
 

 

De kiezer heeft de kaarten verdeeld 

CD&V Bornem heeft de afgelopen week de tijd genomen om de resultaten van de 

gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2018 en de coalitievorming te analyseren. Eerst en vooral 

willen we alle 5.250 Bornemnaars bedanken die voor onze partij en ons programma gestemd hebben. 

Van harte bedankt voor het vertrouwen! 

Wij willen graag onze visie geven op de recente ontwikkelingen in de Bornemse politiek. Het resultaat 

dat we op die dag behaalden, hadden we niet verwacht. Uiteraard was er IEDEREENBORNEM, dat uit 

verschillende partijen bestaat. Of het nu een kartel of een gemeentelijst wordt genoemd, maakt geen 

verschil. Doordat de verschillende partijen zijn samengegaan en door het kiessysteem werd er, zelfs 

met een lagere score van de partijen afzonderlijk in 2012, een extra zetel toegekend aan 

IEDEREENBORNEM, terwijl CD&V er drie verloor. Achter dit systeem gaan wij ons echter niet 

verschuilen. Net zoals in elk kaartspel zijn er ook bij verkiezingen regels die gerespecteerd moeten 

worden. Wij kijken vooral naar ons eigen resultaat en stellen vast dat we onvoldoende Bornemnaars 

hebben kunnen overtuigen. Wellicht hebben we bepaalde zaken en evoluties onvoldoende aan de 

kiezer kunnen uitleggen. Nochtans hebben we als beleidsploeg elke dag opnieuw ons uiterste best 

gedaan met maar één doel voor ogen: een tevreden Bornemnaar. Wanneer we terugblikken op de 

afgelopen zes jaar, is het vooral belangrijk dat we nog steeds in de spiegel kunnen kijken. Beleid voeren 

impliceert dat er keuzes gemaakt moeten worden. Wij zijn ervan overtuigd dat we iedere beslissing op 

een weloverwogen en eerlijke manier genomen hebben. Tijdens de campagne is er echter te veel 

aandacht naar de ‘negatieve’ dossiers gegaan. Deze negatieve sfeer kwam ook tot uiting op de sociale 

media, waar een onfair en onjuist beeld van onze kopman werd opgehangen. Het belangrijkste is 

echter dat mensen een signaal hebben willen geven en dat zullen we niet negeren.  

Niet welkom aan de kaarttafel?  

Op zondag 14 oktober werden we – weliswaar nipt – de grootste partij van Bornem. We hadden dan 

ook gehoopt om ook de komende zes jaar deel uit te maken van het gemeentebestuur. Onze voorkeur 

ging daarbij uit naar N-VA. Want laat ons eerlijk zijn: IEDEREENBORNEM wil werken aan een positieve 

toekomst voor Bornem, en dat geloven we ook. Maar hun doel bestond er vooral in om een einde te 

maken aan de positie van CD&V. Bij het onderhandelingsgesprek met N-VA op maandag 15 oktober 

hebben we de 20 speerpunten van N-VA samen besproken. We waren het over de algemene principes 

eens en kwamen tot het besluit dat we die samen ook verder konden uitwerken. Ook N-VA kon zich 

terugvinden in onze voornaamste actiepunten. Ook wat de mandaten betreft, was er 

overeenstemming op basis van de verhoudingen. We kwamen aan 3 schepenmandaten voor de N-VA. 

Rekening houdend met het ‘gewicht’ dat aan een burgemeester wordt gegeven, waren we het er zelfs 

over eens dat als de N-VA de sjerp zou vragen, we tot de burgemeester en 1 schepen voor N-VA zouden 

komen. Tijdens dit gesprek heeft N-VA ook te kennen gegeven dat het voor haar niet evident was dat 

onze burgemeester, Luc De boeck, opnieuw burgemeester zou worden. Na overleg zouden we ook 

hiervoor een oplossing gevonden hebben.  

Na dit onderhandelingsgesprek zou de N-VA haar achterban raadplegen met de belofte dat ze uiterlijk 

op woensdag naar ons zou terugkoppelen over het resultaat van die raadpleging. Die afspraak werd 

woensdagochtend nog eens per sms bevestigd. Ook werden onze voorzitter en schepen Van Ranst op 

woensdag door IEDEREENBORNEM opgebeld. Wij houden echter woord en wilden het antwoord van 



N-VA afwachten. Bijgevolg zijn we op dat moment niet op de vraag van IEDEREENBORNEM  ingegaan. 

Op woensdagavond heeft N-VA ons een tegenvoorstel gedaan, waarbij ze zowel de burgemeester als 

2 schepenen vroeg. Dat was volgens ons niet in verhouding met de verkiezingsuitslag. Als zij de 

burgemeester zou leveren, zou ze slechts 1 schepenmandaat moeten krijgen. Diezelfde avond hebben 

we de N-VA dan ook meegedeeld dat het voorstel van 3 schepenen voor N-VA voor ons het beste bleef, 

omdat we vonden dat wij als CD&V het meest recht hadden op de burgemeester. In een dergelijke 

coalitie heeft CD&V immers de meeste zetels, de mensen met de meeste voorkeurstemmen en vooral 

met de meeste ervaring. We hebben N-VA ook gezegd dat we bereid waren om verdere 

onderhandelingsgesprekken te voeren. Daarop kwam echter geen antwoord meer tot we ’s nachts het 

bericht kregen dat N-VA pas op donderdag een beslissing zou nemen. Op donderdag is er even 

telefonisch contact geweest met N-VA om dit alles te bevestigen, waarbij onze burgemeester heeft 

herhaald dat er over de invulling van de mandaten gesproken kon worden, maar dat die gesprekken 

best niet via sms, maar rond de tafel plaatsvinden. 

Op donderdagavond zaten wij als partij klaar om verder te onderhandelen, maar uiteindelijk kregen 

we om 22u een telefoontje met de melding dat we buiten spel waren gezet. Daarna heeft het 

uiteindelijk nog bijna 1 uur geduurd vooraleer N-VA ons dat zelf heeft meegedeeld. Omdat we zo 

ontgoocheld waren dat we zelfs niet meer de kans hebben gekregen om verder over de inhoud te 

praten, hebben we gebeld naar IEDEREENBORNEM. Daar stonden alle telefoons echter uit. Toen we 

uiteindelijk toch telefoon kregen van Kristof Joos en er werd gesteld dat het N-VA-programma beter 

overeenstemde met dat van IEDEREENBORNEM, werd het voor ons duidelijk dat men vooral niet met 

ons wou besturen. IEDEREENBORNEM heeft vooral een visie en nog geen concreet programma, wat 

door hun kopman op het UNIZO-debat nog bevestigd werd. Dat is een keuze die IEDEREENBORNEM 

heeft gemaakt en die respecteren we ook. Alleen zou de N-VA beter niet als argument aanhalen dat 

de programma’s goed bij elkaar zouden aansluiten.  

We blijven het jammer vinden dat we niet verder aan de toekomst van Bornem kunnen schrijven. De 

combinatie van ervaring en nieuwe ideeën had zeker kunnen werken. 

Het kaartspel gaat nu beginnen  

Vanaf 1 januari zal onze partij aan de andere kant van de tafel zitten. Eerst en vooral zullen we ervoor 

zorgen dat de overgang naar de nieuwe beleidsploeg vlot zal verlopen. We zullen de komende twee 

maanden geen politieke spelletjes spelen en willen alles correct laten verlopen.  

Nadien zullen we constructief maar kritisch zijn. Als CD&V blijven we immers fier op de gemeente die 

we hebben uitgebouwd. We zullen er mee op toezien dat het hier goed blijft om te wonen en te leven 

en zullen het gemeentebeleid ook vanuit de oppositie mee blijven vormgeven. Dat zijn we niet alleen 

aan onze kiezers, maar ook aan al onze inwoners verschuldigd. Jullie verdienen dat en wij blijven dit 

voor jullie doen. 

Als partij gaan we ons intern verder organiseren. We hebben besloten om werkgroepen op te richten 

die de interne partijwerking van onze afdeling zullen verbeteren. Samen met ook nieuwe mensen 

zullen we een strategie uitbouwen om het politieke spel dat de komende jaren gespeeld zal moeten 

worden op een goede en positieve manier te spelen. Op die manier willen we ervoor zorgen dat de 

kiezer in 2024 weer meer kaarten aan onze partij zal geven.   


