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30-01-2012, p.23

Brugge-Oostkust, Kortrijk-Waregem-Menen, Oostende-Westhoek, Roeselare-Tielt-Izegem

Yves Leterme lijsttrekker  kartellijst CD&V-N-VA

Jan Durnez zou waarnemend burgemeester worden zolang Leterme bij de OESO in Parijs werkt

 Voormalig premier Yves Leterme zal in Ieper de kartellijst van CD&V en N-VA trekken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Dat werd gisteren bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie van CD&V in Ieper. Meteen is Yves Leterme ook kandidaat om Luc Dehaene op te volgen als burgemeester. Maar gezien zijn huidige functie bij de OESO kan hij het mandaat van burgemeester niet onmiddellijk opnemen. 

'Ik zal dit doen na het beëindigen van mijn OESO-opdracht, ten laatste eind 2015', zegt Yves Leterme. Zijn vriend Jan Durnez, die de derde plaats krijgt op de kartellijst, zal daardoor eerst burgemeester worden vanaf 1januari volgend jaar. Als dit aan het kartel toekomt uiteraard. 'Dan zal mijn mandaat van gemeenschapssenator ook eindigen. En als Yves dan burgemeester wordt, zet ik een stapje opzij,' aldus Durnez. 

Volksbedrog

Schepen Jef Verschoore, die vorig jaar te kennen gaf burgemeester te willen worden, wordt lijstduwer en krijgt een plaats op de CD&V-provincielijst. Dominique Dehaene, zoon van huidig burgemeester Luc Dehaene, laat het aan het partijbestuur over welke plaats hij op de lijst krijgt. Kartelpartner N-VA krijgt zeven of acht plaatsen op de lijst, waarvan zeker twee binnen de eerste vijf. 'Op die manier zullen wij zeker zichtbaar zijn op de lijst. Wie die plaatsen zal bekleden, is nog niet uitgemaakt', zegt N-VA-schepen Jan Delie. 

SP.A-fractieleider Ives Goudeseune spaart zijn kritiek niet: 'De Ieperse CD&V vraagt om te kiezen voor een Mercedes, maar ze krijgen een Chinese vrijwilliger in de plaats. Dit ruikt naar volksbedrog. Akkoord, Leterme is een internationale figuur en qua media-aandacht kun je daar niet tegen op.' 

Emmily Talpe, voorzitster van Open VLD vindt de keuze voor Leterme geen verrassing: 'Het is wel jammer dat hij het ambt van burgemeester niet meteen opneemt.' 
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