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KRAAINEM
UNION verliest,
maar blijft grootste
UNION, de Franstalige lijst van
de niet-benoemde burgemeester Arnold d’Oreye de Lantremange, verliest twee zetels ten
opzichte van 2006, maar behoudt met 62,8 procent van de
stemmen wel de absolute meerderheid. Lijsttrekster Véronique
Caprasse maakt met 1.484 voorkeurstemmen grote kans om de
nieuwe burgemeester te worden van de faciliteitengemeente, dat het ook de komende zes
jaar zonder Vlaamse schepen
zal moeten doen. Het Vlaamse
Open van lijsttrekker Luk Van
Biesen verliest namelijk twee
zetels en eindigt zeven procent
lager. (KHK)

WEMMEL
W.E.M.M.E.L en LB
tot elkaar
veroordeeld
De kiezer heeft de kaarten in
Wemmel perfect in evenwicht
geschud. De Vlaamse lijst
W.E.M.M.E.L (43,3%) en LB, de
lijst van burgemeester Chris Andries (44,2%), ontlopen elkaar
nauwelijks. Zij lijken dan ook tot
elkaar veroordeeld, al staan we
mogelijk voor weken gepalaver
en een ongeziene stoelendans.
Chris Andries blijft populair,
maar dat wil niet zeggen dat hij
de burgemeestersjerp pakt. Hij
heeft daarvoor namelijk 13
handtekeningen in de gemeenteraad nodig. (DBS)

AFFLIGEM
Burgemeester Walter
De Donder (CD&V)
heeft zijn uitdagers
een rake uppercut uitgedeeld. De Samsonburgemeester behaalde 2.188 voorkeurstemmen, terwijl uitdager Johan Guns
(Open VLD) het moest
stellen met 867 stemmen. De Donder bereikte gisteravond nog
een bestuursakkoord
met N-VA.

Burgemeester De Donder en N-VA-lijsttrekker Gu
tersprot klinken op de nieuwe bestuurscoalitie. Fot
WIM DE SMET

De kiesstrijd beloofde vuurwerk tussen de Lijst
Burgemeester van Walter De Donder en de Open
VLD. Oud-burgemeester Leo Guns wilde graag
revanche omdat hij zes jaar geleden naar de oppositie werd verwezen, maar die overwinning
werd hem door de Affligemse kiezer niet gegund.
Integendeel, Open VLD behaalde slechts 6 zetels,
terwijl de Lijst Burgemeester de kaap van 10 zetels behaalde. Toen de kaarten verdeeld waren,
was een nieuwe bestuurscoalitie snel gemaakt.
Walter De Donder maakte gisteravond rond 20
uur bekend dat hij een meerderheid vormt met
de N-VA van lijsttrekker Guy Uyttersprot. De
nieuwe coalitie beschikt over een comfortabele
meerderheid van 15 zetels.
De CD&V van Walter De Donder krijgt de burgemeesterssjerp, een schepenmandaat, de
OCMW-voorzitter en de voorzitter van de gemeenteraad. N-VA krijgt drie schepenmandaten.
Zowel Walter De Donder als Guy Uyttersprot waren gisteravond in de wolken. «De grote afgang
van Leo Guns had ik eerlijk gezegd niet verwacht», zegt Walter De Donder. «Na deze over-

winning is het duidelijk: de tijd van de G
nastie is definitief voorbij. De kiezer h
sproken en heeft duidelijk gemaakt d
VLD niet hoefde terug te keren.» Nocht
Open VLD gisteravond nog druk in de w
een alternatieve meerderheid te vorme
VA en Affligem.nu. «Maar op die uitnodi
we niet ingegaan», meldt Guy Uytters
VA). «De verkiezingsresultaten zijn duid
fligem heeft gekozen voor N-VA en de L
gemeester. »
Walter De Donder vestigt met zijn pers
score ook een nieuw record. Nooit ee
haalde een kandidaat in Affligem m
2.000 voorkeurstemmen. «Dit reco
stemmen doet me veel plezier maar h
ook zwaar op de schouders», aldus De D
Bij Open VLD werden gisteravond voo
den gelikt. Dat Johan Guns, zoon van o
gemeester Leo Guns, ruim 100 stemmen
kreeg dan fractieleider Tim Herzeel kw
aan. «Wij hebben een jonge groep met d
kandidaten en daar moeten we in gelov
mij is de campagne voor de verkiezin
2018 vandaag begonnen», aldus Herzee

DROGENBOS
Calmeyn
populairder dan ooit
Burgemeester Alexis Calmeyn
(Drogenbos Plus-LB) en zijn lijst
hebben geprofiteerd van het
wegvallen van de Vlaamse lijst
Accent. Drogenbos Plus-LB gaat
van acht naar elf zetels en houdt
zo het Franstalige UF af dat met
zes zetels op hetzelfde niveau
blijft dan zes jaar geleden. De inwoners van Drogenbos zijn hun
burgemeester goed gezind,
want ook persoonlijk scoort Calmeyn beter dan zes jaar geleden. Hij haalt 1.064 stemmen en
kan meer dan een derde van de
inwoners overtuigen. (BKH)

SINT-PIETERS-LEEUW

Luc Deconinck (N-VA) volgt
Lieve Vanlinthout (CD&V) op
Luc Deconinck (N-VA) kwam gisteren als grote
overwinnaar uit de bus. Hij scoort beter dan
zijn rechtstreekse concurrent Jos Speeckaert
(CD&V). Deconinck wordt volgend jaar de
nieuwe burgemeester in een coalitie samen
met CD&V.
CD&V kreeg gisteren zware klappen. Lijsttrekker Jos Speeckaert zag de bui in de late namiddag al hangen. Hij gaf eigenhandig de stemmen
door zodat ze in de uitvalsbasis van CD&V met-

den. «Het ziet er niet goed uit», vertelde
wijl de voorlopige resultaten binnenlie
heerste ongeloof omdat N-VA vorige ke
in kartel met CD&V geen enkele verk
haalde. Uiteindelijk klokte N-VA af op ne
tels, een zetel meer dan CD&V dat zo v
eerst in jaren onttroont wordt als groots
tij. «We zijn in feeststemming», zegt Luc
ninck. «Het was lang wachten op de resu
maar het was al snel duidelijk dat we ee
resultaat gingen neerzetten. We zijn nie

