, 
staat de gemeente er financieel verre van 
rooskleurig voor. De rekeningen van 2012 
sluiten af met een verlies van 293.500 
euro, op een totale ontvangst van ongeveer 
2,5 miljoen euro. Dat wil zeggen dat de 
gemeente in 2012 elf percent meer heeft 
uitgegeven dan ze heeft ontvangen ! 

Het spaarpotje van de gemeente bedroeg in 
2008 nog 1,3 miljoen euro en is nu door de 
verliezen over de afgelopen jaren geslonken 
tot 510.000 euro. Als het huidige bestuur 
zo blijft doorgaan, heeft Bever binnen twee 
jaar al haar reserves opgebruikt en zit onze 
gemeente helemaal aan de grond. 

Moeten we dan niet heel zuinig zijn en 
goed nadenken over de besteding van onze 
beperkte middelen?

Tot hiertoe hebben we weinig maatregelen 
gezien om de kosten van de gemeente te 
beperken, tenzij een schepen minder in het 
college (op vraag van Open voor de Mens 
overigens) en de beslissing om alle vereni-
gingen te doen betalen voor het gebruik 
van de klusjesdienst. Benieuwd hoe de 
begroting van 2014 er zal uitzien.

2. Onderwijs in Bever op maat 
van Bever

Is Open voor de Mens tegen onderwijs? 
NEEN ! 

Voor wie het zou vergeten zijn: vier jaar 
geleden zou het schooltje in Akrenbos 133 
al worden vernieuwd en zouden er twee 
klaslokalen worden bijgebouwd. Maar, door 
de onprofessionele aanpak van het huidige 
bestuur (onder leiding van onze schepen 
van Openbare Werken Dirk Willem) stortte 
één muur in en werd het hele gebouw dan 
maar met de grond gelijk gemaakt. Vandaar 
de kost voor 4 extra containers in Bever-
Centrum, wat ondertussen inderdaad een 
hoge kost voor onze gemeente betekent. 

Onderwijs mag onze gemeenschap en onze 
gemeente geld kosten, maar we moeten 
redelijk blijven: Bever telt 2100 inwoners 
en heeft een school van meer dan 400 
leerlingen. Is dit niet van het goede teveel? 

Kijkt u even mee naar de gemiddelden in de 
Vlaamse plattelandsgemeentes: Je vindt ze 
terug op http://aps.vlaanderen.be/lokaal/
pdf/gemeente-2013/Bever.pdf. Daarin lezen 
we dat Bever torenhoog uitsteekt boven de 
gemiddelden.

Iedereen heeft recht 
op juiste informatie
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In de landelijke gemeenten in Vlaanderen 
is gemiddeld slechts 1 % van de school-
kinderen in het gemeentelijk onderwijs 
afkomstig uit andere gemeenten. In Bever is 
dat 66 % in het kleuteronderwijs en 40 % in 
het lager onderwijs !

Ziet u ook de openstaande schuld per 
inwoner in Bever? 35% meer dan het gemid-
delde in Vlaanderen. 

Al bij al betekent de vernieuwbouw in 
Akrenbos toch weer een extra uitgave van 
163.000 euro die Bever alleen moet dragen. 
En dan nog te hopen dat de werkelijke 
uitgave niet hoger zal uitvallen dan de 
begrootte. Als we de ontvangen werkings-
toelagen en alle kosten van het gemeen-
teonderwijs in rekening brengen, betaalt 
Bever jaarlijks al meer dan 200.000 euro aan 
haar onderwijs. 

Het bestuur heeft ook ingezien dat er 
grenzen zijn aan de draagkracht van het 
gemeenteonderwijs en past sinds drie jaar 
een leerlingenbeperking toe. Wij willen dat 
het aantal leerlingen sneller naar beneden 

wordt gebracht dan dit nu het geval is. 
Nieuwbouw is hierbij geen goed teken. 

Hoeveel vestigingen?

Ook de meerderheid gaat er vanuit dat 
drie onderwijsinplantingen te veel van het 
goede is. Maar pas op een termijn van 10 
jaar wensen zij de drie vestigingen naar 
twee terug te brengen. Open voor de Mens 
had meerdere realistische en betaalbare 
alternatieven (huis naast vestiging in 
Bever-Centrum) voorgesteld om dit nu al te 
realiseren. 

Hebben wij de beslissing dan tegen 
gehouden?

Neen! Want Open voor de Mens heeft 
niet de meerderheid in de gemeenteraad. 
Het voorstel is niet goedgekeurd omdat 
raadslid Michel Debleser van CD&V zich 
heeft onthouden. Hij meent, zoals Open 
voor de Mens, heel terecht dat een derge-
lijke belangrijke beslissing slechts  na een 
grondig debat kan worden genomen en 
door een grote meerderheid moet worden 
gedragen.

Kleuters Lagere school Openstaande schuld 
per inwoner

Index Vlaanderen 100 100 93

Gemiddelde lande-
lijke gemeenten

101 89 112

Bever 166 140 126
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3. Conclusie

Open voor de Mens wil 

1. de (vernieuw)bouw in Akrenbos niet 
realiseren;

2. de onderwijsinplantingen terugbrengen 
op 2 sites: één in Bever-Centrum en 
één in Akrenbos. Op lange termijn kan 
gedacht worden aan één enkele site in 
Bever-Centrum. Al eens gedacht hoeveel 
er kan bespaard worden op bus en 
chauffeur indien er niet heen en weer 
moet worden gevoerd?

3. het aantal leerlingen verminderen tot 
een niveau dat verenigbaar is met de 
capaciteit van de gebouwen, zodat 
de huur van de klascontainers zo snel 
mogelijk kan worden stopgezet.

4. de gemeentelijke eigendom gelegen 
in Akrenbos 133 verkopen en de 
opbrengst van die verkoop spenderen 
aan schuldafbouw of aan andere nuttige 
investeringen. We hadden hiermee ook 
het woonhuis dat juist naast de school 
is gelegen, kunnen kopen en het grote 
terrein achter de woning gebruiken voor 
extra klassen of voor een sportzaal voor 
de kleintjes…

Open voor de Mens wil een goed 
uitgebouwd gemeenteonderwijs, 
op maat en naar de financiële 
draagkracht van Bever. Zou het niet 
goed zijn om ook nog wat geld over te 
houden voor andere beleidsopties ? 
Voor een treffelijke sportzaal voor 
onze kinderen, voor de senioren, voor 
lokale economie, voor het onderhoud 
van onze wegen en fietspaden, voor 
een gezellig dorpsplein ?


