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Mechelen
"De uitdager is N-VA"
Mechelen
Bart Somers ziet voor burgemeesterschap rivaal in Marc Hendrickx
Burgemeester Bart Somers heeft de stadslijst vld-Groen-m+ voorgesteld, waarmee hij in het najaar naar de kiezer
trekt. "Op 14 oktober hebben de Mechelaars de keuze: Marc Hendrickx van N-VA en een verhaal van de Wetstraat,
of mij met de stadslijst en een positief Mechels project."
In een interview in uw weekendkrant van vorige week noemde Somers 'het negativisme' nog zijn grootste uitdager
voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Nu noemt hij man en paard. "Ik zie in onze stad affiches van de Antwerpse kandidaat- burgemeester Bart De Wever
verschijnen. Wel, de uitdager is gekend, net zoals in de rest van Vlaanderen.
De strijd om het burgemeesterschap gaat tussen Marc Hendrickx van N-VA en mij. Ik hoop dat dit voor de mensen
duidelijk is als ze in oktober in het stemhokje staan. Het herstel van Mechelen is broos. Dat mag niet kapot worden
gemaakt", vertelt Somers.
Twaalf jaar
De burgemeester heeft er naar eigen zeggen alle vertrouwen in.
"Wie tevreden is over de positieve verandering die onze stad de voorbije jaren heeft doorgemaakt, weet wie
daarvoor verantwoordelijk is.
Die ommekeer kwam er dankzij de sterke ploeggeest in het stadhuis.
Sinds 2000 werken Vld, Groen en schepen Nobels eendrachtig samen", stelt Somers. "Onze stadslijst is de
voortzetting van twaalf jaar 'stadsmanschap'.
Met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar hebben wij een vrije jonge lijst. Met heel wat sterkhouders, met
nieuwkomers en vooral met veel engagement in het verenigingsleven en het handelsapparaat."
Naast Somers vormen schepen Marina De Bie (Groen), Greet Geypen (Open Vld), Koen Anciaux (Open Vld) en Frank
Nobels (m+) de top vijf. Op zes staat Björn Siffer, die als sp.a-fractieleider onlangs de overstap maakte naar Groen.
Nog een nieuwkomer is Groen-ondervoorzitter Patrick Princen op acht. Schepen Kristl Strubbe (Open Vld) staat op
zeven, de liberale gemeenteraadsleden Alexander Vandersmissen en Fabienne Blavier maken de top tien compleet.
Ludwig Neefs (Open Vld), voorzitter van de provincieraad, en KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans (Open Vld)
duwen de lijst, samen met Groen-parlementslid Kristof Calvo. De lijsttrekkers van de eerste en tweede kolom zijn
Open Vld voorzitter Loïc Verstraeten en Groengemeenteraadslid Frie Niesten.
Verrassingen
Verrassingen op de lijst zijn Klaartje Heiremans, de zakelijk leidster van Zefiro Torna (Vlaams ensemble voor oude
muziek), en wijkmanager Kris Jannes van Mechelen-Noord voor Groen. Ook Guido Verlinden (Open Vld), voorzitter
van het Comité Binnenstad-Zuid, zet de stap naar de actieve politiek. Twee plaatsen gaan nog naar vrouwen.
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