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Beverse oppositie bundelt krachten - 06/05/2012
Bever - Bever is een nieuwe partij rijker.
Bij 'Open voor de Mens' bundelen Open
VLD en Dichter bij de Mens hun krachten
om met een gezamenlijke lijst naar de
kiezer te stappen. Omdat ze samen sterker
staan en met als bedoeling een waardig en
sterk alternatief te bieden voor het huidige
CD&V-beleid.
Wie dacht dat de politiek in Bever was
ingeslapen, mag zijn mening herzien. De
verkiezingsstrijd dient zich onverwacht
spannend aan. Met dank aan Henk
Verhofstadt van de Open VLD en Marie-Elise Vanderkelen van Dichter bij de Mens.
'Wij waren de voorbije zes jaar de enige oppositieleden in de gemeenteraad', zei Henk Verhofstadt bij
de voorstelling van de nieuwe partij. 'We stelden vast dat we op heel veel punten overeen kwamen.
Waarom de handen niet in mekaar slaan, dachten we. Dit is het resultaat van onze gesprekken.'
De twee initiatiefnemers steken niet onder stoelen of banken dat het hoog tijd is voor verandering en
voor iets nieuw. 'Bever scoort op basis van een onafhankelijke bevraging een schamele twee op tien
voor haar huidige beleid. Dit moet anders', benadrukte Henk Verhofstadt. 'Hoe? Door een transparant
en proactief beleid te voeren.'
Momenteel heeft de CD&V onder leiding van burgemeester Luc Deneyer de absolute meerderheid in
de gemeente. Nu al staat vast dat die riante uitgangspositie onder zware druk komt te staan, want op
de lijst van Open voor de Mens staan heel wat gekende gezichten.
Naast Henk Verhofstadt en Marie-Elise Vanderkelen, die de eerste twee plaatsen bezetten en
bijzonder actief zijn in het verenigingsleven, is dat Werner Godfroid. 'Waarmee we bewijzen dat ook
onafhankelijken een plaats hebben bij ons', zei Henk Verhofstadt.
Werner Godfroid is momenteel voorzitter van de cultuurraad en actief in tal van plaatselijke
verenigingen. Bovendien is hij een Bevernaar in hart en nieren die als geen ander zijn dorp kent en
weet wat er leeft.
Op de lijst staan ook enkele gezichten die na een periode van inactiviteit terugkeren naar de
gemeentepolitiek. Op plaats vier is dat Sabine Vermassen. Zij zetelde voor de Open VLD een aantal
jaren geleden nog in de OCMW-raad. 'Maar ik geraakte gefrustreerd omdat een debat onmogelijk
was. Alles werd ons voorgekauwd voorgeschoteld', herinnerde Sabine Vermassen zich. 'Deze partij is
echter een goed alternatief. Ik geloof in de slaagkansen en daarom keer ik graag terug.'
Ghislain Vandercapellen gaat de lijst duwen en haakte vijftien jaar geleden af als gemeenteraadslid.
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'Omdat mijn beroepsbezigheden dat niet meer toelieten', vertelde hij. 'Maar op 1 juli ga ik met
pensioen zodat ik weer volledig beschikbaar ben voor wat er reilt en zeilt in onze gemeente.'
Als administrateur-generaal bij het Ministerie van Financiën heeft hij uiteraard interesse in alles wat
financiën betreft. 'Die zien er in onze gemeente allesbehalve rooskleurig uit. Zoals ze nu bezig zijn,
kan het alleen maar erger worden. Daarom is er noodzaak aan verandering.'
De overige plaatsen worden ingenomen door Yvo Reygaerts, Sophie Peremans, Claude Cannuyer,
Cathy Van Damme, Rudi Geuens en Myrianne Vandendriesche.
'Wij gaan voor openheid en transparantie', lichtte Werner Godfroid de doelstellingen van de partij toe
aan het talrijk opgekomen publiek. 'Daarnaast kiezen we ook voor een pro-actieve en lange
termijnvisie, voor een duurzaam beleid, een strak en realistisch financieel plaatje voor Bever, een
gezond debat in plaats van bevestiging van vooraf genomen beslissingen, inspraak van alle burgers en
respect voor iedereen: burger, personeel, politieke en adviserende organen.'
Als logo heeft de partij gekozen voor vijf handjes in verschillende kleuren. 'Geen toeval', zei
Godfroid. 'Die kleuren illustreren dat we openstaan voor iedereen van om het even welke partij of
om het even welk land. De vingers zijn in mekaar gestrengeld omdat we onze gemeente willen dragen
van onderuit.'
Luc Schoonjans
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