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30 JAAR SAMEN
Van 1982 tot 2012…. 30 jaar inzet voor onze ideeën. Voor een kleinschalige en
groene gemeente, met behoud van de eigenheid van de kernen en
deelgemeenten, met een doordachte visie op de verschillende uitdagingen (bv.
betaalbaar wonen, onroerend erfgoed, toeristische onwikkelingen…) en met het
algemeen belang en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen voor ogen.
Mensen met verschillende filosofische en politieke overtuigingen die
samenwerken, altijd als een vriendengroep. Ook vandaag nog. Het overgrote
deel van ons bestaan brachten we door in de oppositie, de laatste 7 jaar in de
meerderheid. Uiteraard hebben we de laatste jaren het meest kunnen realiseren.
Maar zelfs toen we in de oppositie zaten, werden sommige voorstellen aanvaard.
Denken we maar aan de premie die mensen kunnen krijgen als ze voor
behoeftige ouders zorgen thuis. Of aan de subsidie voor mensen die een
regenwaterput plaatsen. Denken we ook aan subsidies voor
ontwikkelingssamenwerking, enz. en aan het instellen van adviesraden. Al die
jaren in de oppositie en meerderheid hebben we er ook over gewaakt dat er een
democratische controle was en is op wat er in en buiten het gemeentehuis
gebeurde en gebeurt. Bij het terugblikken in de documenten komen vele goede
en minder goede herinneringen boven. De krantenknipsels leren ons dat we
jarenlang een scherpe oppositie voerden, maar die oppositie was wel gebaseerd
op dossierkennis. Hoewel ook wij soms wel eens kort door de bocht gingen, was
het vaak de enige manier om moeilijke dossiers onder de aandacht te brengen.

1982
Ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 neemt Mich Van
Opstal het initiatief om een gemeentelijke lijst te maken waarop mensen van
verschillende filosofische en politieke gezindheden kunnen samenwerken, als het
maar “mensen van goede wil” zijn.
De voedingsbodem voor die lijst zijn o.m. de Werkgroep voor het behoud van de
Concessie, de milieu- en vredesbeweging en de Volksunie, die als politieke partij
al enige jaren bestaat in De Haan, maar er in 1976 – het jaar van de fusie, toen
De Haan ontstond uit Vlissegem, Klemskerke en Wenduine - nipt niet in was
geslaagd om een verkozene te halen. De Lijst van de Burgemeester (LLB) haalde
een volstrekte meerderheid toen. Onze nieuwe lijst krijgt de naam DE HAAN
2000. Daarmee geven we aan dat we onze ideeën voor de gemeente tegen 2000
uitgevoerd willen zien.

Er wordt veel vergaderd en aan het programma gewerkt. Vooral het programma
vraagt veel inspanning en het wordt dan ook een flinke bundel. Annie Borny tikt
het hele ding uit. Later, bij volgende verkiezingen, zouden we meestal iets
minder tijd steken in het schrijven van een programma, de bundels werden
kleiner, maar de krachtlijnen bleven steeds dezelfde.

Dat Mich Van Opstal als bekendste
gezicht van alle kandidaten, de lijst
zal trekken, is al snel duidelijk. Hij is
bestuurslid van de VU en dat
betekent dat plaatsen 2 en 3 aan
andere
strekkingen
toekomen.
Anders zou er geen pluralistische lijst
zijn. Op 2 komt Emanuel Monbaliu,
die een CVP-verleden heeft en nog
bestuurslid is van die partij, maar
ook actief is voor het behoud van het
bouwkundig erfgoed, en op 3 staat
Peter De Groote, van socialistische
huize. Vandaele krijgt als tweede
VU’er de 4’ plaats. Jan Claeys is
lijstduwer.

Bij de LB is Leon Beirens lijsttrekker. Marcel Meyers staat als uittredend
burgemeester op de 2’ plaats en Ivan Cattrysse duwt.
Bij CVP trekt Albert Tilmans, gewezen burgemeester van Wenduine, met
Christiaan Beirens op de 2’ plaats en José Borny als duwer. Bij SP trekt Willy
Monbaliu, bij PVV Louis Laridon.

De enige campagne die behoorlijk professioneel is, is die van de LB. DH 2000
heeft een alternatieve campagne. We hebben ook weinig middelen. Robert
Vanhoucke schildert de borden, individuele affiches drukken doen we niet, wel
een groepsaffiche. En 2 huis-aan-huis folders: één met de kandidaten en één
met het programma. Voortaan zouden we dat bij elke campagne zo doen. Maar
we doen ook een paar originele dingen, bv. op de dag voor de verkiezingen
rondrijden met paard en kar.

En op de ochtend van de verkiezingen hangen we aan alle deurklinken een
papiertje. De daaropvolgende verkiezingen zouden LB en socialisten ons naäpen.
Om onze campagne financieel enigszins te ondersteunen, laten we etsen maken
met een haan en villa’s van De Haan erin getekend. Christian Harveng tekent die
haan. De mensen op de lijst krijgen elk een exemplaar, genummerd volgens de
volgorde van de lijst.
Het verkiezingsresultaat is behoorlijk: we halen 13% van de stemmen, goed voor
2 zetels. SP haalt 8,5% van de stemmen en 1 zetel, PVV 14,3% en 2 zetels. CVP
is goed voor 6 zetels en LB voor 8. Mich haalt de meeste stemmen, Wilfried de 2’
meeste, Jan de 3’ meeste, maar doordat Manuel op de 2’ plaats staat, is hij
verkozen, en niet Jan of Wilfried. De LB verliest de absolute meerderheid en
heeft dus een coalitiepartner nodig. Onze groep blijkt de voorkeur te krijgen. We
onderhandelen in de loop van de nacht ook met PVV en CVP, maar uiteindelijk
geraken we het erover eens dat DE HAAN 2000 met LB samen zal besturen. Het
waren spannende uren in het café van Wilfrieds ouders, De Meiboom in
Vlissegem, waar we verzamelen hadden geblazen die avond.

Als de overeenkomst met de LB getekend moet worden, de avond nadien in het
gemeentehuis, weigert Monbaliu te tekenen. Hij is bewerkt door zijn familieleden,
CVP-parlementsleden Dries Claeys en Jules Van Canneyt. Monbaliu’s
argumentatie is dat hij Cattrysse niet aan de macht wil brengen, want die was
zijn aartsvijand. Uiteindelijk komt er een coalitie LB – CVP uit de bus, de op dat
ogenblik “ondenkbare combinatie”.
Mich komt dus in de oppositie terecht en Monbaliu dus ook, maar hij wordt door
ons niet meer beschouwd als een lid van onze groep, aangezien hij de
beslissingen van de groep niet heeft gevolgd. Rika Remaut gaat naar het OCMW.
Mich voert 6 jaar oppositie.

1988
Voor de verkiezingen van 1988 sluiten we een samenwerkingsakkoord tussen
Volksunie, onafhankelijken en SP. Wilfried wordt lijsttrekker en Mich duwt. Mich
zou door de jaren heen vaak kansen geven aan anderen om zijn plaats in te
nemen, zowel in gemeenteraad als in OCMW. De SP krijgt de tweede plaats voor
Maurits De Wit, na nogal wat discussie binnen de SP. Wij behouden een aantal
kandidaten van 1982 (Mich, Annie, Trudo, Paul, Annemie, Juliette, Robert, maar
er komen ook enkele nieuwe bij: Patrick Vercoutere, Michel De Laere, Danielle
Brulmans, Eric Wouters. Via SP komt Ronny Borny binnen, die later bij ons zou
blijven, maar nog later vertrokken is naar CVP en nu voorzitter is van CD&V.

In 1988 passen we de naam “De Haan 2000” aan naar “SAMEN 2000”. Dat
gebeurt onder impuls van de SP. Wettelijk moest SAMEN echter een afkorting
zijn van iets. Dan maar gezocht tot het volgende uit de bus kwam: “Samen Actief
voor Mens En Natuur”.

Op de kaft van de eerste algemene folder staat Wilfrieds oudste zoon, Joris, toen
een maand of 10 oud.
Bij LB trekt Ivan Cattrysse de lijst.
Hij was Meyers opgevolgd als
burgemeester in de loop van de
legislatuur. Dat was niet zonder slag
of stoot gegaan en Meyers komt dan
ook niet meer op. De LB heeft een
zeer professionele campagne. Ook
wij besteden iets meer middelen dan
de keer voordien. We gebruiken een
nieuw logo, van de hand van Jacky
Vanmaele. Manuel Monbaliu komt
met een eenmanslijst op: “OMBUD”.
Voor CVP trekt Christiaan Beirens de
lijst, bij PVV Louis Laridon.
De
LB
behaalt
de
absolute
meerderheid. CVP valt dus uit de
coalitie en is zeer teleurgesteld.
Wij halen 3 zetels: Wilfried Vandaele
en Mich Van Opstal voor onze groep,
en Jos Temmerman voor SP.
Temmerman was onverwacht over
Maurits De Wit gesprongen. Paul Top
wordt OCMW-raadslid. Het laatste
jaar van de legislatuur laat Mich, die
in die tijd vaak lang in het buitenland
verblijft voor humanitaire projecten,
o.m. voor Artsen zonder Grenzen,
zich opvolgen door Maurits De Wit in
de gemeenteraad. De afspraak is dat
SP ons dan ook voor de volgende

verkiezingen trouw zal blijven, maar
dat zou niet lukken.

Onze groep speelt wel een beslissende rol bij het aanduiden van de OCMWvoorzitster. Binnen LB is Andrée Flahaut de kandidate, maar een ander LB’ster,
Simonne Van Even-Zwaenepoel, probeert zelf voorzitster te worden en heeft
o.m. de steun van CVP. Eerder had ze immers nog op de CVP-lijst gestaan. Op
de valreep steunt Paul Top, na heel wat over en weer getelefoneer en geloop,
Flahaut. Die stem is echt nodig, want zelfs bij onthouding had Van Even het
gehaald omdat zij een grotere anciënniteit heeft dan Flahaut. Wij sluiten dan met
LB een akkoord dat wij binnen het OCMW betrokken zullen worden bij het beleid.
Veel zou daar in de praktijk niet van in huis komen, maar LB stond toen toch wel
behoorlijk in het krijt bij ons.

1994
In de aanloop naar de verkiezingen van 1994 vraagt de CVP bij monde van José
Borny om met De Haan 2000 te kunnen samenwerken. Bij CVP hebben een
aantal oude sterkhouders, zoals Christiaan Beirens en Christiane Deleersnijder,
afgehaakt. CD&V zoekt een nieuwe adem. Wij maken een
samenwerkingsakkoord met CD&V, maar kunnen SP niet bij ons houden. Zij
komen op onder de naam DOEN (aanvankelijk probeerden ze de
naam “De Haan 2001”, uiteraard refererend aan onze oorspronkelijke naam),
met Jos Temmerman als lijsttrekker en met op de lijst ook Renaat Devreese, die
de verkiezing daarna bij ons zal komen. Maurits De Wit blijft wel bij ons, samen
met Ronny Borny, maar de SP als zodanig haakt af. Wie er wel bij komt, is een
groep uit Wenduine. Mich zit in het buitenland, maar landt op 9 september op
Zaventem. Op 10 september moeten de lijsten binnen zijn. Mich kan dus nog op
de valreep zijn handtekening plaatsen. Het wordt een behoorlijk ingewikkeld
samenwerkingsakkoord, maar met een sterke lijst als gevolg.

Wilfried Vandaele trekt de lijst, José
Borny (CVP) komt op twee. Lieve
Van Damme doet haar intrede op de
3’ plaats. Ronny Borny (die is
overgebleven van SP) staat 4’. We
nemen ook een paar oud-PVV’ers
mee: Celest Van Maele staat op 5 en
Leon Sandelé op 7. Via CD&V doet
Monique Deblaere voor het eerst mee
(zij zou later bij ons blijven als CD&V
vertrekt). Ook Georges Van Gijsegem
en Erik Samson treden aan voor onze
groep. En voor de “groep Wenduine”
komen Annette Jonckheere, Jeanne
De Prins, Bart Goethals, Flora
Nijsters,
Johan
Vermeersch
en
Fernand Vermeulen. Die “groep
Wenduine” staat samen, in blok,
onderaan op de lijst. Ze zullen, mede
door die blokvorming, ook uitstekend
scoren. Pijnlijk detail: via de CD&V
komt ook Manuel Monbaliu weer op
de proppen.

Onze campagne is behoorlijk professioneel deze keer. Het logo wordt opnieuw
bijgesteld. Op de publiciteit behouden we de naam “SAMEN 2000”, maar op de
kiesbrief staat “SAMEN”.
De gemeenteraadsverkiezingen vallen samen met de provincieraadsverkiezingen
en Vandaele is enkele maanden eerder lid geworden van de provincieraad voor
de VU, in opvolging van Kris Lambert.

Tegelijk met de lijst voor de gemeente van Samen 2000, trekt Vandaele ook de
provincieraadslijst voor de VU. Dat zou ook de komende verkiezingen zo blijven
(2000 en 2006).
Onze lijst haalt 7 verkozenen: Wilfried Vandaele, José Borny, Manuel Monbaliu,
Annette Jonckheere, Bart Goethals, Flora Nijsters, Fernand Vermeulen.
LB haalt 14 verkozenen, dus een ruime absolute meerderheid. Bij LB kwamen
voor het eerst op de lijst en zijn meteen verkozen: Paul Meyers en Marleen
Schillewaert. Ook Jenny Van Hecke deed haar intrede en wordt meteen schepen.
De andere partijen halen geen zetels: Vlaams Blok (met lijsttrekker Jean-Paul
Peeters) en DOEN.
In percentages uitgedrukt haalt LB 57% van de stemmen, SAMEN 31,8%. DOEN
6,9% en VB 3,5%. 6 jaar lang zijn er dus maar twee partijen in de
gemeenteraad: LB en SAMEN.
Mich en Celest Van Maele gaan naar het OCMW. Mich laat zich na enige tijd
vervangen door Ronny Borny. Begin 1999 ruimt Celest plaats voor Mich.

2000
Binnen de LB-meerderheid is er in de loop van de legislatuur behoorlijk wat
heibel geweest. Inhoudelijk rond dossiers, bv. de aankoop van de Potinière, maar
ook rond de figuur van Jenny Van Hecke, die er geen doekjes om windt dat ze
burgemeester wil worden. Ze werkt aan een eigen lijst. De groep Wenduine
binnen SAMEN enerzijds, en CD&V anderzijds (met o.m. Guy Depauw) vinden dat
een gouden kans. Zij gaan met Jenny praten en willen ook ons er (uiteindelijk)
bij. Met lange tanden nemen wij aan de onderhandelingen voor lijstvorming deel
en uiteindelijk is er uitzicht op een “monsterlijst”. Maar in het zicht van de meet
besluit CD&V toch alleen op te komen. Ronny Borny vertrekt naar CD&V. De
groep Wenduine sluit aan bij Jenny.
Op een zucht verwijderd van het ogenblik dat de lijsten ingediend moeten
worden, staat SAMEN dus met de broek op de enkels. In een week tijd maken we
opnieuw een eigen lijst, zoals in 1982. Hoewel dat wettelijk op dat ogenblik nog
niet moet, is de helft van de kandidaten vrouw.

Op de lijst verschijnen heel wat
nieuwkomers: Hans Kellner, Geert
Van Dycke, Linda Six, Inge Van
Buynder-Seys,
Cedric
Debaecke,
Betty Haesevoets, An Degeyter,
Anne-Mie
Decuypere,
Ronny
Vandaele, Betty Decaluwé en Henri
Vansever. Monika Bauer-Hartlapp
mag zonder Belgische, maar met de
Duitse nationaliteit als Europees
burger
meedoen
aan
deze
verkiezingen. Renaat Devreese, die
Agalev vertegenwoordigt, komt ook
op de lijst. Ook Daniëlle Brulmans
doet weer mee. De dag dat de lijst
moet worden ingediend, moet nog 1
plaats ingevuld worden en daar zijn
twee kandidaten voor: Jaap Van
Dyck en Greta Defurne. We kiezen
voor Greta en hebben daardoor de
eerste lijst in Vlaanderen met een
meerderheid
aan
vrouwelijke
kandidaten.

In de aanloop naar de verkiezing is er een klacht tegen enkele LB’ers. Er volgen
huiszoekingen. Tegen die achtergrond verliest de LB haar absolute meerderheid.
LB haalt nog 10 zetels (Christine Beirens wordt voor het eerst verkozen), NU van
Jenny Van Hecke haalt 6 zetels, CVP 3 (Stefaan Beirens, Manuel Monbaliu en
José Borny) en SAMEN 2 (Wilfried Vandaele en Mich Van Opstal). Mich laat zich al
bij het begin van de legislatuur opvolgen door Lieve Van Damme. Monique
Deblaere vertegenwoordigt SAMEN in het OCMW. Er is ook nog LVV (“Lijst
Vernieuwing door Verjonging”), de onvolledige lijst van Hans Jonckheere. Als alle
anderen samen spannen, is er een alternatieve meerderheid. Op de avond van
de verkiezingen wordt een principieel akkoord gesloten tussen alle partijen
“tegen” LB. Al snel blijkt echter dat één CD&V-verkozene niet wil tekenen:
Manuel Monbaliu… 20 jaar nadat Monbaliu ons belette tot de
bestuursmeerderheid toe te treden, doet hij dat nu opnieuw.
Om uit de impasse te geraken, biedt LB het burgemeesterschap aan aan Wilfried
Vandaele. Ze komen bij hem thuis met een voordracht waar alle handtekeningen
van de LB-verkozenen op staan. Vandaele hoeft maar toe te happen. Maar hij
blijft trouw aan het gegeven woord tegenover CD&V en NU. Uit strategische
overwegingen hadden wij ons de dagen na de verkiezingen vastgeklonken aan
CD&V en was de afspraak dat de ene niet zonder de andere zou marcheren in
welke richting dan ook. SAMEN houdt zich dus aan die afspraak, CD&V niet.
Blijkbaar hadden sommige oudgedienden, Christiaan Beirens op kop, de touwtjes
weer in handen genomen en gingen ze de LB depanneren. Op die manier worden
Stefaan Beirens en José Borny in het schepencollege geloodst. Als José in de loop
van de legislatuur overlijdt, verplicht LB CD&V hem te laten opvolgen door
Manuel Monbaliu. Voor bewezen diensten.
Toen Vandaele de voordracht om burgemeester te worden, niet tekende, had
Ivan Cattrysse gezworen op het hoofd van zijn kleinkinderen dat hij Vandaele in
het college zou brengen. Dat Vandaele niet tekende, gaf Cattrysse immers
opnieuw uitzicht op de burgemeesterssjerp. Maar Vandaele kwam dus niet in het
college. Alleen op het einde van de legislatuur, begin 2006, toen Cattrysse
ontslag nam als burgemeester, bood de LB SAMEN een schepenzetel aan. Het
ontslag van Cattrysse was het eindpunt van een verjongingsproces binnen LB,
waarbij ook al Vanmassenhove en Nuytten plaats hadden geruimd.
Het relaas van de onderhandelingen, de dure en gebroken eden, schrijft
Vandaele neer in “Het sprookje van de reus en de kabouters”, dat in alle bussen
wordt bedeeld. Het sprookje vertelt de avonturen van de “duinkabouters” o.l.v.
Sneeuwwitje (Jenny Van Hecke), de “kerkkabouters” (CD&V), de reus
(Cattrysse), de “bazaarkabouter” (Monbaliu) en de “boomkabouters” (SAMEN).
Het verhaal vind je op: http://www.vandaelestreken.be/folder/VANDAELEfolderOud-2000-01.gif

2006
Het toetreden van SAMEN tot de meerderheid op het einde van de legislatuur
(per 2 januari 2006) leidt er toe dat er een kartel komt “LB+SAMEN” voor de
verkiezingen van 2006. Om die keuze toe te lichten, schrijft Vandaele een
vervolg op het sprookje van 2000.
De lijstvorming verloopt moeizaam.
SAMEN krijgt uiteindelijk slechts 4
plaatsen en Vandaele krijgt de 4’
plaats (i.p.v. de 2’ zoals gebruikelijk
in een kartel). De SAMEN-kandidaten
zijn:
Wilfried
Vandaele,
Lieve
Vanhaecke-Van
Damme,
Linda
Braeckman-Six en Bart Goethals. Wel
krijgt SAMEN de toezegging dat er
zeker 1 schepen zal zijn. In ruil voor
het aanvaarden van de 4’ plaats zal
er anderhalve schepenambt naar
SAMEN komen als de groep meer
dan 1 verkozene haalt. Dat het
moeilijk is kartel te vormen met een
groep
waarvan
de
leden
samenspannen, blijkt nu opnieuw.

Een aantal VLD’ers binnen LB hebben het er blijkbaar moeilijk mee dat er een
kartel is met SAMEN en in de campagne wordt dat al meteen duidelijk.
Uiteindelijk is Vandaele de enige verkozene voor SAMEN. Van alle mannen op de
kartellijst heeft hij de meeste voorkeurstemmen, maar hij slaagt er niet in
iemand van de groep “mee te trekken”. Hoewel SAMEN de zekerheid heeft dat
het 6 jaar aan het beleid deel kan nemen in het schepencollege, zijn de
verkiezingen van 2006 –met die ene verkozene- toch een ontgoocheling. SAMEN
stuurt Lieve Van Damme naar het OCMW.

Het kartel LB+SAMEN behaalde 49%
van de stemmen, goed voor 12 van
de 21 zetels. DaZ, o.l.v. Stefaan
Beirens, bracht vooral CD&V’ers en
VLD’ers samen en haalde 5 zetels.
SP.A haalde voor het eerst sinds lang
2 zetels en Vlaams Belang veroverde
voor het eerst in de Haanse
geschiedenis een zetel. NU hield één
zetel over, die van Jenny Van Hecke.
Maar ze gaf die onmiddellijk door aan
haar echtgenoot René Van Nuffel, die
trouwens lijsttrekker was. Manuel
Monbaliu had opnieuw zijn eigen lijst,
DORP, dit keer geen één- maar een
tweepersoonslijst
met
zijn
echtgenote.
SAMEN treedt met Wilfried Vandaele
opnieuw toe tot het schepencollege.

2012
We hebben 6-7 jaar zo sterk mogelijk onze stempel gedrukt op het beleid, maar
we hebben natuurlijk altijd de steun van de anderen nodig in het schepencollege.
Door hard te werken en onze dossiers te kennen, hebben we redelijk veel
kunnen realiseren. We hebben ook geprobeerd niet aan vriendjes- of
sinterklaaspolitiek te doen, maar altijd het algemeen belang te laten voorgaan.
Iedere inwoner wordt op dezelfde manier behandeld. Als er zaken onrechtvaardig
zijn, moet er een oplossing worden gezocht. Maar het algemeen belang gaat voor
op persoonlijke belangen. En we hebben een visie waar wij naartoe willen werken
wat betreft toeristische projecten, betaalbaar wonen, onroerend erfgoed,
gezonde gemeentekas, laagdrempelig cultureel aanbod, ruimte voor de jeugd…
Maar het nastreven van een rechtlijnige maar rechtvaardige politiek wringt bij
sommige politici in de meerderheid. Ze worden daarin gesteund door
oudgedienden die achter de schermen (en achter de rug) aan afbraakpolitiek
doen en de kaart trekken van belangengroepen die hun greep op de Haanse
politiek de voorbije jaren langzaam kwijt waren geraakt.
Dat wordt meteen de inzet van de verkiezingen van oktober 2012: kiezen de
inwoners voor een ploeg die met visie wil voortwerken aan het algemeen belang,
aan een duurzame samenleving, of kiezen ze ervoor om terug te keren naar de
tijd van toen, naar de vriendjes- en sinterklaaspolitiek van weleer.
Tekst: Wilfried Vandaele
Opmaak: Ronny Vandaele

