
Nieuwsbrief van Sabien Lahaye-Battheu November 2012

Beste medeburger,

"Heftig!" Dit woord typeert het best mijn voorbije
week. Heftig enthousiast waren we de zaterdag vóór de
verkiezingen toen we met een treintje Groot-Poperinge
doorkruisten. Heftig blij waren we verkiezingszondag
toen bleek dat Open Vld vooruitging (van 19,8% naar
22,9% = + 3,1% of van 5 naar 6 zetels) en ik mijn per-
soonlijke score meer dan verdubbeld zag: van 899 naar
2.012 voorkeurstemmen! Heftig ontgoocheld waren
we toen bleek dat de verliezers, CD&V en Samen, hun
vrijage van vóór de verkiezingen omzetten in een ver-
standshuwelijk, zonder dat de stem van de Poperinge -
naar ook maar van enige tel was. 

Coalitievorming 
Al op de verkiezingsavond stelden wij vast dat CD&V
ons als tweede en winnende partij negeerde. Onze
vraag, zowel in de Roeselare (in de wandelgangen van
de WTV-studio's) als in Poperinge (in Gasthof De
Kring), om samen te zitten werd afgewimpeld. Van 
N-VA kregen we bevestigd dat voor CD&V een coali-
tie met N-VA én Open Vld uitgesloten was. CD&V zou
nooit met Open Vld in een coalitie stappen.

Gezien het ‘njet' van CD&V tegen ons en gezien van
ons niet kan worden verwacht dat wij bleven stilzitten,
namen wij de volgende dag inderdaad het initiatief om
's avonds met de twee andere winnaars (N-VA en
Groen) samen te zitten. Samen beslisten we na ons
inhoudelijk gesprek om ook Jurgen Vanlerberghe
(Samen) uit te nodigen. Hij ging hierop onmiddellijk
in. Ook hij wilde dus de mogelijkheid van een grote
coalitie bekijken. De vergadering werd afgerond
omstreeks 24u, met de afspraak dat we elk van onze
kant onze achterban zouden raadplegen en elkaar op
woensdagavond desgevallend zouden terugzien.
Achteraf is gebleken dat de voordeur waarschijnlijk
nog niet echt dicht was achter hem, toen Jurgen
Vanlerberghe Christof Dejaegher inlichtte over onze
vergadering en hem op die manier onder druk zette om
zoveel mogelijk binnen te halen voor zijn partij.
Christof Dejaegher zwaaide woensdagavond op WTV
met een sms van Vincent Van Quickenborne aan JohnA
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2.012 x bedankt aan de Poperingse kiezer!

3.942 x bedankt aan de kiezers in het district Ieper-Poperinge!

Crombez, die dinsdagmorgen via Jurgen Vanler berghe
bij hem was beland. Hij wilde daarmee bewijzen dat
het initiatief voor een grote coalitie van hogerhand
kwam, maar dit slaat nergens op! Natuurlijk wordt
vanuit Brussel de coalitievorming gevolgd en wordt er
voor elkaar gesupporterd, maar in onze stad was er
geen inmenging. Hierin ben ik formeel. Het initiatief
kwam alleen van ons. Als CD&V’er is Christof
Dejaegher trouwens zeer slecht geplaatst om zo’n
opmerking te maken. Als we alle sms’en in de gsm van
Yves Leterme over coalitievormingen in de regio zou-
den afdrukken, zouden we immers al een dik boek heb-
ben...

CD&V heeft nooit de brug willen maken naar Open
Vld. Noch op zondagavond, noch de hele maandag
konden wij met CD&V een gesprek hebben, ook al
werden wij door de landbouwfractie van CD&V hier-
toe aangepord. Pas dinsdagmorgen, nadat het koppel
Dejaegher-Vanlerberghe aan het spinnen was, kreeg ik
een telefoontje van Christof Dejaegher om op woens-
dagmorgen samen te zitten ...

Toekomst
Bitter, zo zou je na zo'n helse week kunnen worden.
Bitterheid is evenwel niet aan ons besteed. Wij zullen
de komende bestuursperiode meer dan ooit alles uit de
kast halen om onze visie op Poperinge door te drukken.
In belangrijke dossiers (mobiliteit, zwembad, leeg-
stand winkelcentrum, tewerkstelling, enz.) zal de Open
Vld-stem luid weerklinken.

Conclusie
Open Vld betreurt dat er een coalitie werd gevormd
met alleen verliezers, die amper 50% van de bevolking
vertegenwoordigt. De Poperingenaars hadden beter
verdiend. Maar we laten de schouders dus niet hangen
en zullen ook de komende jaren een correcte en con-
structieve oppositie voeren!  

Met vriendelijke groeten,

Sabien 
21 oktober 2012

Bezoek Parlement 21 nov. (zie pag. 3)



Sabien in de pers ...

Alle persartikels over en met Sabien, en alle wetsvoorstellen

en parlementaire vragen vindt u terug op www.sabien-
lahaye-battheu.be. Via de website kunt u zich inschrij-

ven op Sabiens maandelijkse elektronische nieuwsbrief. 

De Standaard, 18 juli 2012

Het Laatste Nieuws
28 augustus 2012

De Morgen, 16 mei 2012

Het Nieuwsblad, 12 juni 2012

De Morgen, 12 mei 2012

Het Laatste Nieuws, 7 juni 2012

De Standaard, 
14 juli 2012



Het Nieuwsblad, 1 juni 2012

Bezoek aan het federaal
parlement

Woensdag 21 november 2012 
Afspraak 12u30 parking Reizen Suffis 

(Europalaan 6-8 Poperinge) terug rond 20u00

Gratis bezoek – 10 euro p.p. bijdrage buskosten

Inschrijven vóór 18 november
Contactgegevens op achterflap

Open Vld Westhoek evalueert
gemeenteraadsverkiezingen

Als regiocoach van Open Vld Westhoek zet Sabien de
resultaten van de gemeenten uit de regio op een rijtje.

IN COALITIE
Burgemeester Marc Vanden Bussche trok in Koksijde
met ‘Lijst Burgemeester' naar de kiezer en behaalde
een absolute meerderheid van 16 op 27 zetels. Toch
werd ook N-VA opgenomen in de coalitie. In
Alveringem kwam Open Vld opnieuw onder
‘Gemeentebelangen' op en behaalde opnieuw 6 van de
15 zetels. Er werd een coalitie met CD&V gesloten.
Burgemeester Stephan Mourisse behoudt in Vleteren
zijn absolute meerderheid van 7 op 13 zetels. Dat geldt
ook voor burgemeester Sandy Evrard van Mesen, die
zijn absolute meerderheid nog vergroot van 5 naar 6 op
de 7 zetels. In Heuvelland kwam Open Vld ook
opnieuw onder ‘Gemeentebelangen' op. Er werd 1
zetel extra bekomen (9 van de 19) en een coalitie
gesloten met N-VA. Zoals in 2006 kwam Open Vld dit
jaar onder ‘Inspraak' op in Zonnebeke: er werden 12
van de 23 zetels behaald, een absolute meerderheid. In
2006 waren dat er 8 van de 21. In Wervik kwam Open
Vld in 2006 onder ‘Impuls' op. Toen werden 4 van de
25 zetels behaald. Als Open Vld behaalde de partij dit
jaar 3 van de 25 zetels. Er werd een coalitie gesloten
met sp.a en N-VA.

IN OPPOSITIE
In Nieuwpoort zakt Open Vld van 11% naar 5%,
waardoor de partij haar twee zetels in de gemeenteraad
verliest. In De Panne kwam Open Vld in 2006 onder
‘VEDA' (VLD + sp.a + onafhankelijken) op en behaal-
de toen 13 van de 21 zetels. Dit jaar kwam Open Vld
op in het kartel ‘Visie 2020&N-VA', dat 6 van de 21
zetels behaalde. Het kartel ‘VIA' (Veurne in Actie:
Open Vld en onafhankelijken) wist 1 zetel te bekomen
in de gemeenteraad van Veurne. In 2006 behaalde
Open Vld er alleen nog 3. Ook in Lo-Reninge trok
Open Vld in 2006 onder ‘Gemeentebelangen' naar de
kiezer: 2 van de 13 zetels was toen het resultaat. Dit
jaar kwam Open Vld met N-VA in kartel op onder de
noemer ‘Inspraak' en werden 6 zetels behaald. In 2006
kwam Open Vld apart op in Ieper en kreeg de partij 3
van de 31 zetels toebedeeld. Dit jaar behaalde ‘Open
Ieper' 4 van de 33 zetels. In Langemark-Poelkapelle
moet Open Vld 1 zetel inleveren: van 3 naar 2.



Contactgegevens

Sabien Lahaye-Battheu
Casselstraat 252  •  8970 Poperinge
Tel. : 057 33 77 78  •  Fax : 057 33 93 29

Bureel
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Tel. : 02 549 85 75  •  Fax : 02 549.85.54
E-mail : sabien.battheu@primusnet.be

Medewerkers
reynaertstefaan@yahoo.com 
isabel.sticker@primusnet.be

www.sabien-lahaye-battheu.be

O tempora! O mores!

In oktober 1982 verloor Henri d’Udekem d’Acoz nipt de absolute

meerderheid. Kwatongen beweren dat hij dit te danken had aan zijn

eigen partij die hem, niettegenstaande zijn monsterscore van de eer-

ste fusieverkiezingen in 1976, met hulp van de Deken, eerst vijf jaar

in de frigo stopte, vooraleer hij de fel begeerde sjerp kon omgorden.

Sommigen, zelfs ex-ministers, vinden het nog steeds vanzelfsprekend

dat, in zo’n situatie, de kleinere minderheidspartijen op hun buik

gaan liggen en de uitverkorene dankbaar de hand gaat likken voor

het ontvangen van enkele kruimels van de ‘grote’ overwinnaar. 

d’ Udekem wachtte tevergeefs op die vernederende knieval. De toen-

malige PVV, SP en VU vergaderden immers in een Noord-Frans

dorpscafé en smeedden een "monstercoalitie".

De baron fulmineerde dat hij meer voorkeurstemmen had dan de

drie kopmannen samen en voerde zes jaar lang een bitsige opposi-

tie. In 1988 moest hij een nieuwe uppercut incasseren; de ‘driewiel-

kar’ versterkte haar meerderheid en burgemeester Marc Mahieu

onttroonde hem als stemmenkampioen. Een ongeziene frisse wind

waaide door Poperinge en de legislatuur 1982-1988 mag gerust

bestempeld worden als één van de beste ooit.

Enkele jaren later ontplofte de coalitie door toedoen van één van de

architecten die aan een syndroom van chronische zelfvernietigings-

drang leed. De baron werd graaf en veel minzamer, en regeerde nog

meer dan tien jaar over Poperinge.

Dertig jaar later ...
In oktober 2012 was er opnieuw een momentum. De CD&V, nog

steeds veruit de grootste partij, verloor zijn derde gemeenteraads-

verkiezing op rij, maar paradoxaal genoeg steeg bij hun onderhan-

delaars de arrogantiegraad omgekeerd evenredig. Men stelde zelfs

exclusieven.

De winnaars (Open Vld, N-VA en Groen) stootten niet op de oude

socialisten van weleer.  R. Goudenhooft, L. Wintein, D. Nolf,

W. Vanlerberghe, e.a waren harde onderhandelaars, maar pragma-

tisch en bereid tot dialoog en compromis. Eens dit laatste bereikt

waren ze uiterst betrouwbaar en loyaal.

In 2012 mochten ze (kort) samenzitten met een beroepspoliticus,

gekneed en misvormd in Vande Lanottes kabinetten, die echter na

een eerste aftastend gesprek over een gemeenschappelijk program-

ma naar zijn broodheer, de keizer-koster, trok. Dit is uiteraard zijn

goed recht. Dat de verliezers samen dan nog met gespeelde veront-

waardiging hun visie in de pers uit de doeken deden, typeert de per-

sonen in kwestie alleen maar. Zielig...

Philip Lahaye, 21 oktober 2012

Philips column Campagne in beeld ...


