
 -----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  Marc Spandel []  
Verzonden: maandag 18 juli 2005 13:15 

Aan: ann.francois@oost-vlaanderen.be 
Onderwerp: klacht wegens machtsmisbruik van burgemeester Freddy Willockx 

 

Spandel Marc, 
(adres) 
 
       Ann Francois, 
       Kabinetsattachee gouvernement Oost-Vlaanderen, 
       Vlaamse materies, klachten, enz. 
 
 
Betreft : klacht wegens machtsmisbruik van burgemeester Freddy Willockx. 
 
 
 Geachte, 
 
 Op 30/06/2007 heb ik in het bijzijn van de (regionale) pers, een petitie afgegeven aan de schepen van 
openbare werken (Gaspard van Peteghem) van Sint-Niklaas. 
De schepen verloor zijn zelfbeheersing, wilde me niet laten uitpraten, begon te roepen, en zette mij en de pers 
vervolgens gewoon buiten. 
Voor zover ik reeds heb vernomen is deze boerse manier van optreden tegen burgers die met een klacht 
afkomen een karaktertrek van deze schepen. 
 
 Die middag kreeg ik van burgemeester Willockx een 'persoonlijk' telefoontje waarin hij mij met nadruk 
aanraadde, om op de eerstvolgende zaterdag en zondag naar radio Goldies (FM 107.9) te luisteren tussen 12u 
en 13u, want hij zou tijdens zijn persoonlijk propaganda-uurtje eens zijn gedacht zeggen over mijn persoon. 
Daarna moest ik eens een 'geste' doen naar hem toe, zou alles 'vergeven' worden enz. 
Nieuwsgierig heb ik naar zijn gedacht geluisterd. 
Zondag was een herhaling van zaterdag. 
 
 Tijdens zijn uitleg over mijn persoon heeft hij op deze openbare radiozender, en voor zover deze een 
bereik heeft, persoonlijk geïnsinueerd dat ik een 'vijand' en een 'racist' zou zijn. 
Het is niet de taak van een burgemeester om twee bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten (zoals de laatste 
tijd regelmatig gebeurt). 
Het is zeker niet het recht van een burgemeester om mij, als ik voor de rechten van 'alle' medeburgers opkom, via 
een radiozender voor gans de bevolking te bestempelen als 'vijand' en 'racist', twee woorden die gemakkelijk 
geslikt worden door de allochtone gemeenschap, en die hen vlug kunnen aanzetten tot represaillemaatregelen 
tegen een brave burger. 
Als de burgemeester dit twee dagen na elkaar doet is dit een teken dat hij goed weet met welke gevaarlijke 
manipulatiemethode hij bezig is. (het opzetten van de allochtone bevolking tegen een autochtoon burger die zijn 
mond durft open doen.) 
 
 Ik heb de betreffende radio-uitzending van Freddy Willockx opgenomen als bewijs, en eis hierbij dat deze 
burgemeester bij de gouverneur op het matje geroepen wordt, en verplicht wordt om zich openbaar te 
verontschuldigen t.o.v. mijn persoon omdat zowel ik, als iedereen die mij goed kent, weten dat ik géén racist ben! 
Degenen die mij niet kennen daarentegen... 
 
PS: Indien u dit wenst kan ik u via e-mail dit stuk radio-uitzending opsturen in *.wav- formaat. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
   Marc Spandel.       

 


