
(WB55/1)

I 45
VRIJDAG 27 NOVEMBER 2020

Vanaf de volgende gemeenteraad

in december zal de voorzitter

Marc Tieberghien er niet meer bij

zijn. Hij wordt opgevolgd door

Anne-Sophie Verschoore die in

een vroegere gemeenteraad al

eens de functie van voorzitter op

zich nam. Door het opstappen

van raadslid Tieberghien ontstaat

er binnen de gemeenteraad ook

een kleine stoelendans en wordt

eerste opvolger Cyriel Seys weer

gewoon raadslid bij de meerder-

heid.

LEIDERSCHAP

Het spreekt voor zich dat het ont-

slag van Ginstenaar Marc Tieber-

ghien na 32 dienst in de gemeen-

teraad inslaat als een bom. Op het

eerste gezicht een onbegrijpelijke

zet van het raadslid dat sinds de

start van de nieuwe legislatuur

onder burgemeester Luc Derud-

der, werd aangesteld tot voorzit-

ter van de gemeenteraad in op-

volging van Anne-Sophie Ver-

schoore. In een vorige legislatuur

was de Ginstenaar nog schepen

van Financiën. 

“Eigenlijk is er maar één reden

van mijn definitief ontslag en dat

heeft alles te maken met het min-

der goed functioneren van de

huidige burgemeester Luc Derud-

der”, zegt Marc Tieberghien. “In

juni zaten we nog met het volledi-

ge schepencollege bijeen om de

verschillende aspecten van het

burgemeesterschap en de daar-

aan verbonden functies onder de

loep te nemen. In september de-

den we dit overleg nog eens over

maar de mankementen in het be-

leid van de burgemeester die we

toen hadden besproken zoals een

gebrek aan dossierkennis of het

leiden van de gemeenteraad, daar

is geen verbetering in gekomen.

Er is een basiscompetentie nodig

om een gemeente te leiden. Van-

daag de dag gaat dit niet meer

met alleen maar handjes te

schudden. Er zijn te veel dingen

die niet kloppen aan zijn manier

van het uitoefenen van het burge-

meesterschap. Bovendien moet ik

veel te veel inpikken en aanvullen

tijdens de gemeenteraad en dat is

mijn taak niet. Er komt echter

geen beterschap in zijn leider-

schap, zijn dossierkennis en zijn

functioneren als burgemeester.

Met dit alles kan ik als gemeente-

raadslid niet verder leven.”

Marc Tieberghien blijft volledig

achter het programma van de

fractie Oostrozebeke.nu staan.

“Maar ik kan niet verder leven

met het functioneren van de bur-

gemeester. Ik moet echt te veel in

de bres springen. Ik heb dan maar

gekozen voor het opstappen in

plaats van over dit alles ruzie te

maken. Vanzelfsprekend ben ik

ontgoocheld om op die manier te

moeten stoppen maar het gaat

hier om principes die niet worden

nageleefd. Er is genoeg overleg

geweest over het functioneren

van de burgemeester maar er is in

die twee jaar dat ik voorzitter van

de gemeenteraad ben veel te wei-

nig veranderd.”

SLECHT TONEELSTUK

Een logische vraag die hieruit

voortspruit is of het huidige sche-

pencollege dan nog wel achter de

burgemeester staat. We kregen

een genuanceerd antwoord. Zo

moesten we vernemen van een

schepen - die niet bij naam in de

krant genoemd wil worden - dat

de trouw aan huidig burgemees-

ter Derudder blijft standhouden,

maar er werd toch aan toege-

voegd dat de opmerkingen van

Marc Tieberghien gedeeltelijk te-

recht zijn. Er zijn heel wat zaken

voor verbetering vatbaar. “Ik kan

alleen maar zeggen dat ik achter

een deel van de gemaakte opmer-

king sta, maar ik had liever gezien

dat hij het anders had aangepakt.

Wat er nu gebeurt, is een heel

spijtige zaak voor onze fractie.”

Ook schepen Jacques Goemaere

bevestigde dat hij als schepen de

huidige burgemeester blijft steu-

nen maar dat neemt niet weg dat

er in het functioneren van de bur-

gemeester toch nog een aantal

werkpunten blijft bestaan en een

aantal punten zoals dossierkennis

moet bijgewerkt worden.

______

“Uiteraard zijn
er werkpunten,
ik ben amper
twee jaar
burgemeester”
LUC DERUDDER

______

“Niettemin wil ik langs deze weg

toch mijn respect uitdrukken

voor wat raadslid Marc Tieber-

ghien in de voorbije 32 jaar voor

de gemeente betekend heeft.” 

Ook burgemeester Luc Derudder

reageert. “Eerst en vooral wil ik

Marc bedanken voor zijn 32 jaar

politieke inzet voor de gemeente.

Maar als burgemeester vind ik het

bijzonder spijtig dat het op zo’n

manier moet gebeuren. Ik heb lie-

ver een happy end dan een slecht

toneelstuk. Mijn mening is dat je

best op de bal speelt en niet op de

persoon. Kritiek kan ik best ver-

dragen maar men mag niet verge-

ten dat ik slechts twee jaar bezig

ben. Ik besef uiteraard dat er

werkpunten zijn die moeten aan-

gepakt worden, maar laat me de

nodige tijd om daar aan te wer-

ken. In alle eerlijkheid kan ik zeg-

gen dat ik dag en nacht paraat sta

om te werken voor mijn mooie

gemeente. Om die reden ben ik

ook voltijds burgemeester gewor-

den. De functies in onze verschil-

lende diensten worden stilaan

opgevuld en recent hebben we

nog een ICT’er aangeworven. Het

gemeentepersoneel levert mooi

werk en daar ben ik trots op. We

hebben een nooit gezien bedrag

aan investeringen van 22 miljoen

euro voor ons meerjarenplan

vandaar ook de noodzaak van een

belastingverhoging. Vergeet ook

niet de grote impact van de coro-

naperiode, maar als burgemees-

ter trek ik mij op aan het positie-

ve. Er gebeuren trouwens heel

veel positieve dingen in onze ge-

meente. Ik wil burgemeester zijn

voor iedereen en ben blij dat ik

kan rekenen op mijn schepencol-

lege en de voltallige fractie die

schitterend werk verrichten. En

‘nu vooruit’ zou mijn grote voor-

beeld Jozef Cardijn gezegd heb-

ben want er ligt nog heel veel

werk op de plank.”
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Heibel binnen de meerderheid

Schepen Marc Tieberghien keert de dorpspolitiek de rug toe. (foto CLY)

OOSTROZEBEKE Het rommelt serieus binnen de

meerderheid in de gemeenteraad die gevormd wordt

door de fractie van de burgemeester Oostrozebeke.nu.

De onenigheid tussen de voorzitter van de gemeente-

raad Marc Tieberghien en de huidige burgemeester

Luc Derudder is zo hevig dat de voorzitter heeft be-

slist om definitief te stoppen met gemeentepolitiek. 
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we verhuisd naar de Nieuwstraat.

Ik ben daar maar één jaar blijven

wonen tot onze nieuwe woning

die we lieten bouwen in de Blij-

hofstraat klaar was.” 

Cyriel Vanhollebeke was als bak-

ker bijzonder goed gekend op de

gemeente al was hij afkomstig uit

Zedelgem. Hij leerde de bakkers-

stiel door als knecht bij verschil-

lende bakkers te gaan helpen om

dan uiteindelijk als zelfstandig

bakker aan de slag te gaan. “In

feite heb ik de stiel geleerd door

veel met mijn ogen van andere

bakkers te stelen.” In 1955 trouw-

de hij met Julia Denoo uit Velde-

gem en kwam na zijn huwelijk

onmiddellijk naar Oostrozebeke

wonen. 

“Ik was al een tijdje op zoek naar

een leegstaande bakkerij maar ge-

zien mijn beperkt budget mocht

ik niet kieskeurig zijn. Uiteindelijk

vond ik een geschikt pand in de

Stationsstraat en daar ben ik be-

gonnen met de bakkerij met bak-

kerswinkel. 

De verhuizing naar Oostrozebeke

was eigenlijk onze huwelijksreis.

Uiteindelijk heb ik het 34 jaar vol-

gehouden. Ik was niet alleen bak-

ker maar zorgde ook voor banket.

Daarnaast hield ik er ook nog een

broodronde op na terwijl mijn

vrouw de winkel uitbaatte. In

1989 ben ik ermee gestopt en zijn

Cyriel deed graag het onderhoud

van de tuin rondom het huis. “Ik

ben ook nog altijd lid van de

plaatselijke foto-digiclub al staat

die activiteit voorlopig op een

laag pitje. Vroeger was ik ook een

fervent wielerliefhebber en trok ik

vaak naar het koersgebeuren

maar nu volg ik alles op tv. Ik heb

intussen ook leren werken met de

computer.”

Echtgenote Julia Denoo is gebo-

ren in 1931 en dus afkomstig uit

Veldegem. Zij heeft het momen-

teel wat moeilijk op gezondheids-

vlak. Het uitbaten van de bakkers-

winkel deed ze heel graag voor

het contact met de mensen. Haar

grote hobby was vroeger vooral

bloemschikken.

Het briljanten paar verblijft nu al

twee jaar in het woon- en zorg-

centrum Rozenberg. Het echtpaar

heeft één dochter Marleen die ge-

trouwd is met Stefaan Vandam-

me. Daar zijn wel intussen drie

kleinkinderen en twee achter-

kleinkinderen Briek en Julie bijge-

komen. (CLY)

Bakkersechtpaar viert diamanten jubileum
OOSTROZEBEKE Voor het echtpaar Cyriel Vanholle-

beke en Julia Denoo was zondag 15 november een

onvergetelijke dag. Het echtpaar mocht het briljanten

huwelijksjubileum vieren alleen ontbrak het feestelijk

door de coronabeperkingen. 

Het briljanten bakkersechtpaar Cyriel Vanhollebeke en Julia Denoo. (foto CLY)




