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N-VA laakt geheimhouding gemeenteraad 

 
De N-VA-afdeling van Sint-Joost-ten-Node is niet te spreken over de geheimhouding die rond 
het schepencollege van burgemeester Kir en de gemeenteraad hangt. N-VA-voorzitter Lieven 
Tack is het beu dat de inwoners zo weinig worden geïnformeerd over de uitkomst van de 
gemeenteraden. 

Lieven Tack: “Sinds Kir burgemeester is geworden, is slechts in de helft van de gevallen het 
verslag van de gemeenteraad beschikbaar op de gemeentelijke website. Het lijkt wel of Kir 
volgens eigen willekeur bepaalt wanneer hij een verslag beschikbaar stelt of niet.” 

Het laatste publieke verslag dateert van september 2013. Dat is bijna vijf maanden geleden. 
Intussen gingen al verschillende andere gemeenteraden door. 

Transparantie vanwege het overheidsbestuur is voor de N-VA van essentieel belang. De 
zittingen van de gemeenteraad zijn uiteraard openbaar, maar mensen met een druk privé- of 
professioneel leven kunnen het zelden maken. En toch zijn ze geïnteresseerd in het lokale 
beleid. 

Lieven Tack: “We pleiten ervoor om de zittingen van de gemeenteraad live via een webcam 
uit te zenden. We willen ook dat het gemeenteblad voortaan een vaste katern heeft over de 
beslissingen van de gemeenteraad en het schepencollege.” Eerder lanceerde Ecolo tijdens de 
gemeenteraad ook al het idee van een webcam maar de burgemeester heeft het naast zich 
neergelegd. 

Het stoort voorzitter Tack tegelijk dat de verslagen in het Frans zijn opgesteld: “Dat is een 
regelrechte schande en minachting voor alle Nederlandstaligen. We willen een volledig 
Nederlandstalige versie van de verslagen. Meer nog: we stellen vast dat de Nederlandstalige 
gemeenteraadsleden systematisch in het Frans tussenkomen omdat de Franstaligen geen 
Nederlands begrijpen. Wordt er dan niet opgekomen voor de eigen taal en de tweetaligheid 
van de gemeente?” 

Wat wil de N-VA? 
- Alle verslagen van de gemeenteraad op de gemeentelijke webstek. 
- Alle verslagen ook in het Nederlands. 
- Live uitzendingen van de gemeenteraad via een webcam. 
- Een vaste katern over de gemeenteraadsbeslissingen in het gemeenteblad. 
- Nederlandstalige tussenkomsten door Nederlandstalige gemeenteraadsleden. 
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