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GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN

Burgemeester De Clerck overweegt stap opzij te zetten:
“Ik wil verantwoordelijkheid nemen, maar partij beslist”
N-VA en Daphné Dumery
gingen met een sloophamer
door het politiek toneel in
Blankenberge, Open VLD en
burgemeester Ivan De Clerck
(Open VLD) bleven roerloos
liggen. De Clerck wil zijn
verantwoordelijkheid opnemen na de verkiezingsnederlaag van zijn partij en overweegt om een stap opzij te
zetten en dus niet meer in de
oppositie te zetelen.
De zwaarste emoties waren
maandag gaan liggen, maar pijn
deed het nog altijd. Open VLD
zetelt vanaf 2019 voor het eerst
in dertig jaar niet meer in de
meerderheid en dat kwam binnen als een sloophamer bij de
partij. Dumery (N-VA) zette de
liberalen buitenspel door in
zee te gaan met CD&V en SP.A
en zelf de macht te grijpen, een
bui die velen na constant gekibbel al maanden voelden
hangen. Behalve de blauwe zelf.

Een houding die de oppositie
arrogant vond en dus afstrafte.
“We vingen signalen op, maar
we hadden nooit gedacht dat
Dumery het effectief zo ver zou
drijven”, zegt een gelaten De
Clerck. “Nu blijkt dat de conflictsituaties in onze coalitie
kunstmatig gecreëerd werden
door haar. Denk maar aan het
zwembaddossier en De Sol. Ik
trad traditioneel op als bruggenbouwer in het college en
koos meermaals haar zijde.
Daarom voel ik mij persoonlijk
gepakt op dit moment.”

“Positief verhaal schrijven”
De Clerck steekt zichzelf niet
weg en neemt zijn verantwoordelijkheid voor de nederlaag
van zijn lijst. Hij overweegt om
een stap opzij te zetten en niet
meer in de volgende gemeenteraad te zetelen.
“Mijn partij moet beslissen na overleg - of zij nog willen
dat ik de leiding neem. Indien

dat niet zo is, zet ik een stap
opzij en ga ik de liberalen achter de schermen ondersteunen.
Het is nu aan de jongere generatie om de leiding te nemen en
zich klaar te stomen voor de
komende zes jaar, maar we
kunnen nu moeilijk alle ervaring laten vallen”, gaat De
Clerck verder. “We hebben als
grootste partij van Blankenberge toch verloren, maar het zij
zo. Voor ons is het nu zaak om
van de komende bestuursperiode ook een positief verhaal te
maken.”
Al zal dat dus vanuit de oppositie moeten gebeuren. Hoe dat
zal verlopen, moet binnen de
partij nog uitgemaakt worden.
Maandagavond kwam Open
VLD alvast samen. “Het zal
bevreemdend zijn. Alles wat je in Blankenberge ziet, is gelinkt aan onze partij. Ik kan geen vijf
realisaties opnoemen van Dumery

en co”, haalt De Clerck de
schouders op. “We gaan correct en constructief oppositie
voeren om dan hopelijk terug
te slaan. Of dat met mij zal gebeuren, moet dus nog blijken.”
(jve)

Uittredend burgemeester Ivan
De Clerck overweegt een stap
opzij te zetten bij Open VLD.
JVE

BLANKENBERGE

JURGEN CONTENT
EERSTE SCHEPEN
N-VA krijgt in Blankenberge vier
schepenen, SP.A en CD&V elk
eentje. Annie De Pauw (SP.A)
wordt voorzitter van de Bijzondere
Commissie voor de Sociale dienst.
Jurgen Content (SP.A) neemt zijn
positie als eerste schepen
opnieuw in na het debacle met
Open VLD in 2014. Sandy
Buysschaert (CD&V) wordt tweede
schepen, Alfons Monte (N-VA),
Nadia Cloetens (N-VA) en Benny
Herpoel (N-VA) worden
respectievelijk derde, vierde en
vijfde schepen. De partijen moeten
wel nog onderling uitmaken welke
bevoegdheden worden uitgedeeld.
“Vooral demografie, huisvesting,
onderwijs en werkloosheid zijn
pijnpunten in onze stad. En ze
veroorzaken kansarmoede”, zegt
Daphné Dumery (N-VA). “De
partijen vonden elkaar in concrete
dossiers zoals De Sol of de mug.
We ondervonden hoe moeilijk het
is om te werken in een coalitie met
Open VLD waar interne twisten,
dienstbetoon en eigenbelang
primeerden en er geen bereidheid
was om te werken aan moeilijke,
maar nodige dossiers.” (jve)

Open & N-VA en Vooruit! vinden elkaar in onverwachte coalitie

WILFRIED VANDAELE IS NIEUWE BURGEMEESTER:

“Moeilijke puzzel, maar het is ons gelukt”
Open & N-VA van lijsttrekker Wilfried Vandaele
en Vooruit!, de lijst van
schepen Marleen De Soete, hebben een coalitieakkoord afgesloten. Vandaele wordt burgemeester.
Aftredend burgemeester
Peter Breemersch reageert ontgoocheld.
DANY VAN LOO

Dat het in De Haan moeilijk
zou worden, lag na het bekend
raken van de resultaten meteen voor de hand. Er moest
zondagavond trouwens tot
20.30 uur gewacht worden
vooraleer de officiële uitslag
bekend werd en dat leverde
meteen een patstelling op:
tien zetels voor Bewust van
burgemeester Peter Breemersch en evenveel voor uitdager Wilfried Vandaele met
Open & N-VA.
Er was lang onzekerheid
rond het al dan niet
behalen van een tweede zetel door de lijst
Vooruit! van uittredend schepen Marleen De Soete, maar
eenmaal dat bevestigd
raakte, werd het duidelijk dat zij de sleutel
tot een nieuw bestuur
in handen had. En zij koos na
lange en nachtelijke onderhandelingen om in zee te gaan
met Wilfried Vandaele. “We
zijn er inderdaad uitgeraakt”,

zegt een tevreden De Soete.
“Ik ben blij met het resultaat.
Ik moet toegeven dat het feit
dat er de voorbije bestuursperiode bij Bewust te veel gebeurd is, zeker een rol heeft
gepeeld bij mijn beslissing.
Wij hebben bovendien inhoudelijk meer garanties gekregen bij Open & N-VA.”

“Met iedereen onderhandeld”
Wilfried Vandaele wordt de
nieuwe burgemeester van de
badplaats. “Het was inderdaad een vreemde uitslag”,
zegt Vandaele. “Maar we hebben met iedereen onderhandeld, ook met Bewust en
Groen. De kiezer had de kaarten op een zeer moeilijke manier geschud, maar uiteindelijk kwam er een akkoord met
Vooruit! uit de bus en met mij
als burgemeester. Ik heb dan
onmiddellijk burgemeester
Breemersch op de hoogte gebracht.”

Het nieuwe schepencollege
in De Haan, met centraal
Wilfried Vandaele en links
Marleen De Soete.

MVN

DE HAAN

ders uit Bewust naar Open &
N-VA zijn we naar de verkiezingen getrokken met vijftien
nieuwe kandidaten en een positieve campagne.”
Breemersch ontkent
PETER BREEMERSCH
dat er vergaande onAFTREDEND BURGEMEESTER
derhandelingen zijn
geweest met de andere partijen. “We waren bereid om met
Open & N-VA een grote coalitie af te sluiten
en alles te delen”, zegt
Die reageerde ontgoocheld Breemersch. “We hebben
op het nieuws. “Jammer maar daarover wel degelijk contact
helaas. We zijn echter trots op gehad met Vandaele, maar beons resultaat. Na het over- seften al vrij vlug dat hij andestappen van enkele sterkhou- re plannen had. Met De Soete

MVN

“We zullen een positieve
oppositie voeren in het
belang van onze gemeente”

NAMEN VAN NIEUWE SCHEPENEN BEKEND
Het werd zondagnacht al duidelijk dat Wilfried Vandaele de
volgende burgemeester van De Haan wordt, maar de partijen
hebben daarna ook een akkoord bereikt rond de samenstelling van
het nieuwe schepencollege. Rudi Cattrysse (Open & N-VA) wordt
eerste schepen en Marleen De Soete (Vooruit!) tweede schepen.
Het mandaat van derde schepen gaat naar voormalig burgemeester
Christine Beirens (Open & N-VA). De functie van vierde schepen
wordt een gedeeld mandaat tussen Matthieu Delbarge (Open & NVA) en zijn partijgenote Hilde Dhont. Kris Steen van Vooruit! wordt
de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. (vln)

was er zondagavond namelijk
geen contact meer mogelijk.
We wisten meteen hoe laat
het was. Ik begrijp echt niet
hoe zij met zo weinig kan tevreden zijn: slechts een schepenzetel en de voorzitter van
de gemeenteraad. We zullen
een goede en positieve oppo-

sitie voeren in het belang van
onze gemeente en alle dossiers met argusogen opvolgen,
niet in het minst de aanslepende gerechtelijke procedure rond het ontslag van een
personeelslid van de gemeente. Dat kan De Haan nog veel
geld kosten.”

