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“Al van bij ons eerste stembureau
zijn we gaan samen zitten om een
scenario uit te schrijven”, vertelt
eerste schepen Patricia Waerniers
(CD&V), die opnieuw een groot
pakket kiezers kon bekoren, nadat
ze bij de vorige verkiezingen over-
gestapt was naar Bron, dat uit el-
kaar spatte.

THEATERZAAL

CD&V koos dus eieren voor zijn
geld en ging samen met het kartel
SP.A/Groen, dat gehoopt had
toch nog zes zetels te veroveren.
“Het werden twee zetels minder,
maar uit de onderhandelingen
hebben we toch twee schepenen
kunnen bekomen”, aldus Vicky
Reynaert (SP.A). Bij CD&V was
men heel guitig met commentaar,
want met Jos Sypré, blijft de bur-
gemeester van CD&V-signatuur.

“Al bij al is dit een overdonderend
moment”, aldus de nieuwe burge-
meester Jos Sypré. “Normaal ge-
beurt dit in de raadzaal, maar als
je ziet dat de theaterzaal bomvol
zit, dan geeft dat kippenvel. Ik had
dat totaal niet verwacht. Het is
een uniek moment. Sommigen

leggen voor de eerste keer de eed
af. Familie en vrienden komen
kijken en dan moet dat goed te
zien zijn. Ook de receptie nadien
geeft een beetje cachette aan het

geheel. Ik ga goed slapen deze
nacht. Ik ben nogal rustig van na-
tuur en kan goed relativeren. Ik
ben heel trots in de voetsporen
van Johan De Rycke te kunnen
treden met een heel enthousiaste
ploeg en we gaan dit heel goed
doen.”

MOKERSLAG

N-VA kon het niet geloven, dat
hun beleid na zes jaar geen door-
gang vond, ondanks het feit dat de
partij met zeven procent vooruit
ging. “Jammer genoeg is de meer-
derheid de linkse toer opgegaan
en heeft een coalitie met het kartel
gevormd”, aldus Gijs Degrande
(N-VA). “Voor ons betekent dit
een mokerslag, want we zijn onze
schepenen kwijt, ondanks onze
negen zetels en ondanks het feit
dat ik de meeste stemmen behaal-
de (2.103, red.). We zien ons dan
ook verplicht in de toekomst har-
de oppositie te voeren. Onze erva-
ring blijft binnen onze rangen en
over zes jaar we willen er weer
voor gaan.” 
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Nieuwe coalitie aan zet
BEERNEM Na de ge-
meenteraadsverkiezingen
van 2018 in Beernem
koos CD&V voor een co-
alitie met SP.A/Groen.
Hierdoor komt N-VA, die
gedurende zes jaar de
partner van CD&V was,
in de oppositie terecht.
CD&V veroverde in totaal
twaalf zetels, N-VA ne-
gen, terwijl het kartel
SP.A/Groen er vier ach-
ter zijn naam heeft.

Ik ben heel trots in
de voetsporen van
Johan De Rycke te
kunnen treden

JOS SYPRÉ
Burgemeester 

De voltallige raag met bovenaan van links naar rechts Piet De Rycke, Roos Lambrecht, Marjan Lootens, Dries Dhondt, Anja Coens, Kurt Vanneste, Vita

Vanbelleghem, Rolle Debruyne, Arthur Coucke, Branco François, Gijs Degrande, Lien De Wispelaere, Jef Vansteenhuyse, Arthur Mortier en Barbara

Vandenbrande. Onderaan herkent men Martine De Roo, Ruben Strobbe, Claudio Saelens, Patricia Waerniers, Jos Sypré, Kris Vincke, Jan Claeys, Jan

Vanassche, Vicky Reynaert, Lode Vanneste en Christine Stroobandt. (foto Regi)
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BEERNEM De Beernemse gemeenteraad bestaat uit 25 leden. Van
hen zijn er twaalf zetels bestemd voor de meerderheid, die bestaat
uit CD&V en een kartel van SP.A en Groen, dat in totaal vier zetels
veroverde met Vicky Reynaert voor SP.A en Jan Vanassche, Rolle
De Bruyne en Roos Lambrecht voor Groen. 
CD&V koos voor het kartel, wat met zich meebrengt dat N-VA in
de oppositie belandt. Met N-VA heeft de CD&V gedurende zes jaar
het beleid gevoerd, maar Gijs Degrande behaalde het grootste
aantal stemmen (2.103), terwijl Jos Sypré het met 1.999 stemmen,
een 100-tal minder dan Degrande, moest stellen. Een samengaan
met N-VA had wellicht de burgemeesterssjerp aan CD&V gekost,
vandaar dat men het veiliger voelde gewoon samen te gaan met
het kartel.
Wanneer we de eerste tien plaatsen naar het aantal stemmen
bekijken, dan zien we dat slechts drie N-VA’ers zich binnen die
tien konden plaatsen. Opvallend is dat Jef Vansteenhuyse (N-VA)
als uittredend schepen slechts 597 stemmen achter zijn naam
kreeg. Het voorzitterschap van de gemeenteraad moest Christine
Stroobandt afstaan aan Kris Vincke. Patricia Waerniers wordt als
eerste schepen aangesteld voor Claudio Saelens en Ruben Strob-
be. Vicky Reynaert wordt voorzitter van het OCMW. (Regi)

Raad met 25 leden

Bij de CD&V is wellicht de opvallendste nieuwkomer Piet De Ry-

cke, die zijn vader, de vroegere burgemeester Johan De Rycke

opvolgt. Johan De Rycke stond op de lijst als lijstduwer en behaal-

de 728 stemmen. “Ik wilde niet meer meegaan met de volgende

legislatuur”, aldus Johan De Rycke. “Op die manier kon ik mijn

zoon Piet met 598 aan een zitje helpen en ik weet dat hij het goed

zal doen.” De grootste onbekende is Marja Lootens, die toch

662 stemmen achter haar naam haalde. Dan hebben we nog dok-

ter Dries Dhondt, die meteen meer dan 1.000 stemmen behaalde

en enigszins verrast werd door deze hoge score. “Neen, dat had ik

totaal niet verwacht, maar nu zit ik meteen in de raad”, aldus Dries

Dhondt. Dan is er nog Kurt Vanneste, de kapper, die al jaren elke

maand de gemeenteraad volgt en dan ook een grote ervaring

bezit om mee te helpen besturen. “Ik heb gedurende zes jaar bijna

geen enkele bijeenkomst gemist en weet dan ook heel goed waar

de klepel hangt”, aldus de olijke Kurt Vanneste. Ten slotte is er

nog Anja Coens, die met 810 stemmen verkozen werd. (Regi)

Zoon volgt vader op
Bij N-VA treden vier nieuwe

raadsleden aan. Opmerkelijk is

dat men met Branco François en

Arthur Coucke jongste leden

binnen haalt. “Ik voel het als iets

speciaals aan. Het is echt over-

weldigend”, aldus Branco Fran-

çois. “We zien het helemaal zitten

om in de oppositie te gaan en

heb er veel vertrouwen in.” Ook

Arthur Mortier ziet het helemaal

zitten. “De gemeenteraad is

boeiend om te volgen en we

willen ons dan ook inzetten voor

de mensen die voor ons hebben

gestemd. Jammer dat we in de

oppositie zitten. De huidige

meerderheid heeft niet het stem-

gedrag van de Beernemnaar

gevolgd.” (Regi)

De jongste raadsleden

Arthur Coucke, Lien De Wispelaere, Branco François en Arthur Mortier zijn

de nieuwe gezichten in de raad. (foto Regi) 
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