PERSBERICHT – 26 juni 2013:
‘RIP ‘t Abeeltje‘
Beste persmensen,
De Vilvoordse meerderheid van sp.a/Groen, Open Vld en N-VA heeft besloten om de kleuterschool 't
Abeeltje in Vilvoorde te slopen.
De gronden worden immers voor dertig jaa r overgedragen aan het K atholiek onderwijs Vilvoorde
(KOV) die een recht van opstal krijgt.
De eerste drie jaar dient het KOV niets te betalen in ruil voor de afbraak van de villa van 't Abeeltje .
Deze afbraakkosten zijn begroot op 25.000 euro.
De volgende zeventwintig jaar moet KOV een jaarlijkse opstalvergoeding van 28.00 0 euro betalen,
hetgeen voor betrokken terrein een belachelijk laag bedrag is. Het KOV gaat initieel containerklassen
plaatsen op deze site.
De meerderheidspartijen en zeker sp.a en Open Vld komen dus op hun verkiezingsbeloftes terug en
de uitverkoop van het stedelijk onderwijs is hierm ee ingezet. Ik verwijs jullie naar eigen publicaties
van de betrokken partijen in de bijlagen. Hypocrieter kan haast niet.
De grondige reno vatie van deze stedelijke o nderwijssite was begroot op 445.194,41 euro, en dat
bedrag wil de nieuwe meerderheid dus niet investeren.
Het symbooldossier van het Vilvoords stedelijk onderwijs eindigt dus intriest. De meer dan 3000
handtekeningen van verontwaardig de Vilvoordenaars destijds legt men naast zich neer.
Met de volledige sloping van het gebouw tot aan de grondplaat verdwijnt ook de villa van 't Abeeltje
uit het stadsbeeld. Een uniek sta dsgezicht in e en typische wijk verdwijnt hier, doch het
schepencollege (CBS) maalt hier niet om. Vele leden van het CBS zijn vervreemd met Vilvoorde en
haar gesch iedenis. Dat komt ervan als het CBS voor een meerderheid is bevolkt met aangespoelde
politieke ca rri è risten die vooral hun eigen politieke agenda volgen.
In bijlage voorzie ik jullie nog van een MP3 -versie van de song die destijds werd opgenomen door de
Vilvoordse groep 'Kopstoot Gerda' .
Een aantal persknips els to ont verder aan welke politieke bocht sommige Vilvoordse polit ici hier
maken.
Zonder meer een zwarte dag voor het stedelijk onderw ijs en al diegenen die zich dagelijks hiervoor
inzetten.
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