
	  

hij nu veel tegenwind te verwer-
ken inde strijdomdesjerp.
Toch verwacht het liberale boeg-
beelddathij zijn termijnkanver-
lengen. «Ik ben al 18 jaar burge-
meester, en mijn ervaring kan
doorslaggevend zijn», klinkt het.
«Deburgerweet dat ik op dezelf-
de manier verder wil werken. Ik
wil dat Steenokkerzeel een leef-
baregemeenteblijft.»

Karel Servranckx sluit
geen enkele partij, op
Vlaams Belang na, uit
als coalitiepartner.
Zelfseennieuwecoali-
tie met sp.a, waarmee
hij deze legislatuur
meermaals openlijk
ruziemaakte via par-
tijbrochures, is niet
uitgesloten.«Dekie-
zer zal dit alles be-
palen. Als ik verder
moetmet de socia-
listen, dan ga ik
verdermethen.»

Buitenspel

Maarbijsp.awillen
zeerdanweeralles
aan doen om de
burgemeester bui-
tenspel te zetten.
«Eennieuwecoalitie
met LVB is uit den
boze», zegt lijsttrek-
kerEdyVanDamme.
«Deburgemeesterwil

van Steenokkerzeel een
dictatuur maken. Alleen
zijngedachttelt.Bovendien
komthijbeloftesnietna.Op
die manier kunnen we niet
langerbesturen.»

Komterzondageeneindeaan

het tijdperkKarel Servranckx,of

kanhet liberaleboegbeeldvoor

devierdekeeroprij burgemees-

tervanSteenokkerzeelworden?

Feit isdatdestrijdomdesjerp

hevigwoedt. ZowelKurtRyon

(Klaver/N-VA), ErwinVerhaeren

(CD&V)alsEdyVanDamme(sp.a)

azenophetburgemeesterschap.

Debreuken indemeerderheid

zullenongetwijfeldvooreen

groteaardverschuivingzorgen.

Demeest geanimeerde gemeen-
teraden uit de hele regio vonden
devoorbijezes jaarzondertwijfel
in Steenokkerzeel plaats. Niet al-
leengingdeoppositieregelmatig
metdemeerderheid inde clinch,
ookbinnenhetcollegezaterheel
vaakeenhaar indeboter.Ditalles
heeft voor een grote vertrou-
wensbreuk binnen de meerder-
heidspartijen gezorgd. Mede
daarom staat Steenokkerzeel
voormisschienweldespannend-
ste verkiezingen in jaren. Daar
waar burgemeester Karel Ser-
vranckx (LVB) in2000en in2006
vrijwel freewheelend naar het
burgemeesterschapfietste,krijgt

LVB/VLD

6 zetels

sp.a

3 zetels

LVVB

2 zetels

CD&V

3 zetels

Klaver

3 zetels

Vl. Belang

4 zetels

Aantal zetels
Karel Servranckx (LVB-VLD)

Marc Verhaeghe (LVVB)
Erwin Verhaeren (CD&V)

Karel Goderis (VB)
Edy Van Damme (sp.a)
Yvette Luypaert (sp.a)

Kurt Ryon (Klaver)
Chantal Peeters (CD&V)

Jos Dewinter (CD&V)
Wim Mombaerts (Klaver)

1.129
603

484
480
433
427
373

348
338
325

De populairste politici

ZO WAS HET IN 2006

Bart Verstockt (Groen) wil mee besturen
Zes jaar nadat Groen een eerste schamele po-
gingondernambijdegemeenteraadsverkiezin-
gen, komtdepartij opnieuwop.Zij hetmeteen
totaalnieuweploegéneennieuwe,ervarenlijst-
trekker: Bart Verstockt (44). «Ik hoop dat de
burger beseft dat het tijd is voor een nieuwbe-
stuurenwijwillendaarineenrol spelen»,klinkt
hetbijGroen.
Elf maanden geleden richtte Bart Verstockt,
voormalig onafhankelijk lid bij BvdI en Klaver,
officieelGroenop.«Webeschikkenovereenste-
vigelijstenwillenvoordeéchteveranderingzor-
gen.Geenzetelhalenzoueenteleurstellingzijn.

Ikhoopop1,zelfs2ofeenstuntmet3zetels.Het
is tijd voor vernieuwing.Wewillendanookeen
vernieuwend beleid voeren op vlak van be-
stuurscultuur, mobiliteit, wonen, energie, sa-
menlevenenmilieu.
Eengemeenteheeftnoodaaneengroenepartij
indemeerderheid,datisdevoorbijezesjaarnog
maar eens duidelijk geworden. Een ondoor-
dachtebouwpolitiekheeftheelwatopenruim-
ten doen verdwijnen enmobiliteitsproblemen
gecreëerd.WildeSteenokkerzeelnaaréchtver-
andering, dan mag hij niet meer blauw stem-
men»,vindtVerstockt. (RDK)

Voorakkoorden zijn er volgens
Edy Van Damme niet, maar de
sp.a’er steekt zijn coalitievoor-
keur niet onder stoelen of ban-
ken. «Wij zien een coalitie met
CD&V en Klaver/N-VA volledig
zitten. Karel Servranckx is vol-
gens mij geen kandidaat-burge-
meester meer. Zijn partij telt zes
overlopers en de inwoner zal dat
afstraffen.»

Klaver/N-VA

Dé verrassing van de verkiezin-
genzouweleensvanKlaver/N-VA
kunnenkomen.Drie jaargeleden
behaalde Klaver, dat toen nog
zonderN-VAopkwam,driezetels.
Nuliggendeverwachtingennade
kartelvorming een pak hoger. De
komstvanN-VAendestrubbelin-
genbinnendemeerderheid zou-
den het kartel weleens heel wat
stemmenkunnenopleveren.Ook
detegenvallendelijstvanVlaams
Belang,dat in2006vierzetelsbe-
haalde, zou mogelijk heel wat
stemmennaar Klaver/N-VA kun-
nenhalen. LijsttrekkerKurtRyon
doet dan ook een gooi naar de
sjerp. «Om Steenokkerzeel vol-
waardig te kunnen besturen, is
eenvolledignieuweploegnodig.
Met mensen die alleen aan hun
eigen belang denken en die el-
kaar uitschelden binnen een
meerderheid kunnenwij niet sa-
menwerken. Vooraf zeggen we
tegen niemand ‘neen’, maar we
willen de grootste partij worden
zodatwekunnenkiezenmetwie
we in zee gaan. In mijn ogen zijn
Servranckx,Verhaerenen ikkan-
didaat-burgemeester.»
Schepen Erwin Verhaeren
(CD&V) verwacht dan weer de
meest open verkiezingen sinds
1988. «Voorheteerst sinds lang is
het niet zeker dat een liberale
burgemeester aan de macht
blijft», aldusdeschepen,diezich-
zelf ook als kandidaat-burge-
meester beschouwt. «Realistisch
gezien gaat de strijd om de sjerp
tussenServranckx,Ryonen ik.»
OokErwinVerhaerensluit alleen
Vlaams Belang uit als mogelijke
coalitiepartner. «Als er uiteinde-
lijk toch een coalitie gevormd
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Al 30 jaar aan demacht

DeliberaleLijstvandeBurgemeester(LVB)isalruimdertigjaaraan
demacht. Burgemeester Karel Servranckx ziet zijn derde ambts-
termijn stilaanopzijn einde lopenenwilmaaral tegraagnogeens
zes jaar burgemeester worden. Opmerkelijk binnen de partij, die
behalveLVBniet langerdenaamvanOpenVlddraagt, isde terug-
komstvandokterMarcVerhaeghe.Meerdantienjaargeledenstap-
te de huisarts na geruzie nogmisnoegd uit de partij van de burge-
meester,maar nu slaan de voormalige kemphanen de handen op-
nieuw inelkaar. LVBwil haar zes zetels diehet zes jaargeledenbe-
haalde,minstensbehouden.

Schepen aast op sjerp

De christendemocraten behaalden zes jaar geleden drie zetels en
hopen nu beter te doen. Schepen en lijsttrekker Erwin Verhaeren
mikt op vier of zelfs vijf zetels. Toch is het vooral afwachten of de
nationaleafbrokkelingvanCD&Vookeenimpactzalhebbenopde
lokale fractie. Met Verhaeren hebben de christendemocratenwel
eenbekwamelijsttrekker inderangen.Deschepenaastopdesjerp
maar beseft dat hij rekeningmoet houdenmet Karel Servranckx
(LVB)enKurtRyon(Klaver/N-VA).

Burgemeester buitenspel

De socialisten tellen momenteel twee schepenen en doen nu een
gooi naar het burgemeesterschap. Daarbij willen ze vooral huidig
burgemeester Karel Servranckx buitenspel zetten. Vraag is of de
inwoners de hevige en openlijke discussies tussen sp.a en de partij
vandeburgemeesterwel kunnenappreciëren.Opvallend is dat de
dochtervanhuidigLVB-schepenFransCauwenberghsopdelijstvan
desocialistenstaat.BehalveEdyVanDammebeschiktsp.aookmet
YvetteLuypaertovereengedreven lokalepolitica.

Nieuw stemmenkanon?

Het kartel Klaver/N-VA voerde de voorbije legislatuur gestructu-
reerde oppositie. Na 18 jaar op de oppositiebanken te hebben ge-
zeten,miktlijsttrekkerKurtRyonnuophetburgemeesterschap.De
partij liet de voorbije zes jaarmeermaalsweten dat eenmeerder-
heid die regelmatig ruziemaakt nefast is voor het beleid in de ge-
meente. Mede daarom acht Klaver/N-VA de tijd rijp om aan de
macht tekomen.Verwachtwordtdatheelwat trouweVlaamsBe-
lang-stemmersdeoverstapnaarhetkartelzullenmakennuVlaams
Belangmeteenverzwaktelijstnaardekiezertrekt.Derechtsepartij
verzamelde zes jaar geleden vier zetels en die zoudenweleens de
sleutelvandezeverkiezingenkunnenworden.

Tweede kans voor Groen

Pas elf maanden geleden werd Groen Steenokkerzeel opgericht.
BartVerstockt,dietwaalfjaarlangonafhankelijklidwasvanKlaver,
dieanderegroenepartij, isdedrijvendekrachtachterdefractie.Tij-
densdekartelbesprekingentussenKlaverenN-VAstapteVerstockt
uitdepartijomvervolgensGroenopterichten.Degroenenkwamen
6 jaar geleden al eens op, zonder succes, want de partij behaalde
geen enkele zetel. Hoge toppen zal Groen ook numeer danwaar-
schijnlijk niet scheren, maar het neemt mogelijk wel belangrijke
stemmenvanKlaver/N-VAaf.

VlaamsBelang volledig onthoofd

VlaamsBelangtrektvolledigonthoofdnaardekiezer.KarelGode-
ris,die in2006maar liefst480stemmenbehaalde,gafer inde loop
vandeze legislatuurdebruiaanenkomtniet langerop.Daarnaast
is IngeMoysons, die samenmetKarelGoderis dedragendekracht
vanVBwas,geen lijsttrekkermaarprijktzeopdetweedeplek.Bo-
vendienstaanerslechtsvijfkandidatenopdelijst.Ditallesdoetver-
moedendatVBklappenzalkrijgen.Dekans isdusgrootdatdevier
zetels die de rechtse partij zes jaar geleden behaalde naar andere
partijenzullengaan.

wordtwaarinpersoonlijkebelan-
gen de bovenhand nemen en
waarin ik me bijgevolg niet kan
vinden,danstap iknietmee inde
meerderheid. Of er voorakkoor-
den zijn? Lijsttrekkers lopen el-
kaaropcampagnebijnadagelijks
tegen het lijf. Het zou dus hypo-
criet zijn te beweren dat we niet
met elkaar praten. Maar solide
voorakkoordensluiten,neen:dat
is niet het geval», besluit de lijst-
trekkervanCD&V. (RDK)

Drie politici willen Servranckx

na 18 jaar van troon stoten

ErwinVerhaeren (CD&V).
Foto Kos

KurtRyonvanKlaver/N-VA.
Foto Galicia

VOOR HET EERST
SINDS LANG
IS HET NIET ZEKER
DAT EEN LIBERALE
BURGEMEESTER
AAN DE MACHT
BLIJFT
Erwin Verhaeren
(CD&V)

Wiemaakt demeeste kansomburgemeester teworden?Welke coalities liggenvoor dehand?
Welkepartij zal straks verliesmoeten incasseren?HetLaatsteNieuwsmaakt deanalyse.

De laatste stand van zaken STEENOKKERZEEL

DE PARTIJEN
DOORGELICHT
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TWEE GROTE FORMATIES LIJNRECHTTEGENOVER ELKAAR

Taalgroepen knokken om

de burgemeesterssjerp

WEMMEL

In faciliteitengemeenteWemmel liggen de kaar-
ten allesbehalve zonneklaar. De voorbije zes jaar
werd er bestuurd doorMarcel Van Langenhove
en Chris Andries. Nu er voor het eerst een duide-
lijk Vlaams en een Franstalig kamp is, zullen de
communautaire tegenstellingen pas echt boven-
komen. De kiezer zal het delicate evenwicht
moeten bepalen.

maarikwilniemandaanvallen...»
Huidig burgemeester Chris An-
dries vindt ‘ambitie’ een mis-
plaatstwoordalshetoverdebur-
gemeesterssjerp gaat. «Ik was 32
jaar leraar in CampusWemmel»,
stelt hij. «Aan de goed werkende
leerlingen gaf ik goede punten.
Dushoop ik - zoals op school - op
goedepunten.Mijn geweten is in
orde. Ik heb hier zeven dagen op
zevenhardgewerkt. Alsde inwo-

DIMITRI BERLANGER

Wemmel werd de voorbije zes
jaar bestuurd door twee burge-
meesters: oud-burgemeester
MarcelVanLangenhove(toenLB,
nu W.E.M.M.E.L), de populairste
politicus in2006met1.356stem-
men,namdeeerstedrie jaarvoor
zijn rekening. Chris Andries (LB)
volgde hem daarna op. Meteen
ontstond ook een breuk in de
tweetalige LB-lijst, die tijdens
stemmingenopdegemeenteraad
uiteenviel ineenNederlandstalig
kamp - rondMarcel Van Langen-
hoveenOpenVLD-eneenFrans-
taligkamp-rondChrisAndriesen
MR.
Nu staan twee grote formaties
lijnrecht tegenover mekaar. De
Lijst van de Burgemeester (LB)
kwam op met het Intérêts Com-
munaux (IC), met daarop MR,
CDH,PSenEcolo.EnkelFDFkomt
apartoponderde ‘dekmantel’UF.
In beide kampen zijn er echter
ook tweetaligekandidaten.

Handtekeningen
Wie in de faciliteitengemeente
burgemeester wil worden, moet
niet alleen tot de meerderheid
behoren, hijmoet ook eenmeer-
derheid van de gemeenteraad
achter zich krijgen. Concreet wil
dat zeggen: 13 vande 25handte-
keningen achter zijn naam krij-
gen. Naast Chris Andries lijken
ookRogerMertens (CdH) enBer-

nard Carpriau (MR) kandidaat-
burgemeesterbij LB.
De Lijst W.E.M.M.E.L vormt de
tweede grote lijst. Hier komen
alle Vlaamse partijen (CD&V, N-
VA, Open VLD, SP.A, Groen) -met
uitzondering van Vlaams Belang
- op één lijst te staan. Lijsttrekker
is gemeenteraadslidWalterVan-
steenkiste (Onafh). Huidig sche-
penenoud-burgemeesterMarcel
VanLangenhove is lijstduwer.
De ex-scheidsrechter heeft na 15
jaar als schepenen9 jaar als bur-

gemeester nog honger. «Ik zou er
graagnogeenaantal jaaraantoe-
voegen», zegt Van Langenhove
(68). «Ik voel mij nog goed. Maar
dat wil niet zeggen dat ik mij er
aan vastklamp. Het is belangrijk
om met je tijd mee te gaan. Wat
het belangrijkste is voor Wem-
mel ziet iedereen. Veiligheid is
daar maar een aspect van.» Van
Langenhove behaalde demeeste
stemmen in 2006maar dat is ui-
teraard geen garantie. «Ik weet
weldathetbijmijopcommunau-
tair vlak altijd heel rustig is ge-
weest.Nuisdatandersstel ikvast,

Strijd tussen Petit en Van Hoobrouck
InWezembeek-Oppemisdesi-
tuatievergelijkbaarmetdievan
buurgemeente Kraainem, al is
deVlaamseachterbanerduide-
lijk minder aanwezig. In 2006
haalde UNION 18 van de 23 ze-
tels zodat ook hier geen
Vlaamstalige schepen was te
bespeuren. Weinig kans trou-
wensdat daar deze keer veran-
dering in komt, want de
Vlaamstalige eenheidslijst WO
Plus van Jan Walraet zal maar
weinig stemmen binnenhalen
van de Franstalige kiezers om-
wille van hun uitgesproken

Vlaams karakter. Het mandaat
vandeburgemeesterzalsowie-
sonaardeFranstaligengaan,al-
leens is de vraag naar wie.
Wordt het lijsttrekker Frédérik
Petit? Of kiezen de Wezembe-
kenaars opnieuw voor lijstdu-
wer François van Hoobrouck
d’Aspre? De uittredenend en
waarnemend burgemeester
was tijdens de vorige verkie-
zingsuitslaghetabsolutestem-
menkanonmet3.196voorkeur-
stemmen en hij liet al blijken
dathij ernogeen tijdjewilmee
verdergaan. (KHK)

WEZEMBEEK-OPPEM

TERUG NAAR DE EERSTE
CAMPAGNEFOTO

Elke dag kruipt een kandidaat terug in zijn of haar

oudste verkiezingsaffiche

2012 (

51JAAR

)

nersdatwensen,zal ikechtermet
veelplezieropnieuwburgemees-
terworden. Ik heb er goedehoop
opwant ikhoorveelpositievege-
luiden. Mijn verhouding met
Marcel Van Langenhove? Die is
goed, op menselijk vlak althans.
Oppolitiekvlakzijnweeenbeetje
uit elkaar gegroeid. Maar als er
voormijn part zeker één iemand
schepenmagwordenvandeLijst
W.E.M.M.E.L, dan ishij hetwel.»

JOËLLE MILQUET
uit Brussel, minister van Binnenlandse

Zaken en Gelijke Kansen, vice-eerste minister

4 eerste
opvolger
senaat,
PSC

4+/- 30.000
voorkeurstem-
menals eerste
opvolger,
verkozen

1995 (

34 JAAR

)

Eindelijk een Vlaamse schepen in
Eindelijk een Vlaamse schepen?

Vorige gemeenteraadsverkie-
zingen haalde de verenigde
FranstaligenmetUnionnogeen
verpletterende meerderheid
met 18 zetels, ofwel zo’n 76%
van de stemmen.Maar LukVan
Biesen, lijsttrekker van de
Vlaamstalige éénheidslijst
Open, is ervan overtuigd dat
daar deze keer verandering zal
inkomen.«Wijgaandanookre-
soluut voor dat Vlaamse sche-
penmandaat, want dat is voor
ons de echte inzet», klinkt het.
«Ik denk trouwens dat dat rea-

listisch is, want wij voelen veel
steun van de gematigde Frans-
taligen.»BijUNION,departijvan
lijsttrekksterVéroniqueCapras-
se,zijnertrouwensalafspraken
gemaakt rond het burgemees-
terschap.ZozouCaprasse (FDF)
de eerste drie jaar burgemees-
ter worden, daarna zou het de
beurt zijn aanDorothéeCardon
Terlinden (CDH). Kraainem
Unie is dan weer de nobele on-
bekende in de gemeente. Ber-
trand Waucquez trekt daar de
lijst. (KHK)

KRAAINEM

BIJ MIJ WAS HET
ALTIJD RUSTIG OP
COMMUNAUTAIR
VLAK
M. Van Langenhoven,
Lijst W.E.M.M.E.L.
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4 lijsttrekker cdH-lijst inBrussel
4haalde in2006demeeste voorkeurstemmen
na burgemeester FreddyThielemans (PS)

«1995 was een jaar
om nooit te vergeten»

«Deze foto uit 1995 is belangrijk voor mij geweest. Ik was uit
Charleroi naar Sint-Pieters-Woluweverhuisd.Niemandkende
me in het Brusselse en toch haalde ikmeteen ongeveer 30.000
voorkeurstemmenvoordesenaat.Eenvriendmeteencommu-
nicatiebureauweesmeopdenoodzaakvaneengoéie campag-
nefoto.»
Milquetsallereersteverkiezingsaffiche,wasniethaarallereerste
professionelefotoshoot.Endatzie jeaandedetails:despontane
lach,dejasbestudeerdonbestudeerdoverdeschoudergegooid.
«Als studente rechtenwerkte ik, omeencentjebij teverdienen,
in winkels en restaurants. Elke dag smeerde ik vijf uur lang
broodjes in een sandwichbar. Aan precies 120 Belgische frank
of 3 euro per uur. Ik heb ook wel eens meegewerkt aan een
mode-catalogusmet jassen, truien, broeken.Maar eenmodel-
lencarrière isnooitmijndroomgeweest, steldatdiealhaalbaar
was geweest. Hetwereldje leekme gewoon te oppervlakkig, ik
woume integendeelpersoonlijk engageren.»
Mooie vrouwen hebben het lastiger met ouder worden, zegt
men. Maar Milquet wil daar niet van weten. «Ik ben blij dat ik
nooit teveel ingezet heb op dat uiterlijke.» 1995 was een om-
wentelingsjaar voorde toen34-jarigeMilquet. «Ikwasniet po-
litiek actief en plots werd ik verkozen voor de senaat én de ge-
meenteraad vanSint-Pieters-Woluwe.Daarbijwerd ik ookpo-
litieksecretaris.Enikhadnethettweedevanmijnvierkinderen
gekregen. 1995 is een jaaromnooit tevergeten.» (KDM)

Gemeenten krijgen één parkeerbeleid
Een nieuw gewestelijk parkeerbe-
leidsplan moet er voor zorgen dat
parkeren in Brussel niet langer een
zootjeis.ZozullenalleBrusselsege-
meentes hun eigen parkeerregle-
ment en tarievenmoeten aanpas-
senaanderegelsdiehetgewesthen
oplegt. De controles zullen vanaf
dan ook niet meer gebeuren door
privéfirma’s.
MinistervanVervoer,BrigitteGrou-
wels (CD&V), is momenteel druk
bezigmethaarparkeerbeleidsplan.
Hetmoet een soort cataloguswor-
den voor de negentien gemeentes
die de regels voor parkeren eens en
voor altijd duidelijk maakt. «Tegen
volgendezomerzouhetgewestelijk
plandefinitiefmoetenzijn»,laathet
kabinet weten. De negentien ge-
meentes krijgen tot de zomer van
2014 de tijd om hun gemeentelijke
plannen af te toetsen met het ge-
westelijk parkeerplan.Wanneer de
regels niet overeenkomen zal vol-

gensministerGrouwelshetgewest
dat in hun plaats doen. Ook privé-
firma, die veel gemeentesnu inzet-
tenomcontrolesuittevoerenopde
parkeerregels, zullen uit den boze
zijn. Zo zal je enkel nog een boete
kunnen krijgen van gemeentelijke
parkeerwachters of werknemers
vanhetonlangsopgerichtegewes-
telijkeparkeeragentschap. (KHK)

BRUSSEL

BrigitteGrouwels. Foto Photo News


