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Op 1 april 2017 werd bekend dat Geert Versnick met onmiddellijke 
ingang de Gentse gemeenteraad verlaat en zich niet opnieuw 
verkiesbaar zal stellen bij de volgende provincieraadsverkiezingen.  
Volgens de media ligt de basis in zijn handelswijze als politieker: 
 

 VERSNICK 4x in  OPSPRAAK (volgens De Standaard) 
o 1. Optima-affaire: lounge investering 
o 2. Eandis: achterkamertjes-politiek zegt voorzitster Rutten 
o 3. Verloning: bewuste verwarring over zijn loon  
o 4. Bouwbrunch: afspraakjes met immobedrijven 

 

 De beruchte BOUWBRUNCH 
o Eind 2015 heeft Versnick in Sint-Martens-Latem 300 mensen uitgenodigd, vooral uit 

de ondernemerswereld en de bouwsector voor een gezellige "brunch". Het etentje is 
betaald door immobedrijven. Dat terwijl hij als gedeputeerde van provincie Oost-
Vlaanderen beslist over bouwvergunningen en verkavelingen. (De Standaard) 
 

o In de kranten hadden we reeds gelezen dat DE NIL (de projectontwikkelaar van 
onder meer de verkaveling Ommegang te Asper) de meeste couverts heeft 
betaald. 
"Niets aan de hand”, zegt De Nil aan de reporter van de Tijd, “ik vind brunchen leuk 
op een zondag.” (De Tijd)     

 
Wat heeft dat met het dossier Ommegang te maken? 
 

Deze verkaveling kreeg via de provinciale commissie met Geert Versnick als deputé 
voor ruimtelijke ordening een principieel akkoord (= Priak) 
Dit tégen het (goed beargumenteerde) advies van ‘zijn’ administratie in. 

 
 
Leefbaar Asper communiceert – steeds onafhankelijk van politieke 
partijen -   reeds van bij de ‘bekendmaking’ van dit dossier dat de 
besluitvorming in dit ganse proces niet klopt.  
Was college van burgemeester en schepenen van Gavere hiervan op de 
hoogte ?  

 
Leefbaar Asper toont dit al bijna een jaar aan en tracht met, onder andere, het college 
hierover een dialoog aan te gaan. Maar dit lukt niet. 

 
Wanneer trachtte Leefbaar Asper dit duidelijk te maken? 
  



 op de info-avond van Leefbaar Asper,  
aan de gemeenteraad  
aan de GECORO  
=>  telkens gaven de leden van de meerderheid, de leden van Gecoro geen gehoor 
aan de opmerkingen en aanwijzingen van Leefbaar Asper,  
=> stelden ze geen enkele vraag bij onze bemerkingen.  
=> De burgemeester gaf enkel aan dat dit dossier een (door de provincie 
goedgekeurd) PRIAK kreeg, en dat je dat niet kan terugdraaien. 
 

 er waren twee contacten tussen LA en de burgemeester, telkens op zijn initiatief, 
telkens gesprekken in één richting. Telkens maakte de burgemeester duidelijk dat 
het dossier niet tegen te houden is, dat een goedgekeurd Priak nu eenmaal niet kan 
omgedraaid worden.  
  

 de info-avond van Imwo-Invest. Daarbij probeerde Imwo-Invest zijn plannen te 
verdedigen. 
=> De burgemeester weigerde tot 4 keer toe een antwoord te geven op vragen van 
zijn burgers. De enige repliek van de burgemeester rechtstreeks naar het publiek: 
ALGEMENE STILTE 
 

Leefbaar Asper creëerde met andere woorden verschillende info-
momenten en greep de diverse mogelijkheden aan om haar standpunt 
aan het college van burgemeester en schepenen te verduidelijken, 
dialoog te bekomen, maar kreeg nooit respons 
 
 
En nu in Asper? 
 
Welke politieker heeft de moed om dit dossier – met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan als 
basis –  opnieuw te bekijken en heeft de durf om te besluiten dat dit plan enkel geschrapt kan 
worden? 
 
En in Vlaanderen? 
 
De bevolking wil een einde aan de graaipolitiek.  
Ruimtelijke Ordening gebaseerd op afspraakjes, onderonsjes en kortzichtigheid moet stoppen. 
 
Welke politieker heeft de moed om dit aan te pakken? 
 

- stop het toepassen van achterpoortjes zoals de Priaks en 
groepswoningbouw (in tegenstrijd met gemeentelijke ruimtelijke 
structuurplannen) ten voordele van projectontwikkelaars.  

- steun daadwerkelijk alle buurtcomité’s die zich inspannen voor een 
Leefbaar Vlaanderen. 



Alle info 
kan je nalezen op onze website www.Leefbaar-Asper.be 
 
Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen?  
Stuur een berichtje naar info@leefbaar-asper.be 
 
Wil je ons steunen? 
Op zondag 27 augustus organiseren we een SNEUKELTOCHT. 
Je kan er de mooiste plekjes van Asper ontdekken en tevens ons een duwtje in de rug 
geven. 
 
Vrijwillige bedrage op rekening kan natuurlijk ook  
BE50 9796 1766 8218   met vermelding Leefbaar Asper 
 
 

 


