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‘Samen met
Kraainem-Unie
sterk oppositie
voeren’
KRAAINEM Union is in
Kraainem nog steeds de grootste
met een absolute meerderheid.
Véronique Caprasse wordt allicht de nieuwe burgemeester.
Ondertussen likt de oppositie
haar wonden.
Open-lijsttrekker en gedwongen oppositielid
Luk Van Biesen
blikt met gemengde gevoelens terug op de
Luk Van Biesen verkiezingsuitFoto: ddl slag. ‘Als partij
verliezen we twee zetels en dus
kunnen we niet tevreden zijn
met het eindresultaat. Ikzelf haal
meer dan 51procent van de
stemmen binnen de lijst en dat is
uniek. De Vlaamse kiezers hebben vertrouwen in mij en dat
sterkt mij om nog eens zes jaar
vol aan de bak te gaan in de oppositie.’
Daar zal open de meertalige lijst
Kraainem-Unie terugvinden. ‘Zij
haalden vier zetels. Dat zijn zetels die ze bij ons zijn komen halen. De gematigde Fransen die
hun stem zes jaar geleden aan
ons gaven, kozen nu voor een
meertalige lijst. Daarnaast is het
ook jammer dat er meer dan vijftien procent van de kiezers ongeldige of blanco stemde.’
‘Maar zolang Union in blok opkomt, valt er niets te beginnen
aan die hegemonie. Toch ben ik
ervan overtuigd dat wij met
Kraainem-Unie beter oppositie
kunnen voeren. Onze partijprogramma's komen op verschillende punten overeen en dat moet
ertoe leiden dat we sterker staan
als oppositie. We hopen enkele
zaken in beweging te brengen,
want het beleid is ondermaats.
Maar ik zie de toekomst positief
tegemoet.’ (ddl)

in Brussel
op één. Enkel in Anderlecht is
er nog een verkozene.
Zelfs boegbeeld Dominiek
Lootens-Stael raakte niet
meer verkozen in Jette.
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