
Bouwpromotor baas
in Antwerpen, oostende &

Merchtem
Heeft u de PANO-reportage ‘Bouwpromotor baas’ gezien?
herbekijk de reportage via https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/

A           POS Infobrochure

Het was dan ook geen wonder dat onderzoeks-
journalisten van de VRT neerstreken in Merchtem. 
Te meer omdat er verschillende leden van het 
gemeentebestuur al dan niet zelf actief waren én zijn in 
de immobiliënwereld. Zo werd, straf genoeg, de situatie 
van een gemeente uit de Brusselse rand onderzocht, 
naast Antwerpen en Oostende.

Sindsdien galmt het van de grote uitspraken. Eén van 
de schepenen deed de hele heisa in de reportage af 
als ‘een fabeltje’. De burgemeester distantieerde zich 
in de media van wat hij “cafépraat” noemt. Nochtans 
vond zijn coalitiepartner CD&V+ dit onderwerp 
belangrijk genoeg om bij de coalitievorming van 
de nieuwe meerderheid een mondeling akkoord te 
maken rond een ‘ontwikkel-stop voor burgemeester 
en schepenen’. Zo wou de meerderheid “af van 

de perceptie van de 
immocratie”. 

Maar … hoe belangrijk het 
ook mag zijn voor CD&V+, 
gek genoeg was niemand 
tot voor de opnames 
van de reportages op 
de hoogte van deze mondelinge afspraak… De hele 
geheimhouding doet zelfs bij heel wat mensen de 
wenkbrauwen fronsen: is het CD&V+ wel menens rond 
die ‘ontwikkel-stop’? Dat het voor de LVB niet zo nauw 
steekt, bewijst het gemak waarmee de schepenen 
bevestigden actief te zijn (geweest) in de sector. De ene 
antwoordde met “En dan?” , de andere vond dat hij zijn 
job als projectontwikkelaar  perfect kon combineren 
met zijn schepenambt.

Begin september pakte het VRT-onderzoeksprogramma PANO uit met een spraakmakende 
reportage rond bouwpromotoren en politiek. Men stelde zich de vraag hoe nauw de band tussen 
politici en bouwpromotoren is én wat daar de gevolgen van zijn. Tijdens hun onderzoek kwamen de 
reporters er op uit dat onze gemeente Merchtem (als je de kust niet meetelt) in de top 5 staat van 
“appartementisering” in Vlaanderen, na steden als Veurne en Hasselt.
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Voor diezelfde schepen is het nog steeds niet genoeg: 
vandaag wil hij een appartementsblok zetten tussen 
de Dendermondestraat en A. De Boeckstraat. Het tart 
alle verbeelding dat dat door (uitgerekend) CD&V+ in 
de media wordt weggezet als ‘een foutje’… 

Tot slot stellen we ons nog steeds vragen bij de enorm 
snelle afbraak van Villa Alice op het Mieregemplein. Die 
kon niet snel genoeg gebeuren: binnen de 48 uur na de 
goedkeuring waren de sloopmachines al ter plaatse.

We kunnen alleen maar vaststellen dat heel wat 
Merchtemnaren het bijzonder spijtig vinden 
dat niemand weet heeft van dit soort politieke 
beslissingen, noch van het grote geheime politieke 
akkoord tussen LVB en CD&V+.

We delen de mening van Groen!-Merchtem dat de band 
tussen bouwlobby en politiek niet aanvaardbaar is. “Het 
is niet omdat iets niet illegaal is, dat het aanvaardbaar 
is”, aldus voorzitter B. Van Herp. Ook de burgemeester, 
die zich offi  cieel distantieert, moet dat gedacht hebben 
vermits hij een interne integriteitsaudit liet uitvoeren. 
En dat voor een prijs van 36.000 euro! 

EN HOE ZIT HET EIGENLIJK MET PRO MERCHTEM? 

PRO heeft sinds haar ontstaan in 2017 steeds gepleit 
tegen de appartementisering in onze gemeente. PRO 
gaat voor een transparante politiek, een een politiek 
die op geen énkel vlak ook maar de schijn heeft van 
geheimhouding of zelfs van belangenvermenging. 
PRO wil verder ook een politiek die ervoor zorgt dat er 
geen belangenconfl icten ontstaan. 

Wat bedoelen we daarmee? Een belangenconfl ict kan 
ontstaan wanneer iemand (economische) belangen 
heeft in een (bouw-)dossier én tegelijk invloed kan 
uitoefenen op het beslissingsproces. Dit kan ontstaan 
zowel in hoofde van één persoon als in hoofde van een 
groep mensen (vb. een familie of een politieke partij). 

Waarom wil PRO geen gelobby meer in het 
gemeentehuis? Omdat we nood hebben aan een 
langetermijnvisie die zorg draagt voor haar inwoners. 
PRO wil een appartementsblokkenstop, zodat we 
kunnen werken aan gekende problemen: plaatsen in de 
kinderopvang, mobiliteit gekoppeld aan bouwbeleid, 
genoeg plaatsen in het onderwijs, taalproblematiek 
aanpakken … kortom: de verBrusseling/verstedelijking 
tegengaan. 

Hoe willen we dit doen? Door de huidige bouwvoor-
schriften nog te verstrengen, zodat Merchtem niet 
langer de speeltuin van bouwpromotoren is. Is het 
huidige beleid dan niet strenger dan vroeger? In zekere 
zin wel, al kan men zich vragen stellen bij het feit dat ze 
hun groenpercentage (om maar 1 voorbeeld te nemen) 
simpelweg afkopen met een groen dak. Bovendien 
mogen projectontwikkelaars een verdieping hoger 
bouwen “als er een meerwaarde wordt gecreëerd”.

PRO wil een gemeentebestuur waar participatie 
en transparantie hand in hand gaan en waarbij 
een strikte deontologische code steeds 
voorop staat en niet enkel de laatste twee 
jaar als de dossiertjes in orde gemaakt zijn.
PRO wil een bestuur voor alle Merchtemnaren 
en niet om enkel de bankrekening van 
enkelingen te spijzen!

rechtzetting
In de Pano-reportage is een lapsus geslopen. 
Tijdens het interview met PANO, stelde 
Joris Verspecht foutief dat David De Valck 
al schepen was bij de vergunning van zijn 
appartementsgebouw in de Mieregemstraat.
Correct is dat David De Valck in 2007 geen 
lid was van het schepencollege, maar wel 
voorzitter van de gemeenteraad voor de 
toenmalige meerderheid.
We hebben dit uitvoerig rechtgezet via alle 
mogelijke kanalen, nu dus nog een laatste 
keer in deze aPROpos.
Dit verandert uiteraard niets aan het 
inhoudelijke debat van de PANO-reportage.
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De PANO-reportage bracht heel wat teweeg in Merchtem. Waar wij verwachtten dat de 
meerderheid een moment van bezinning zou hebben beleefd ... bleek het tegendeel. 

Mailtje van de burgemeester 
Op dinsdag 13 september werd een fractieleidersoverleg samengeroepen. Ook burgemeester Maarten Mast 
was aanwezig op dit fractieleidersoverleg, alhoewel hij niet de fractieleider is van LVB/Lijst1785. Hij koos voor een 
frontale aanval op onze fractieleider Toon Dours. Later op de avond rondde Maarten Mast zijn interventie nog 
schriftelijk af door een intimiderende mail te sturen naar alle fractieleden van PRO. We publiceren de integrale 
mail niet, maar kort gezegd kregen de fractieleden nog één kans om zich te distantiëren van de PANOreportage, 
zoniet zou onze burgemeester “zich op eenzelfde manier tegenover hen zal gedragen”. We nodigen Maarten 
Mast uit om de intenties van zijn mail te verduidelijken en ook toe te lichten op wélke manier hij zich zal gedragen 
tegenover de fractieleden van PRO.

de deontologische commissie 
Op dinsdag 20 september was er een deontologische commissie, naar aanleiding van een klacht van schepen 
David De Valck tegenover Joris Verspecht, omtrent de PANO-reportage. Op zich vreemd, vermits Joris Verspecht 
niet was uitgenodigd en zich niet kon verweren. 

Volgens onze fractie moest deze commissie gaan over het inhoudelijk debat, nl. het ethisch handelen van 
mandatarissen. Spijtig genoeg kwam dit slechts zeer kort aan bod en werd dit direct afgeblokt door de leden 
van LVB. In tegenstelling tot onze PRO fractie, NV-A Fractie en Groen zien de fractieleden van LVB er geen graten 
in dat een mandataris aan ontwikkeling doet van meergezinswoningen in de eigen gemeente. Coalitiepartner 
CD&V+ hield zich diplomatisch afzijdig in de hele discussie.

de gemeenteraad 
Het trieste dieptepunt van deze hele nasleep was de gemeenteraad van 26 september. Een toeschouwer wist 
ons te vertellen “dat hij zich geschoff eerd voelde door wat zich daar afspeelde” en dat de “bulldozer-aanpak 
van de meerderheid” er enkel op gericht was om de oppositie te intimideren en het zwijgen op te leggen.

Ook werd de voorzitter van de 
gemeenteraad, Walter Teugels (CD&V+) 
onder druk gezet om enerzijds Joris 
Verspecht “kort te houden” en de 
mond te snoeren, anderzijds waren 
er voortdurend onderbrekingen 
door de LVB meerderheid tijdens 
de tussenkomsten. Dat tijdens de 
bespreking Maarten Mast en Jullie 
Asselman de zaal verlieten is volgens 
ons ook ongepast in hun functie, zeker 
wanneer het gaat over zo’n belangrijk 

thema. We nodigen jou uit om de gemeenteraad te herbeluisteren, van denigrerende opmerkingen over 
drammerige tirades, toneeltjes die passen bij het Merchtems Volkstheater tot een werkelijk over de top, 
hysterische uitval met bedreiging van advocaten en processen. Fraai is iets anders.

We willen wel Lien Casier bedanken, die als enige op een normale, menselijke toon en met 
redelijke argumenten, als een volwassen persoon antwoordde op onze punten. Voor de 
volledigheid willen we ook melden dat schepenen Toon Luypaert en Steven Elpers geen interventies 
hebben gedaan.

Je kan de integrale gemeenteraad terugluisteren via https://bit.ly/3SCajZO of via de QR-code. 

de nasleep van de panoreportage
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de engagementsverklaring
Tijdens de PANO-reportage beriep schepen Steven Elpers zich op de engagementsverklaring die de schepenen 
op 2 december 2021 hadden ondertekend.

In geen enkel verslag van het 
schepencollege is echter melding 
dat dit document eff ectief werd 
opgesteld en getekend.

Toen wij op de gemeenteraad 
vroegen om bewijs dat het 
document eff ectief op 2 december 
2021 werd opgesteld, en om het 
te mogen zien, was het antwoord: 
“Daar hebben jullie geen zaken 
mee!”. En we kregen het dus niet te 
zien en kregen ook geen bevestiging 
van de authenticiteit qua datum.

Gelukkig was schepen Steven 
Elpers eerder wél bereid om het 
document te sturen naar VRT, 
én was VRT bereid om ons dit 
document te bezorgen. 

Toch raar dat wij hier “geen zaken 
mee hebben” vermits het op 
een papier met hoofding van de 
gemeente staat en dat de leden 
tekenen met de titel van hun 
offi  ciële functies als schepenen en 
burgemeester.

Nu willen wij nogmaals de vraag 
stellen aan de meerderheid: Kan 
u aantonen dat dit document op 
02/12/2021 werd opgesteld en 
niet naar aanleiding van de PANO-
reportage?

Wij, én de inwoners van Merchtem 
hebben recht op een snel en 
duidelijk antwoord.

uw stem 
is in 2024 niet 

verplicht maar wel

nodig

de conclusie van een merchtemnaar 
over de pano-reportage:

“Dus de projectontwikkelaar 
strijkt de winst op en de 

gemeente (de burgers) 
betaalt voor de uitbreiding 
van scholen, groene ruimte, 

sportinfrastructuur, 
parkeerplaatsen, ruimte voor 

Jeugd en Cultuur, ...”
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Werkelijk élke keer dat het onderwerp appartementisering of immocratie ter sprake komt, is er 
iemand van de LVB die luid roept: “Jamaar, 
de ouders van Joris Verspecht hebben 
zélf appartementen gezet, dus Joris moet 
zwijgen.” Deze keer was het de beurt aan 
gemeenteraadslid Stefaan Van Den Eynde 
om uit te halen.
Joris Verspecht wil dit graag voor eens en altijd 
publiekelijk toelichten, zodat LVB eindelijk deze oude 
koe in de gracht kan laten zitten.

de appartementen van de familie verspecht, feiten ipv verwijten.

Joris Verspecht: “Laat mij eerst bevestigen dat mijn 
ouders in 2006 inderdaad gebouwd hebben in de 
Peperstraat, met welgeteld vier appartementen, 
waarvan zij er zelf één bewonen. Twee appartementen 
en hun toenmalige woning werden verkocht (aan mijzelf) 
om het plaatje fi nancieel rond te krijgen.  

Ik laat het aan de lezer om de vergelijking te maken 
tussen mijn ouders en de bouwpromotoren die in PANO 
aan bod kwamen. Ik vind het ook niet verkeerd dat 
mensen een plan maken om zich te verzekeren van een 
fi nancieel zorgeloze oude dag. 

Mijn ouders hebben gekozen voor zeer kwalitatieve 
appartementen met oog voor detail. Ze wilden een 
gezellige omgeving creëren (voldoende grote garages, een 
berging in elke wooneenheid, groot terras, grote kamers 
en voldoende groen rond het gebouw). Ik denk dat mijn 
ouders hierin geslaagd zijn. Een extra parkeerplaats 
voor bezoekers was volgens mij beter geweest. Om die 
reden zou ik de bouwvergunning geweigerd hebben, had 
ik in de meerderheid gezeten.   

De architect had bij de plannen carports getekend i.p.v. 3 
garages. Mijn ouders en de kopers vonden het belangrijk 
dat dit gewijzigd werd door een gesloten ruimte zodat 
ze hun vuilnis, fi etsen en extra bergruimte hadden, 
daarom is er nadien een wijziging gekomen. Deze werd 
geregulariseerd door de LVB die op dat moment (in 
2007) de absolute meerderheid hadden.

Ik hoop dat hiermee deze discussie ten einde 
is, vermits dit dossier werd vergund én 
geregulariseerd door LVB. Laten we het voortaan 
hebben over de grond van de zaak.”

de pano-reportage in de media 
• “Cafépraat die als waarheid wordt verkocht”: bestuur ontzet over Pano-reportage 

‘Bouwpromotor Baas’, die de banden tussen projectontwikkelaars en politiek naging 
(HLN 8/09/2022 - https://bit.ly/3dNgEmq)

• Groen vraagt intentieverklaring voor volgende legislatuur (Goeiedag 9/09/2022 - 
https://bit.ly/3UKv8nE)

• Schepen verweert zich tegen aanzwellende kritiek na Pano-reportage: 
“Projectontwikkeling is nu eenmaal mijn beroep, ik doe niets verkeerd” (Nieuwsblad 
9/09/2022 - https://bit.ly/3xYttBc)

• N-VA vraagt dat schepenen eer aan zichzelf houden en ontslag nemen: “Geen 
denken aan”, reageren De Valck en Elpers (Nieuwsblad 26/09/2022 - https://bit.
ly/3UYwaNh)
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Het  artikel  onthult  hoe een fi rma, actief in de paardensector, op 
de grens tussen Merchtem en Meise al jaren de wetgeving aan 
zijn lars lapt, en onder andere tot voor kort een illegale helihaven 
uitbaatte en een trage weg geeft opgeslorpt op zijn domein. 

Op de vraag van Toon Dours om verduidelijking, antwoordde 
Maarten Mast kort dat hij dit niet openbaar wilde behandelen, 
en dat hij het artikel niet had gelezen.

Wij stellen ons toch vragen bij de verschillende 
bouwovertredingen. Verder vinden we het niet kunnen, 
deontologisch en ethisch, dat een burgemeester aanwezig is 
tijdens een  duur “VIP-event” als je weet dat er toch verschillende 
dossiers lopende zijn.

Quasi gelijktijdig met de PANO-reportage, 
publiceerde nieuwswebsite Apache een 
stevig artikel onder de titel “Steenrijke 
paardenhandelaar rijgt bouwovertredingen 
aaneen in Merchtem en Meise.“

ontbijtsessies

wil jij met ons in gesprek gaan 
bij een lekker ontbijt? 

Heb jij vragen, ideeën, suggesties of visies over Merchtem die je graag met onze PRO gemeenteraadsleden 
Toon Dours, Els Seghers, Tom Vandenbossche, Francis Wijns, Joris Verspecht, Luc Vrijders of Luc Robberechts

wil bespreken? Wil jij één van de 50 mensen zijn die met ons ontbijten en discussiëren?

Laat het ons weten via info@promerchtem.be, telefoon of sociale media. 
Dan contacteren wij jou om een ontbijtsessie vast te leggen, om te genieten van een lekker ontbijt 

én een ongetwijfeld boeiend gesprek! Want bij PRO gaat het om de inhoud.

een “beestig” schandaal in de maak?


