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CD&V NAAR VERKIEZINGEN MET STEUN VAN EREBURGEMEESTER EDDY 
VERCAMMEN 

“Dingen gebeurd waar we niet mee 
akkoord kunnen gaan” 

     
3foto's 
SINT-KATELIJNE-WAVER 
  
CD&V trekt naar de gemeenteraadsverkiezingen met de 
slogan ‘vernieuwing ondersteund door ervaring’. “Onze 
lijst straalt deze vernieuwing uit, met kandidaten zonder 
politieke ervaring als lijsttrekkers. De huidige 
mandatarissen zijn de lijstduwers.” 
Oud-burgemeester Eddy Vercammen (65) blikt echter ook 
verbitterd terug op de afgelopen zes jaar. Hij staat op 
plaats 22. 

“De kandidaten op onze lijst komen uit verschillende delen van de 
gemeente en vertegenwoordigen diverse bevolkingsgroepen: een 
realistische weerspiegeling van de gemeenschap in Sint-Katelijne-Waver”, 
luidt het bij het bestuur. Ook Eddy Vercammen, ereburgemeester van Sint-
Katelijne-Waver, heeft zijn steun toegezegd: “Na de verkiezingen in 2012 
liet N-VA in Sint-Katelijne-Waver ons als kartelpartner vallen met als gevolg 
dat onze partij in de oppositie terechtkwam. Dat deed pijn, maar het is nu 
eenmaal een harde politieke realiteit. Veel mensen zijn vergeten dat N-VA 
ook al in de vorige legislatuur deelnam aan de bestuurlijke meerderheid en 
dus in die periode ook verantwoordelijk was voor het beleid. Samen hebben 
we dus de krijtlijnen uitgetekend. Dat was na de verkiezingen van 2011 dus 
plots niet meer nodig”, legt hij uit. 
 



Nieuwe start 
Inmiddels lijkt de partij klaar voor een nieuwe start. “Onze partij heeft een 
toekomstvisie voor de gemeente. De veranderingspolitiek heeft niet 
gewerkt: bijna alle grote dossiers die in deze legislatuur zijn uitgevoerd, 
waren reeds door CD&V in de vorige legislatuur beslist. Voorbeelden 
daarvan zijn de werken in de Stationsstraat en de Lange Zandstraat, de 
bouw van het nieuwe woonzorgcentrum en de multifunctionele zaal op 
Dijkstein, de restauratie van het Sint-Michielskasteel en de aankoop van de 
gronden in de Leliestraat. De huidige bestuursmeerderheid heeft te veel 
gefixeerd op veranderen om te veranderen. Dat heeft deze dossiers 
jarenlang vertraagd”, zegt de ex-burgemeester. 

“Pijnlijke zaak” 
De ereburgemeester is niet mals voor de huidige meerderheid: “in onze 
gemeente zijn dingen gebeurd waar CD&V onmogelijk mee akkoord kan 
gaan. Denk maar aan de afbraak van de sporthal en het zwembad op de 
Leylandsite, de niet-werkende verkeersremmende maatregelen in de 
Lombaardstraat, de Slameuterstraat en de Mechelsesteenweg en de 
verkoop van gemeentelijke eigendommen waar enkele scoutsgroepen 
waren gevestigd. Het was pijnlijk om zes jaar lang op de oppositiebanken 
dat alles te moeten vaststellen. De veranderingen hebben onze gemeente 
niet verbeterd, integendeel. Ik ben daarom zeer fier dat onze partij opnieuw 
mee wil besturen met een sterk, vernieuwend programma dat erop is 
gericht om onze gemeenschap te verbeteren”, besluit hij. 
De lijst wordt geduwd door Eric Janssens, die momenteel fractieleider is in 
de gemeenteraad. Bert De Keyser is vicelijstduwer. Hij wordt voorafgegaan 
door Jan Van Asch en Sven Vercammen. Sylke Pex is lijstduwer, gevolgd 
door Sven Verelst en Sarah De Keyser. 

 


