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Zelzate, 1 februari 2004,

Betreft: Klacht tegen het vroegtijdig afbreken van de gemeenteraad van 14-01-2004 door de burgemeester.

Geachte Heer Gouverneur,
Op 14 januari 2004 was de gemeenteraad het door de CD&V-fractie toegevoegd punt 20 "Alternatief voorstel van
CD&V voor de door de SP.A-ZOW aangekondigde beperking van het betalend parkeren tot de Grote Markt en
Pierets De Colvenaerplein" aan het bespreken.
Na de toelichting van raadslid Martin Acke en een korte repliek daarop van de burgemeester kwam er een
inhoudelijke discussie tot stand over het concessiecontract met het parkeerbedrijf APCOA en de mogelijke
financiële implicaties voor de gemeente bij het voortijdig verbreken of wijzigen ervan.
Burgemeester Schenkels weigerde hierover dieper in te gaan en relevante antwoorden te verstrekken. Hij ontnam
raadslid Martin Acke het woord toen die op duidelijkheid aandrong. Ook toen de VLD-VVD-fractieleider Frank
Bruggeman in zijn tussenkomst een duidelijk antwoord vroeg werd ook hem het woord ontnomen. Toen PVDAraadslid Dirk Goemaere tenslotte vroeg om namens de PVDA tussen te komen in dit agendapunt, werd hem dit
brutaal geweigerd. Ondergetekenden wensen te benadrukken dat er geen sprake was van verstoring van de orde.
Toen Martin Acke stelde dat het ongehoord was dat een raadslid niet het recht kreeg tussen te komen op een
geagendeerd punt, sloot een duidelijk geïrriteerde burgemeester de gemeenteraad af. De gevraagde stemming van
de CD&V-fractie over hun toegevoegd punt liet hij aldus niet doorgaan.
De gemeenteraadsleden van de drie gemeenteraadsfracties CD&V, PVDA en VLD-VVD wensen bij deze, bij
monde van hun fractievoorzitters, formeel te protesteren tegen deze ondemocratische houding van burgemeester
John Schenkels en zijn machtsmisbruik als voorzitter van de raad. De houding van de burgemeester was bovendien
in strijd met artikel 12 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
Wij vragen u, geachte heer gouverneur, dat u burgemeester John Schenkels voor dit misbruik van zijn macht ter
verantwoording zult roepen, temeer omdat dit niet het eerste voorval is. Hiervoor verwijzen we naar diverse
vroegere klachten.

Met achting,

namens de VLD/VVD-fractie,

Frank Bruggeman

namens de PVDA-fractie,

Frans Van Acoleyen

namens de CD&V-fractie,

Martin Acke

