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Gavere “poetst” 
imago op met 

C4’s! 

Gemeentebestuur zet eigen  
poetsvrouwen gewoon op straat! 

Er is weinig reden tot feesten in Gavere! 
 
  

Klap op de vuurpijl! 
 
1 maand na 7 ontslagen 

poetsvrouwen bij het 
Gemeentebestuur zet 

men in  
‘Het Fonteintje’ een 

advertentie om iemand 
nieuw aan te werven’ 

 
Dit voor de functie van 

poetsvrouw (zie verder)! 

 

ACV-Actie op zondag 22 augustus 2010 
Wij hebben geen reden tot feesten! 
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Het feestende Gaverse beleid op de 
exclusieve Gentse Barge of moeten 

we zeggen op ‘het zinkende 
Gaverse personeelsbeleid’? 

ACV-Actie op zondag 22 augustus op ‘Gaverebrug’ 
Wij hebben geen reden tot feesten! 
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Op de website van de gemeente Gavere hebben we de advertentie teruggevonden voor de functie van 
Technisch assistent (zie onze vorige brief hierover). 
 
Alsook op de website heeft men de functiebeschrijving vermeld, dit met als titel: Technisch assistent: 
poetsvrouw (gemeentehuis). 
 
Hierbij bevestigt dit nogmaals onze stelling dat het een poetsvrouw is die men gaat aanwerven, terwijl 
men één maand geleden het gemeentebestuur er 7 heeft afgedankt! 
 
 
 
 
  

 

 

 

Het is duidelijk dat het gemeentebestuur een 
verborgen agenda heeft! 

Een triestige zaak, we zijn op onze hoede 
voor de toekomst! Wordt vervolgd! 
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Alsook op de webiste van de gemeente Gavere, heeft men het organigram vermeld, zoals u ziet gaat het 
weldegelijk over de poetsdienst. 
 
 
 

 

 


