ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 DECEMBER 2016

NIEUWS UIT UW GEMEENTE GAZET VAN ANTWERPEN
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De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn dichterbij dan u zou denken. Wie van onze burgemeesters gaat ermee door? Wie stopt? Wie twijfelt ?

Wij stelden de dertig burgemeesters uit de Antwerpse regio de volgende vragen:
1. Sinds wanneer draagt u de sjerp?
2. Wat is de taak van een burgemeester en wat is uw mooiste en slechtste ervaring?
3. Bent u kandidaat-burgemeester in 2018?
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Jeroen Baert (49)
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KONTICH
Bart Seldeslachts (41),
NVA
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1. 2016
2. Ik wil ten dienste
staan van alle inwoners
en bedrijven. Als je be
paalde problemen van
mensen kan oplossen
geeft dit een grote vol
doening. Soms sta je als
burgemeester wel
machteloos, zoals tij
dens de aanslagen in
Zaventem. Daar waren
leerlingen van het Sint
Ritacollege aanwezig.
Die dag heeft me bij
zonder aangegrepen.
3. Als mijn partij en de
kiezers dat willen. (wel)

NIJLEN
Paul Verbeeck (57),
CD&V
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Dis Van Berckelaer (56),
BbA

1. 2001
2. Je bent het boeg
beeld van de gemeente,
een manager die het
beleid vorm geeft en
aan de toekomst werkt
en mensen tracht te ver
binden. Ik hou mooie
herinneringen over aan
dossiers waarin je het
verschil kan maken, zo
als een adoptiezaak
waarbij een koppel
dreigde verpletterd te
raken door de adminis
tratieve mallemolen.
Menselijk leed raakt me
altijd en het gebrek aan
verdraagzaamheid te
genover de medemens
zit jammer genoeg ook
in de lift.
3. Ja. (wel)

1. 2013
2. Als burgemeester ben
je een bruggenbouwer
die verbindingen legt
tussen mensen, dien
sten en verenigin
gen. Het ongeval met
Wannes (de scout die
onder een boom terecht
kwam tijdens de storm
in november, red.) heeft
me sterk aangegrepen.
Maar de samenhorig
heid, hulp en steun van
zoveel mensen achteraf
ving het leed een beetje
op. Borsbeek is echt een
warme gemeente.
3. Ja. (wel)

LIER

Koen Metsu (35),
NVA
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1. 2013
2. Een burgemeester
moet beslissingen dur
ven nemen in het alge
meen belang, met de
wetenschap dat je nooit
goed kan doen voor ie
dereen. Vrijwel alles be
schouw ik als een
mooie herinnering,
mijn eigen huwelijk op
kop. Het afscheid van
een aantal collega's viel
me wel zwaar. Ten slot
te is het beheersen van
de moeilijke financiële
situatie van onze ge
meente niet zo leuk.
3. Ja. (wel)

LINT

Frank Boogaerts (72),
NVA
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EDEGEM

1. 2013
2. De burgemeester
moet een leider zijn van
het schepencollege en
een burgervader voor
iedereen. De mooiste
herinnering heb ik aan
de SintGummarusfees
ten, met een overrom
peling van de stad door
60.000 toeristen. Ernsti
ge branden met per
soonlijk en materieel
leed zijn elke keer weer
zwaar. Ook het feit dat
ik niet altijd positief kan
antwoorden op bepaal
de vragen is onaange
naam.
3. Als de partij en de
burgers mij steunen,
graag. (wel)

SCHOTEN

1. 2013
2. Een burgemeester zet
zich tussen de mensen
om te horen wat er leeft
in zijn gemeente. Daar
naast volgt hij de wer
king van de gemeente
op. Ik koester mooie
herinneringen aan mijn
eedaflegging bij de
gouverneur, de start van
een geweldig boeiende
job die ik nog steeds
met heel veel goesting
doe. Mensen moeten
teleurstellen omdat iets
simpelweg niet kan, zal
ik nooit leuk vinden.
3. Als de partij het wil,
twijfel ik geen mo
ment. (wel)

RUMST

Maarten De Veuster (43), Geert Antonio (36),
NVA
NVA
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1. januari 2013
2. De coördinatie van al
le gemeentelijke dien
sten, ervoor zorgen dat
alles draait, veiligheid
en natuurlijk de vele so
ciale verplichtingen. De
mooiste momenten zijn
de voldoening als een
plan werkt of als je
mensen daadwerkelijk
kan helpen. Jammer ge
noeg word je als burge
meester ook soms ge
confronteerd met de
diepste miserie van
mensen. Branden, on
gevallen, zwaar mis
bruik of zware criminali
teit en dat hakt er toch
altijd even in.
3. Ik doe het nog altijd
graag en met volle
goesting dus: ja. (kma)
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Luc Bouckaert (55)
CD&V

FOTO WOUT ENGELS

1. 2013
2. Een burgemeester
heeft uiteenlopende ta
ken. Voor een aangena
me en veilige gemeente
zorgen is belangrijk,
maar je moet eveneens
probleemoplosser en
bemiddelaar zijn. De
opening van Depot De
luxe, park Den Akker en
de toezegging voor de
waterbus op de Schelde
behoren tot de mooie
momenten. Een triest
moment was het onbe
woonbaar moeten ver
klaren van twee wonin
gen wegens onstabili
teit, het gevolg van een
bouwwerf in de buurt.
3. Ja. (wel)

MORTSEL

Harry Debrabandere (60)
NVA

FOTO WOUT ENGELS

HEMIKSEM

1. januari 2016
2. Als burgemeester ben
ik bekommerd om het
gemeenschappelijk be
lang van onze 15.000
inwoners. De mooiste
momenten zijn wan
neer inwoners mij laten
weten dat ze oprecht
blij zijn met iets waar ik
mij voor heb ingezet.
Van het verwijderen van
een put in een voetpad
tot het inperken van wa
teroverlast. Het is min
der leuk wanneer inwo
ners hun individueel be
lang laten voorgaan op
dat van iedereen.
3. Graag. (wel)

Erik Broeckx
NVA

FOTO WOUT ENGELS

1. 2013
2. Mensen met elkaar
verbinden door een
sterk beleid te voeren.
Dat kan je alleen door
ook de kleine zorgen
ernstig te nemen. De
persoonlijke contacten
blijven mij het meeste
bij, evenals de momen
ten dat moeilijke dos
siers uiteindelijk con
creet worden, zoals de
eerstesteenlegging van
de Parkschool. Ik heb
weinig slechte ervarin
gen, maar kan me wel
druk maken over men
sen die via sociale me
dia te snel oordelen.
3. Ja. (wel)

SCHELLE
Rob Mennes (69),
CD&V
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1. 1998
2. Ik wil altijd aan
spreekbaar zijn, een
bruggenbouwer zijn en
de toekomst van onze
gemeenschap vormge
ven in een groter maat
schappelijk geheel. De
mooie herinneringen
zijn talrijk, zoals de
plaatsing van de eerste
windmolens in 2001, de
eerste in het hele land.
Er moest een moeizaam
traject voor worden af
gelegd, maar dat ver
geet je snel eens het zo
ver is. De pijnlijkste er
varing is de ontslagpro
cedure van een mede
werker.
3. Ja! (wel)

HOVE
Koen Volckaerts (65)
NVA
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1. 2013
2. Ik moet een luiste
rend oor zijn voor de
burgers en in het be
lang van iedereen be
slissingen nemen. Het is
fijn om projecten te
kunnen realiseren die
onder de vooropgestel
de kostprijs uitkomen.
Minder leuk zijn de per
soonlijke aanvallen van
uit politieke hoek, en
kritiek van burgers via
sociale media.
3. We hebben nog geen
beslissing genomen.
(wel)

NIEL
Tom De Vries (42)
Open Vld
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1. 2013
2. De burgemeester is
niet alleen een burger
vader van en voor alle
inwoners, maar ook ma
nager en spelverdeler
tussen bevolking, beleid
en administratie. Ik heb
de afgelopen jaren al
erg mooie momenten
beleefd, zoals de ope
ning van het dorpsplein,
de heraanleg van stra
ten en uiteraard het
feest na de Nielse over
winning bij De Slimste
Gemeente. Slechte mo
menten zijn vooral ge
beurtenissen waar er
menselijk leed aan te
pas komt.
3. Ja. (wel)

WOMMELGEM
Frank Gys (52)
NVA
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1. 2013
2. Het takenpakket van
een burgemeester is
heel uiteenlopend en
dat maakt het boeiend.
Veiligheid en openbare
orde zijn mijn kerntaken
en verder stel ik me als
doel ervoor te zorgen
dat de bevolking het
goed heeft. Door brug
gen te bouwen tussen
de inwoners hoop ik
van Wommelgem een
toffe gemeente te ma
ken. De minst leuke er
varingen zijn die wan
neer mensen zonder al
te veel kennis van een
dossier zomaar zaken
de wereld insturen.
3. Ja. (wel)

