Vilvocraten werken niet meer samen met Anneliese Simoens en Roland
Van Goethem
Na herhaaldelijk overleg is gebleken dat Anneliese Simoens zich niet ten
volle wou scharen achter ons programma dat ze nochtans enkele weken
geleden nog bejubelde in de pers. Struikelblok was haar bezoldigd schepenmandaat zonder bevoegdheden. Anneliese wenste dat absoluut te
behouden.
De Vilvocraten pleiten voor een vermindering van het aantal schepenen en
een correcte verloning die nu veel te hoog is. Ook een absolute politieke
decumul en stop aan de politieke graaicultuur zijn essentieel voor het
Vilvocratisch denken. Men kan dus geen lid blijven van een beweging indien
men het gedachtegoed in zijn persoonlijk dagdagelijks politiek handelen niet
wenst te volgen.
Roland Van Goethem had na goedkeuring van het programma ook plots
problemen met de Vilvocratische standpunten inzake veiligheid. Diverse
klachten van vele burgers en wijkcomités worden nu afgedaan als indianenverhalen van bange burgers. In de pers vernemen we nu ook dat hij andere
voorstellen niet haalbaar acht, zonder daarover evenwel op de vergaderingen van de Vilvocraten ook maar enige opmerking te hebben gemaakt.
Bij Roland werd het meer en meer duidelijk dat hij met een verborgen
agenda werkt.
De Vilvocratie is ondertussen uitgegroeid tot een stevige beweging met
sterke kandidaten, Vilvoordenaars die lak hebben aan het klassieke politieke
denken. De Vilvocraten hebben voorlopig als enige Vilvoordse politieke
beweging een duidelijk vernieuwend programma dat alle facetten van de
Vilvoordse samenleving bestrijkt . De talrijke geformuleerde voorstellen zijn
haalbaar en moeten van onze stad terug een leefbare, veilige, propere en
fiere stad maken (www.vilvocraten.be).
Het is allicht geen toeval dat zowel Anneliese als Roland amper bijdroegen
tot het uittekenen van dit creatief programma dat ze beiden achteraf wel
volmondig goedkeurden.
Dit vernieuwend project stoort manifest de huidige politieke klasse. Zoveel is
duidelijk. De schrik om het steeds toenemend succes van de Vilvocratie zit
er blijkbaar diep in. Onze politieke tegenstanders proberen onze beweging
met alle middelen te destabiliseren, ja zelfs te infiltreren, in plaats van zelf
in eerste instantie een goed beleid te voeren. Misschien zijn ze daartoe niet
in staat.
De Vilvocraten werken ondertussen rustig verder om in een serene sfeer
voort gestalte te geven aan hun politiek vernieuwend concept waarover de
kiezers op 14 oktober 2012 een oordeel kunnen vellen. We hebben er het
volste vertrouwen in.
We gaan er immers volop voor. Wie twijfelt moeten we echter loslaten. De
Vilvocratie en de kiezers zijn immers niet gediend met politieke twijfelaars en
postjespakkers.

