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LOATEMSE 
CLUYTHE 

 
SATIRISCHE PERIODIEK VOOR MENSEN MET HUMOR EN GEZOND 

RELATIVERINGSVERMOGEN... 

ENKELE BEDENKINGEN BIJ EEN NIEUW JAAR 

 
Nu de nieuwjaarsbrieven van de politieke strekkingen of -fracties mijn brievenbus binnenwaaien en de 
gebruikelijke wenskaarten stilaan bedelven onder een ‘nieuwe look’ van wensen en beloftes wil ik na 11 
jaar eens ‘uit de kast komen’ met mijn heel persoonlijke visie.  
Wat u hier zal lezen is niet een ’Kleppe’ in de traditionele stijl maar de ontboezemingen van een 
Latemnaar met een hart voor Deurle.  
Partij– en fractiegenoten zullen er misschien helemaal niet gelukkig mee zijn maar vrije meningsuiting 
en persvrijheid hebben gelukkig hun status behouden. 
Ik heb tot treurens toe geklaagd over de (f)lauwe communicatie tussen een fractie rond de besturende 
burgemeester en de bevolking. Het is mooi als burgemeester te stellen dat ‘de rapporten’ pas op 14 
oktober 2012 zullen uitgereikt worden maar daar hoef ik het niet eens mee te zijn. 
Door non-communicatie laat je in de eerste plaats het gras van 11 jaar loyaal en positief beleid onder je 
voeten wegmaaien. 
Zowel de fractiepartner als de oppositie gaan dan met pluimen lopen want wat op papier staat blijft 
makkelijker ‘hangen’ en wordt meestal als waarheid genomen. Ook al zijn die waarheden soms met een 
korreltje zout te nemen. Hoewel ik toch moet toegeven dat - tot nu toe - de coaltiepartner ook VLDplus 
loyaal in de verf zette in hun publicaties. 
 Nu ik de nieuwjaarswensen van de NVA Latem & Deurle mocht ontvangen, vond ik het tijd om 
zelf eens op de toetsen te tokkelen. Ik verwelkom onze nieuwe politieke tegenstander met plezier. Ik 
gun hen succces bij hun eerste optreden in ons plaatselijk politiek circus. 
Wat mij opvalt is dat ze de brochures en intenties van alle fracties grondig hebben geanalyseerd en er 
heel wat punten hebben uitgelicht waar men in Latem sinds de fusie in 1976 al oeverloos over 
gepalaberd heeft. Elke vogel zingt zoals hij gebekt is en dus laat ik hen de illusie de verstedelijking die 
sinds dan door ’ruimtelijke wanorde’ en gebrek aan BPA’s welig is beginnen tieren vooralsnog aan 
banden te leggen. Dromen mag, hé. 
Ik vind het zelf ook een gebrek aan visie over de legislaturen heen maar we kunnen de klok nu eenmaal 
niet meer terugdraaien. ‘Sint Maertens Laathem aan Bosch en Leie’ was mooi. Iedereen wou er wonen 
en zie... Zover zijn we nu en daar klinken de klaagzangen! Was er vroeger ingegrepen, waren Latem en 
Deurle nog steeds landelijke en groene dorpen. Parels op de kroon van de Leiestreek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zicht vanuit Leiepark 
 
(foto: 
Pol Van de Plaetsen) 
    



 
Besturen? Kom, dat is een fluitje van een cent! 

 
Ik vind het schitterend dat die NVA hier op zoek gaat naar BV’s. Ja, wees gerust, ik heb het begrepen: Be-
wuste Vlamingen. Maar wat schuilt daarachter? Ik ben zo een BV, maar ik ben niet fanatiek en sta voor een 
unitair België. Ik ben blij Vlaming te zijn maar ik voel me evengoed thuis in het Brussels Gewest, Wallonië 
en zelfs in de Oostkantons. Ik ben dankbaar dat ik thuis en op de Simonnetschool op een schitterende wij-
ze naar tweetaligheid werd geleid. Het Engels is er spontaan bijgekomen door de pop– en rockmuziek. 
Dankzij Peter Kraus, Conny Fröboess en de familie in Eupen kwam dan het Duits op de plank en dat was 
lekker meegenomen toen ik naar de BSD werd afgevaardigd als milicien.  
 
 Je zal zeggen: « je wijkt af ». Helemaal niet, BV is een te strak ‘corset’ voor mij; ik voel me eerder 
‘Wereldburger’ en kan de filosofie van Edgar Gevaert helemaal onderschrijven. In een unitaire staat zouden 
de inwoners trouwens minstens twee van de drie landstalen moeten beheersen. Knoop dat aan elkaar: een 
Verenigd Europa met een gesplitst België. 
Ik wil hier zeker geen controverse scheppen en wens onze nieuwe ’concurrenten’ alle succes toe. 
Laat mij echter toevoegen dat naar verkiezingen gaan helemaal geen lachertje is. Om aan dorpspolitiek te 
doen moet je in de eerste plaats aan het comfort van je kiezers en medeburgers denken. Je moet gedreven 
zijn, je mengen in het sociale leven en vooral niet denken dat jouw status een enorme ’boost’ zal krijgen. 
Olifantenvel is wel handig. Je moet heel wat van jou laten aflopen… Ook geldgewin zit er niet in.  
Ondanks die zitpenning steek je er heel wat aan toe. Ik wil de lezer wijzen op het feit dat in een gemeente-
raad van voetvolk tot officier verwacht wordt dat de dossierkennis meer dan bevredigend is. Oppervlakkig-
heid en loze beloftes zijn uit den boze. Een gemeentebestuurder moet zijn ‘ego’ kunnen wegcijferen en en-
kel het belang van ALLE dorpsgenoten behartigen. Vaak lukt het niet dat ego te temperen en precies dat 
kan voor ‘kortsluitingen’ zorgen binnen het bestuur zelf of bij de bevolking. 
Vrienden, gij die u geroepen voelt, ik wil u niet intimideren maar weet: een verwittigd man/vrouw is er twee 
waard. 
 Al die mooie brochures zijn best leuke en interessante informatie maar al die intenties probleemloos 
verwezenlijken is een ander paar mouwen. Eens je het roer overneemt, valt er in elke ’kajuit’ wel een ’lijk’uit 
de kast. Als ervaringsdeskundige kan ik dat beamen. 
Toen ik in 2001 voor het eerst mijn zitje innam, werd ik verrast door de ‘erfenis’ die ons in de schoot viel. 
Alles oogde mooi maar achter die façade was de oogst niet om over naar huis te schrijven. 
Herinner u, oudere Latemnaars, we kregen een modernistisch gemeentehuis dat het oude dorp volledig 
overschaduwde. Ik heb de brochure hier voor mij als ik dit schrijf. 
Wat een wansmakelijke grap was dat! Er was een wedstrijd uitgeschreven en Architectenbureau De Groote 
haalde het met verve. Toch vond het toenmalige bestuur het nodig de opdracht door te schuiven aan een 
bevriende architect en toen kwam het bombastische, architectonisch wel mooi concept dat het ego van de 
toenmalige bestuurders kon strelen maar het gros van de bevolking ergerde. Wat deed de oppositie? Ja! 
Machteloos en gebelgd toekijken. Tegen een volstrekte meerderheid kan je het toch nooit halen. En ja, dat 
is nu eenmaal democratie zegt men. 
Het zal het merendeel van onze nieuwe inwoners echter helemaal niet raken. Zij hebben de vroegere sfeer 
nooit gesnoven en kennen de oude dorpskern enkel van vergeelde postkaarten of verkleurde foto’s. 
Het beeld van de huidige mastodont is voor hen een vertrouwd dorpsgezicht. 
Een gebouw mag oogstrelend zijn ook al is het op die plaats onverantwoord. Toch wil ik het nog maar eens 
benadrukken dat het nu, na amper 15 jaar, hoogtijd wordt om de gemeentekas te belasten met de kosten 
van een grondige renovatie om het gemeentehuis gezond en functioneel te maken! 
 
  
 
 
 Boomgaard met beeld ‘Moeder Aarde I’  
Van Ann Deman en zicht op kerk en  
bureel bevolkingsdienst. 
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Wat is er veranderd sinds de val van de vroegere heersers? 
 
Wat kon er veranderen? Heel veel. Het onheil was echter geschied. We erfden een 
onaangepaste wegenis voor de mobiliteitsnormen van een nieuwe Millennium. 
Neem daarbij dat er in dit ‘legaat’ ook heel wat verouderd maar cultuurhistorisch waardevol 
onroerend goed gevat zat. Ik zal er amper een paar vernoemen. 
Jeugdhuis “Het Zwaantje” waar Maria Kerckhove haar typische volksherberg had. Een 
landmerk op zich. Met wat het gekost heeft aan aanpassing, renovatie en nog bijkomende 
hoognodige, dringend uit te voeren werken, kunnen u en ik een comfortabele villa kopen in 
onze gemeente! 
Over het cultureel centrum, ‘De Kwak’ in de volksmond, ga ik niet in herhaling vallen. Alles 
moet er zowat aangepast worden. (lees het nummer 59 van De Loathemsche Kleppe) 
Laat een particulier het ombouwen tot een knusse loft. De gemeente heeft die centen niet 
maar volgens ‘ratings’ wonen hier de rijkste burgers... Misschien een opportuniteit? 
De ‘Oase’? Dat gebouw is helemaal rot en moet vervangen worden door een multifunctioneel 
gemeenschapslokaal.  
De huidige bibliotheek? Weg met dat gebouw. Tegen de grond en vervangen door een 
waardige constructie waar basis– en muziekschool kunnen verbroederen zonder mekaar tot 
last te zijn. 
De bib verdient een tijdelijk en waardig nieuw onderdak. Ja, weer een huurkost zal je 
zeggen. Is er een andere oplossing? Het spelletje met de bouw van een nieuw sport– en 
cultuurcentrum met bibliotheek en archief, hangt me nu toch echt de strot uit. De jongste 
raming was tussen de 1,7 en 2,2 miljoen. Laat het nieuwe bestuur maar de ultieme oplossing 
aanreiken! Wij hebben er alles aan gedaan om het er te krijgen maar allerhande duistere 
procedures hebben jaren achterstand opgeleverd. We blijven echter paraat om ‘dit varkentje 
te wassen’. Waar we het dan wel moeten plaatsen blijft een open vraag. Ik droomde na de 
‘villa Minne’ van het oud-gemeentehuis van Deurle maar ook dat idee werd weggehoond. Het 
pand zou niet geschikt zijn... Misschien kunnen we nog een degelijk perceel afpitsen van de 
verkaveling aan de Molenkouter of een pps-formule afdwingen? 
 
Nu we een fortuin gespendeerd hebben ten behoeve van de tennissers en FC Latem, doen we 
er, naar mijn bescheiden mening, echter beter aan deze infrastructuren daar nog minstens 
15 jaar te houden en ze te optimaliseren.  
Vergeet niet, beste lezer, dat er ons nog eens miljoenen uitgaven wachten voor de renovatie 
van het meer dan veertig jaar oude en waardevolle ‘Sportcentrum Latem-Deurle’, een 
polyvalente zaal met 100 % bezetting! Ik was er toen Rika De Backer-Van Ocken ze plechtig 
inhuldigde. Een bescheiden, pretentieloos bouwwerk maar het heeft heel wat diensten 
bewezen aan de gebruiker. 
Deze investering blijft mijn waardering wegdragen want onze sportieve Latemnaren hebben 
er al die jaren met hart en ziel van genoten. Toch zal ook daar aan uitbreiding moeten 
gedacht worden!  
De verkoop van ‘De Kluis’ was nog zo’n heet hangijzer. Eerst laat men het verloederen en 
dan lopen de herstelkosten zo hoog op dat een openbare verkoop onvermijdelijk is... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interieur Brouwerijschuur 
(foto Erwin De Keyzer) 
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 Om even terug te komen op die heisa rond onze ‘Molenkouter’: iedereen weet dat het een schit-
terende plek is/was. Waarom heeft het toenmalige bestuur het in de periode 1970-80 niet aangekocht? 
Toen was de prijs, ook al was het bouwgrond, nog haalbaar voor de gemeentekas. Cultuurhistorisch 
erfgoed was toen vermoedelijk nog geen hype of heb ik het mis? Als je villabouw in de Molenstraat toe-
laat, kan je verwachten dat er ‘in betere tijden’ verder zal verkaveld worden… Maar ja, ‘t zal weer aan 
het RUP liggen! 
 Toch zijn er enkele zaken waar ook ik met fierheid op terugblik. Neem nu de ‘beelden in het dorp’, 
de poëzie in het straatbeeld, de driejaarlijkse cultuurprijzen, de restauratie van het Tempelhof, de Brou-
werijschuur,de musea Gust De Smet en Gevaert-Minne. De hoognodige realisatie van de vernieuwde 
Nelemeersstraat en de Philippe de Denterghemlaan. Het prachtige natuurgebied in Hooglatem. Het feit 
dat wij met onze groep (als enige) de komst van het WZC Ter Venne gesteund hebben, viel niet overal 
in goede aarde. Ze hebben daar nu nog een beetje groeipijnen maar daar heeft de ganse zorgsector mo-
menteel mee te kampen.  
Ook de bouw en het in dienst nemen van het Sociaal Huis was een stap in de goede richting. Er is daar 
wel nog wel wat bij te schaven maar dat gaat de juiste richting in. De heroriëntering van de Priesterage 
was ook een juiste beslissing. Ik kijk uit naar de verdere ontwikkeling want alles blijkt daar sinds enkele 
maanden te zijn vastgereden!  
Waar ik ook naar uitkijk is de heraanleg van Mortelputstraat/Latemstraat, de realisatie van de driehoek 
voor langparkeerders en de plechtige inhuldiging van onze fiere molen. 
Andere hete hangijzers zijn voor mij de heropstart van de werkgroepen voor bomenbeleid, dorpskern-
hernieuwing en de opwaardering van de begraafplaatsen. Mobiliteit is en blijft een probleem voor de 
zwakke weggebruiker en moet dringend opgelost worden. We zitten voor onze voet– en fietspaden 
echter met het onoverkomelijke feit dat de boomwortels zorgen baren en dat we de verplichte ontdub-
beling van het rioleringsstelsel niet naast ons kunnen neerleggen. Gemengd verkeer lijkt me ook niet de 
veiligste oplossing! Wat seniorenzorg betreft, wordt het tijd dat onze serviceflats een facelift krijgen en 
de ’witte huisjes’ plaatsmaken voor een duurzaam en functioneel pand met park.  
Wat me nog het meest  zorgen baart is de groeiende kloof tussen hooggeschoold en geschoold, meer 
nog die tussen heel rijk en arm. Een tussenstap is er niet want weet dat in de rijkste gemeente van ons 
land een kwart van de inwoners moeten rondkomen met amper 40 tot 45 euro per dag. 
 Onveiligheid is ook zo een geregeld opduikend woord. ‘Gated Communities’ is het laatste wat we 
nodig hebben maar die camerabewaking laat ook lang op zich wachten. Sociale controle is het efficiënste 
en vergeet niet dat onze BIN’s tot de beste van Vlaanderen behoren en goed werk leveren! Studies 
wjzen uit dat dievenbendes steeds beter georganiseerd zijn en geduldig hun prooi observeren alvorens 
toe te slaan!  
 
Ik ga jullie niet verder vervelen met mijn zielenroerselen en de mij irriterende traagheid van uitvoering 
van sommige dossiers maar ik hoop ‘het licht te zien’ in 2012.  
 
Aan elkeen mijn beste wensen voor een gezond, gelukkig en succesvol nieuw jaar! 
 
 
 Een uiterst geslaagde renovatie van het 
 gerenommeerde Tempelhof 
 
 

 
(fotografie: Erwin De Keyzer) 

Een overzicht van goed en kwaad 


