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VLAAMS BELANG UIT GEMEENTERAAD
Na de grote twee partijen Open Vld en
CD&V gaapt een diepe kloof. N-VA
scoort met 20,2 procent wel meteen
heelgoedenwordtbeloondmetvijf ze-
tels (indemeerderheid).
Vlaams Belang wordt gedecimeerd en
verdwijnt helemaal uit de gemeente-
raad. De ‘beweging’ spa.-Meise2020
scoortmatig.Enkel lijsttrekkerRoelAn-
ciaux raakte verkozen. Bij Groen be-

houdendeuittredendeschepenenDirk
Snauwaert, Marie-Jeanne Thaelemans
enJoosVereertbrugghenhunzitje inde
gemeenteraad.
Met dien verstande dat ze naar de op-
positiebankenverhuizen.
De eenmanspartij van Alex De Boeck
behaalde 146 stemmen, maar dat vol-
stondniet vooreenzetel.

(DBS)
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DIMITRI BERLANGER

Het kartel CD&V-N-VA was in 2006 nog
nipt de grootste partij, maar gisteren
maaktedeMeisesekiezerdaareeneinde
aan.OpenVldkreegdemeestestemmen.
Omdat de oude kartelpartners CD&V en
N-VA (meteengoedvoor20,2%) elkaar al
snel vonden,werdende liberalen echter
opnieuw buitenspel gezet. Jos Emme-
rechts behaalde demeeste stemmen op
delijst (1.193)enwerdzoalsvooraf intern
afgesproken naar voor geschoven als
nieuweburgemeester.
«Ik ben moe, maar voldaan», lacht hij.
«Hetwas spannend.We hebben zes jaar
met N-VA heel goed samengewerkt. Ze
zijn heel loyaal geweest tegenover ons.

RogerHeyvaert vist opnieuwachter het net. Foto Lukas

Jos Emmerechts (56)
wordt de nieuwe burge-
meester vanMeise. On-
danks het feit dat OpenVld
de grootste partij werdmet
28%, sloten CD&V enN-VA
gisterenavond al een ak-
koord. Oud-burgemeester
Roger Heyvaert vist on-
danks zijn 1.815 stemmen
dus opnieuw achter het net.
Afscheidnemend burge-
meesterMarcel Belgrado
(80) wordt waarschijnlijk
nog drie jaar schepen.

Emmerechts pakt sjerp

De meeste van onze verkozenen waren
voorstandervanN-VAalscoalitiepartner.
Voor mij was ook Open Vld kandidaat,
maar een aantal vetes hebben de balans
doenoverslaan.»

13op25iseenniptemeerderheid,beseft
Emmerechts wel. «Als we aan een zeel
blijventrekken,moetdatwel lukken.We
zullen er alles aan doen om onze prach-
tige Vlaamse gemeente nog mooier te
maken.»

Getekend
De voordracht van de burgemeester
werd al getekend. Deze week zullen de
partijen samenzitten over de verdeling
van demandaten. Het staat vast dat vier
postjes naar CD&V gaan en drie naar N-
VA.
Emmerechtshadooknogeenwoordje in
pettovoorafscheidnemendburgemees-
terBelgrado,dieergontgoocheldwas.«Ik
vind het in zekere zin spijtig voor hem.
Hij heeft heel hard gewerkt voor de ge-
meente.Anderzijdsheefthij ookzijnou-
derdom...»

RogerHeyvaert(67),ondankszesjaarop-
positie, nog steeds de populairste politi-
cus in Meise probeerde de moed erin te
houden. «Wat al een tijdje duidelijk was
voor ons komtnu tot uiting: CD&VenN-
VA hadden een voorakkoord. Ze hebben
onsbeetgenomen.»

Jonge ploeg
«Wehebben echtermet een jonge ploeg
fantastisch gescoord. En dat kan je van
CD&V niet zeggen. Ze respecteren weer
dewil vandekiezerniet.»
«Ofditmijnlaatstekanswasomnogeens
burgemeester te worden? Nee, zeker
niet. Ik zal nog harder werken dan ooit
tevoren en de zes komende jaren harde
en eerlijke oppositie voeren. Ik zal mijn
kiezers niet in de kou laten staan. Ze zijn
nog niet van mij af», besluit Roger Hey-
vaert.

CD&V ZET OPENVLD BUITENSPEL EN SLUIT COALITIE MET N-VA

MEISE

WEZEMBEEK-OPPEM

Petit (UNION)
haalt meeste
stemmen
In de faciliteitengemeenteWe-
zembeek-Oppemzijndeverkie-
zingenzoalsverwachtmetgrote
overmacht gewonnen door de
Franstaligen van LB-UNION. In
totaal haalden ze 77,7 procent
van de stemmen binnen, wat
hun aantal zetels op negentien
brengt.LijsttrekkerFrédéricPe-
tit kreegmet1.926stemmende
meeste kiezers achter zich en
verslaat daarmee duidelijk zijn
partijgenoot en uittredend
waarnemend burgemeester
François van Hoobrouck
d’Aspre, die 1.630 stemmenbe-
haalde. (KHK)

KRAAINEM

UNIONverliest,
maar blijft grootste
UNION, de Franstalige lijst van
de niet-benoemde burgemees-
ter Arnold d’Oreye de Lantre-
mange, verliest twee zetels ten
opzichte van 2006, maar be-
houdt met 62,8 procent van de
stemmenweldeabsolutemeer-
derheid.LijsttreksterVéronique
Caprassemaaktmet1.484voor-
keurstemmengrotekansomde
nieuwe burgemeester te wor-
den van de faciliteitengemeen-
te, 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
lijstvanburgemeesterChrisAn-
dries (44,2%), ontlopen elkaar
nauwelijks.Zij lijkendanooktot
elkaar veroordeeld, al staanwe
mogelijk voorweken gepalaver
en een ongeziene stoelendans.
Chris Andries blijft populair,
maar datwil niet zeggendat hij
de burgemeestersjerp pakt. Hij
heeft daarvoor namelijk 13
handtekeningen indegemeen-
teraadnodig. (DBS)

DROGENBOS

Calmeyn
populairder dan ooit
Burgemeester Alexis Calmeyn
(DrogenbosPlus-LB)enzijn lijst
hebben geprofiteerd van het
wegvallen van de Vlaamse lijst
Accent.DrogenbosPlus-LBgaat
vanachtnaarelf zetelsenhoudt
zo het Franstalige UF af datmet
zes zetels op hetzelfde niveau
blijftdanzesjaargeleden.Dein-
wonersvanDrogenboszijnhun
burgemeester goed gezind,
wantookpersoonlijkscoortCal-
meyn beter dan zes jaar gele-
den.Hijhaalt1.064stemmenen
kanmeer dan een derde van de
inwonersovertuigen. (BKH)

LINKEBEEK

Vlamingen
houden stand
De Vlamingen hieldenmet één
vandetweestembureausgeteld
stand.Prolinkbehaalt tweever-
kozenen. De lijst is de opvolger
van Linkebeek 2000. Lijsttrek-
kerenhuidiggemeenteraadslid
EricDeBruyckerkanvolgensde
voorlopige uitslag ook de ko-
mende legislatuur verder zete-
len.Huidigwaarnemendburge-
meester Damien Thiéry kan
profiteren van het wegvallen
van rechtstreeks concurrent
Marc Deneef en haalt met zijn
Lijst van de Burgemeester der-
tienzetels. (BKH)

JosEmmerechts klinkt op zijn overwinning. Foto Lukas

RonaldParysblijft burgemeester
vanTernat. ZijnLijst vandeBur-
gemeesterbehaalde12vande25
zetels enkreeghetkartel sp.a-
Groen+vanGuidoVanCauwe-
laertmeeomeenmeerderheid te
vormen.CD&VenVolksenN-
VA/Voltblijvenmet legehanden
achter.

De oppositiepartijen hebben er
alles aan gedaan om Parys van
zijntroontestoten,maargisteren
besliste één man daar anders
over. Guido Van Cauwelaert be-
haaldemetsp.a-Groen+éénzetel
enbepaalde zowie de grotewin-

naar van de verkiezingen werd.
De Lijst van de Burgemeester
(LVB) van Ronald Parys behaalde
12 van de 25 zetels, terwijl CD&V
enVolks(8zetels)enN-VA/Volt (4
zetels) samen even goed scoor-
den.Debeslissing lagdus inhan-
den van sp.a-Groen+, die nawik-
ken en wegen koos voor de sa-
menwerking met de LVB van Pa-
rys. «MetN-VA/Voltwil ikniet sa-
menwerken omdat twee van de
vier zetels voor twee ex-Vlaams
Belangers zijn», zegt Van Cauwe-
laertvansp.a-Groen+. «LVBisons
ook tegemoet gekomen qua pro-
gramma. Er is een bestuursak-

koord voor meer en betere fiets-
padeneneenmobiliteitsplanmet
aandachtvoordezwakkewegge-
bruikers», aldus Van Cauwelaert.
Zelf krijgthijookeenmandaatals
schepenvanMobiliteit aangebo-
den.EenzureappelvoorCD&Ven
Volks en N-VA/Volt, die gehoopt
hadden omParys van de troon te
stoten. «Maardat is henduidelijk
niet gelukt», aldus een tevreden
Ronald Parys (LVB). «Wij hebben
numet dertien tegenover twaalf
zetels een nipte meerderheid,
maar dat is een solide meerder-
heid.Wij zijn eenhecht blok», al-
dusParys. (DHB)

TERNAT

RonaldParys haalt opnieuwde sjerp binnen. Mozkito

Guido Van Cauwelaert redt burgemeester Ronald Parys

Hoewelhetkartel Lennik�-N-VA
stevigeconcurrentiebeloofde,
blijft IrinaDeKnop (LB)burge-
meester.HaarLijstBurgemeester
behaaldemetzevenzetels even-
veel alshetLennik�-N-VAvan
GeertDeCuyperenKristienVan
Vaerenbergh,maarhetwas
CD&Vdatdesleutel inhanden
hadomdemeerderheid tevor-
men.EddyWarrandgingmetLEF
onverwachtonderuit.

In Lennik zouden de kaarten
grondigdoorelkaargeschudkun-
nen worden, maar daar heeft
CD&Vandersoverbeslist.DeLijst
Burgemeester van Irina De Knop

haalde zeven van de negentien
zetels binnen. Lennik⇢-N-VA, de
grootsteuitdagervandeLB,kreeg
er ook zeven. Verwachtwerd dat
Eddy Warrand met LEF de sleu-
tels inhandenzouhebbenomde
meerderheid te vormen, maar
zijn partij haalde geen enkele ze-
tel binnen. CD&V werd de echte
spelverdeler in Lennik. De partij
kon met vier zetels bepalen wie
er in demeerderheid zat en koos
voor Irina en co. «Toen de uitsla-
genbinnenkwamen,beseftenwe
meteen dat beide partijen ons
zouden contacteren», zegt lijst-
trekker Heidi Elpers. «Ons pro-
grammastemthet beste overeen

met dat van LB, dus hebben we
voorhengekozen», klinkthet. El-
pers had opmeer gehoopt, maar
is vooral toch blij dat haar partij
de oppositie mag omruilen voor
de meerderheid. Bij Lennik⇢-N-
VA is de verslagenheid groot,
maar de trots overheerst. «We
hebben ons best gedaan, en de
kiezerheeft latenziendatwijhet
ook waard zijn om het beleid in
Lennik te bepalen. Maar helaas
heeft CD&V daar anders over be-
slist», zegt Kristien Van Vaeren-
bergh. Irina De Knop kan opge-
lucht ademhalen. «Ik ben bij dat
CD&Vmetons inzeewil gaan.»

(DHB)

LENNIK

IrinaDeKnop blijft burgemeester. Foto Mozkito

Irina De Knop blijft burgemeester dankzij CD&V
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WIM DE SMET

De kiesstrijd beloofde vuurwerk tussen de Lijst
BurgemeestervanWalterDeDonderendeOpen
VLD. Oud-burgemeester Leo Guns wilde graag
revancheomdathij zes jaar geledennaar deop-
positie werd verwezen, maar die overwinning
werdhemdoordeAffligemsekiezernietgegund.
Integendeel,OpenVLDbehaaldeslechts6zetels,
terwijl de Lijst Burgemeester de kaap van 10 ze-
tels behaalde. Toen de kaarten verdeeld waren,
was een nieuwe bestuurscoalitie snel gemaakt.
Walter De Donder maakte gisteravond rond 20
uur bekend dat hij eenmeerderheid vormtmet
de N-VA van lijsttrekker Guy Uyttersprot. De
nieuwecoalitie beschikt over een comfortabele
meerderheidvan15zetels.
DeCD&VvanWalterDeDonderkrijgt deburge-
meesterssjerp, een schepenmandaat, de
OCMW-voorzitter en de voorzitter van de ge-
meenteraad.N-VAkrijgtdrieschepenmandaten.
ZowelWalterDeDonderalsGuyUyttersprotwa-
ren gisteravond in de wolken. «De grote afgang
van Leo Guns had ik eerlijk gezegd niet ver-
wacht», zegt Walter De Donder. «Na deze over-

BurgemeesterDeDonder enN-VA-lijsttrekkerGuyUyt-

tersprot klinken op de nieuwebestuurscoalitie. Foto Mozkito

BurgemeesterWalter
De Donder (CD&V)
heeft zijn uitdagers
een rake uppercut uit-
gedeeld. De Samson-
burgemeester behaal-
de 2.188 voorkeur-
stemmen, terwijl uit-
dager Johan Guns
(OpenVLD) hetmoest
stellenmet 867 stem-
men. De Donder be-
reikte gisteravond nog
een bestuursakkoord
met N-VA.

Walter De Donder

verpulvert Guns

winning ishetduidelijk:detijdvandeGuns-dy-
nastie is definitief voorbij. De kiezer heeft ge-
sproken en heeft duidelijk gemaakt dat Open
VLD niet hoefde terug te keren.» Nochtans was
Open VLD gisteravond nog druk in de weer om
eenalternatievemeerderheidtevormenmetN-
VAenAffligem.nu.«Maaropdieuitnodigingzijn
we niet ingegaan», meldt Guy Uyttersprot (N-
VA).«Deverkiezingsresultatenzijnduidelijk.Af-
fligem heeft gekozen voor N-VA en de Lijst Bur-
gemeester. »
Walter De Donder vestigt met zijn persoonlijke
score ook een nieuw record. Nooit eerder be-
haalde een kandidaat in Affligem meer dan
2.000 voorkeurstemmen. «Dit recordaantal
stemmen doet me veel plezier maar het weegt
ookzwaaropdeschouders», aldusDeDonder.
Bij Open VLD werden gisteravond vooral won-
den gelikt. Dat Johan Guns, zoon van oud-bur-
gemeesterLeoGuns, ruim100stemmenminder
kreeg dan fractieleider TimHerzeel kwamhard
aan. «Wijhebbeneen jongegroepmetdegelijke
kandidatenendaarmoetenwe ingeloven. Voor
mij is de campagne voor de verkiezingen van
2018vandaagbegonnen», aldusHerzeel.

OPENVLD OPNIEUW IN OPPOSITIE

AFFLIGEM

LucDeconinck (N-VA)kwamgisterenalsgrote
overwinnaaruitdebus.Hij scoortbeterdan
zijn rechtstreekseconcurrent JosSpeeckaert
(CD&V).Deconinckwordtvolgend jaarde
nieuweburgemeester ineencoalitie samen
metCD&V.

CD&Vkreeg gisteren zware klappen. Lijsttrek-
ker Jos Speeckaert zag debui in de late namid-
dagalhangen.Hijgafeigenhandigdestemmen
doorzodatze indeuitvalsbasisvanCD&Vmet-
eenophet schermkondengeprojecteerdwor-

Luc Deconinck (N-VA) volgt

Lieve Vanlinthout (CD&V) op

SINT-PIETERS-LEEUW

JosSpeeckaert volgde de uitslag en zag

hoe zijn partij klappen kreeg. Foto Mozkito

den. «Hetziet erniet goeduit», verteldehij ter-
wijl de voorlopige resultaten binnenliepen. Er
heerste ongeloof omdat N-VA vorige keer nog
in kartel met CD&V geen enkele verkozene
haalde.UiteindelijkklokteN-VAafopnegenze-
tels, een zetel meer dan CD&V dat zo voor het
eerst in jarenonttroontwordtalsgrootstepar-
tij. «Wezijn in feeststemming», zegt LucDeco-
ninck. «Hetwas langwachtenopde resultaten
maarhetwas al snel duidelijk datweeengoed
resultaatgingenneerzetten.Wezijnnietalleen
degrootstepartij, ikhaaldezelfhetmeesteaan-
tal stemmen.We hebben nu een akkoordmet
CD&V. Ik zal burgemeester worden. De rest
gaan we morgen bekijken. Er was ook weinig
mogelijk omdat het Franstalige PF acht zetels
haalde. Zij winnen één zetel maar breken ge-
lukkig niet verder door.» Open VLD, dat mo-
menteel de gemeente bestuurd met CD&V
geeft een zetel prijs en moet na zes jaar terug
naardeoppositie.LijsttreksterKathleenD’Her-
de reageerde ontgoocheld. «Ik krijg meer kie-
zers achtermij dan in 2006maar de nationale
tendens zet zich ook bij ons door. Dit is een
domper voor onsmaarwe gaan ons niet laten
doen. Vanaf morgen werken we gewoon ver-
der, zelfs met een plaats in de oppositie in het
vooruitzicht wil ik mijn werk als schepen af-
werken.» IntussenheeftVlaamsBelanginSint-
Pieters-Leeuw, net als elders, zwaar verloren.
Vandevijf zetels in2006blijftermaaréénmeer
overnagisteren. (BKH)


