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Column: “1 miljoen.
Het VRT nieuws meldde dat het district A’pen 1 miljoen Euro van zijn begroting 2014 ter beschikking stelt aan
de bevolking om zelf te bes- lissen waar dat geld aan besteed wordt. Het moest wel aan zaken zijn waar de
grootste nood aan is. Het vreemde is dat dit bericht door alle andere media niet gemeld werd.
Maar wat ik nog vreemder vind is alsof het district niet weet waar de meeste noden liggen, maar goed, om hun
geheugen wat op te frissen: armoede, cultuur, vrijetijdsbesteding en sportfaciliteiten om er maar een paar te
noemen, en al die noden ook onder de migranten inwoners die altijd moet knokken voor iedere subsidiecent
tenzij het niet in het straatje van het district past want dan is het VERBODEN TOEGANG.
Dus meteen gingen er bij mij verschillende alarmbelletjes rinkelen.
Om te beginnen valt het district A’pen onder het politburo van de generaal. Dezelfde die net nog alle
stadskantoren heeft gesloten en daarnaast besloten heeft om de 1200 arbeiders van de reinigingsdienst die in
2014 met pensioen gaan niet te zullen vervangen door het aan-nemen van nieuw personeel. Tsja, dan zullen
we het maar op straat laten staan zeker met de kans op een gas boete?
Maar daarnaast stel ik me toch ook wel enkele andere vragen. Onder welke condities moeten individuen,
verenigingen, organisaties en anderen een aanvraag indienen? Bestaat er een lijstje van wel of niet erkende
noden? Op basis van welke criteria wordt een aanvraag wel of niet toegekend?
Komt er eerst een referendum onder de bevolking die zo kan kiezen wat de grootste noden zijn en waar het
geld naartoe gaat?
And last but not least: krijgt de bevolking inzicht in de besluitvorming onder de wet ‘Openbaarheid van
bestuur’?
Dit toch om op z’n minst te kunnen controleren of er hier geen sprake zal zijn van een charme offensief en het
geven van steekpenningen c.q. omkoperij?”
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