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Ingebrekestelling Gemeentebestuur Gavere ‘Willekeurig ontslag’ 
 
Geachte heer Hubau 
Geachte Dames en Heren van het College van Burgemeester en Schepenen 
 
Zie onze diverse brieven die we hebben gestuurd inzake dit dossier. Als ‘klap op de vuurpijl’, vernemen we 
in ‘Het Fonteintje’ van 12 augustus 2010, dat het gemeentebestuur van Gavere een advertentie heeft laten 
plaatsen. 
 
Dit voor volgende functie ‘Technisch Assistent’ Weddeschaal E1-E3 
 
De vooropgestelde functie voorwaarden ‘je verzorgt de bediening op vergaderingen, recepties, huwelijken, 
ontvangsten, evenementen,… Daarnaast ben je als technisch assistent, samen jouw collega, 
verantwoordelijk voor de netheid en de hygiëne van een aantal administratieve gebouwen’ zijn allemaal 
taken die de ontslagen poetsvrouwen kunnen uitvoeren.  
 
Hiermee dient u nogmaals een ‘emotionele’ klap toe aan de personeelsleden uit de poetsdienst die 
werden afgedankt en bewijst u duidelijk dat de ontslagen pure willekeur zijn. Wij stellen hierbij het 
gemeentebestuur van Gavere dan ook formeel in gebreke omwille van het willekeurig ontslag. 
 
Als ACV-Openbare Diensten zijn wij ‘ontzet’ over de praktijken die in het gemeentebestuur van GAVERE 
worden toegepast! Het gaat van kwaad naar erger! 
 
Met vriendelijke groeten 

 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
 
Bijlage: Vacture in het Fonteintje van 12 augustus 2010 
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En dan nog met de slogan in de advertentie: 
‘Werken in Gavere?  

Je bent van harte welkom’ 
 

Eén maand geleden zet men  
7 poetsvrouwen op straat! 


