
‘Ik ben de tegenpool van Frank
Beke: niet rustig en niet
bescheiden’, lacht Daniël Termont.
Dus kroont de Gentse sp.a-
lijsttrekker zichzelf al tot nieuwe
burgemeester en droomt hij van
een stad zonder werklozen, met
schuune woningen en een nieuwe
toren in het centrum. ‘Maar Gent
moet geen groot Sint-Martens-
Latem worden. Daar spreken de
mensen niet tegen elkaar.’

DOOR TINE PEETERS EN GORIK VAN HOLEN

“Mijn absolute prioriteit is het wegwer-
ken van de dualiteit in de stad. In Gent lijkt
het altijd feest, maar het is er niet voor
iedereen even plezant. Een ideaal Gent is
een Gent waar iedereen zich zo gelukkig
voelt als ik. De Gentenaars moeten graag
werken en graag thuiskomen. Werk,
wonen en onderwijs zijn mijn drie grote
kapstokken. Als je mij carte blanche geeft,
zorg ik ervoor dat iedereen die werkloos is
aan een leuke job raakt. Voor die baan krij-
gen ze dan een degelijk loon zodat ze in
hun favoriete huis kunnen wonen. Het
moeten niet allemaal villa’s zijn. Gent moet
niet veranderen in Sint-Martens-Latem.
Zelfs in een ideale wereld wens ik dat niet,
want de mensen spreken daar niet tegen
elkaar.

“De basis van alles is onderwijs. We moe-
ten grote inspanningen doen om allochto-
nen Nederlands te leren. Daar is veel geld
voor nodig, maar ik wil de wijkscholen
openstellen. Leerkrachten zoeken om die
mensen na de schooluren op een speelse
manier Nederlands te leren. Hen uitleggen
waarom blikjes absoluut in die blauwe vuil-
niszakken moeten.

“Ik wil echt onderzoeken waarom ‘de
Gentenaar’ zich ongelukkig voelt. Er heerst
een zeer subjectief onveiligheidsgevoel.
Veiligheidswandelingen kunnen veel

oplossen. Als twee buurvrouwen zich niet
veilig voelen omdat jongeren 
’s avonds staan te tieren, dan gaan we 
op avondwandeling.” 

Het koekske van uw ijskreem

“Burgemeester worden van álle
Gentenaars, dat is mijn droom. De kiezer
heeft het recht om te kiezen, maar als bur-
gemeester heb je de plicht om te werken
voor iedereen. Net zoals Frank Beke bezoek
ik de inwoners van de moeilijkste wijken.
Als je in een klein huisje zit, stel je als politi-
cus andere vragen dan op een hoorzitting
met roepers. Van de traditionele steen die
losligt tot ingrijpende veranderingen, alles
komt in die gesprekken aan bod. De oudere
Gentse bevolking vindt het bijvoorbeeld
verschrikkelijk vervelend als de kinderen,
vaak allochtonen, een bal tegen de muur
stampen. Dan proberen wij een speelplein
in te planten. De inwoners moeten voor-
taan zelf hun wijk kunnen inrichten. Het
budget voor de gebiedsgerichte werking –
nu 7.000 euro – moet verviervoudigen.

“Gent verwacht nog veel meer geld van de
Vlaamse regering. De volgende burge-
meester moet zorgen voor een andere ver-
standhouding. Die is compleet kapot. Niet
alleen met Yves Leterme en Kris Peeters
(beide CD&V), maar ook met Bert Anciaux
(Spirit). We mogen ons niet verschuilen
achter het excuus dat CD&V Gentse dossiers
tegenwerkt in de regering. De socialisten
zitten ook in die regering. Het spreekt van-
zelf dat CD&V ons duidelijk maakt dat de
samenwerking vlotter zal verlopen als ze
mee in de coalitie mag. Maar dat argument
pakt bij mij niet.

“Over mijn havenbudget heb ik niet te
klagen. We hebben wel absoluut die nieu-
we sluis nodig, anders kunnen we de toe-
komst van Gent vergeten. We moeten blij-
ven scoren binnen onze niches. Toen ik drie
jaar geleden begon over bio-energie, ver-

klaarden ze mij zot. Nu staan de bedrijven
aan te schuiven. Voor 8 oktober wil ik nog
een investering van tientallen miljoenen
euro binnenhalen om bio-energie uit
Indonesische palmolie te halen. Het
bedrijfsleven hangt aan de lippen van de
Gentse proffen. Zij beheersen technieken
om alle plastic te vervangen door biomate-
riaal. Een voorbeeld: nadat je je pint hebt
leeggedronken, kun je je drinkbeker ope-
ten. Gelijk ge het koekske van uwen ijs-
kreem opeet.”

Kabouterdorp

“Met de projecten voor het Sint-
Pietersstation, Flanders Expo en het nieuw
voetbalstadion creëren we duizenden
arbeidsplaatsen. Ik wil dat die projecten
leefbaar én rendabel zijn. De torens aan het
Sint-Pietersstation mogen de omwonen-
den geen 24 uur per dag schaduw bezor-
gen. Maar zij kantten zich ook tegen een
nieuwe afrit. Het is zeer egoïstisch dat zij
geen fijn stof in hun achtertuin willen. Oké,
het fijn stof zal op die plaats verhogen,
maar als het aantal treinreizigers verdub-
belt, komt er minder fijn stof in héél
Vlaanderen. 

“Voor de binnenstad droom ik van een
stevig architecturaal statement. Over de
site aan de garage Mahy moet over twee
eeuwen nog gepraat worden. Mijn genera-
tie moet ook een nieuwe toren in het cen-
trum neerzetten. Van een Gentse architect.
Die Toyo Ito van Anciaux, met alle respect,
maar laat die zijn werk elders doen.

“Toch moeten we absoluut vermijden dat
de leefbaarheid van de stad wordt aange-
tast door de megalomanie van de politiek.
Gent is New York niet, maar mag ook niet
het kabouterdorp van Groen! worden.”  

Onzen Daniël

“Als politiek mandataris kies je ervoor

om constant bij de mensen te zijn. De
afgelopen jaren stond ik het hele weekend
door wel ergens op een lokale kermis. Niet
om een officieel woordje te placeren,
maar om de mensen te zien en te horen.
‘Onzen Daniël is doar’, zeggen de mensen
nu en ze vertrouwen me. Noem mij een
straat en ik weet wie er woont.

“Alleen op die manier kun je het Vlaams
Belang indijken. Je moet hun tactiek over-
nemen. Ik hoor dat het VB de mensen
opstookt en petities organiseert tegen het
huidig beleid. Als beleidsvoerders mogen
we ons niet opsluiten in de ivoren toren
van het stadhuis. We hebben nu al afge-
sproken dat we in de komende legislatuur
alle Gentenaars minstens twee keer willen
zien. Die ideologische debatten tegen het
Belang halen weinig uit. Ook het cordon
sanitaire is voor mij niet nodig. Ik heb
geen richtlijnen van anderen nodig. Ik
behoor nog tot de categorie mensen die
vinden dat dienstbetoon moet. Als je dat
afschaft, organiseer je de verzuring zelf.

“De verzuring neemt toe, zegt men,
maar ik noem het een grotere mondig-
heid. De onderdanigheid en het respect
voor de overheid zijn verdwenen. Als er in
mijn kindertijd een politieagent opdook,
dan lette iedereen op. Nu steken ze hun
middenvinger omhoog. Het voordeel is
dat de man in de straat dichter bij de
beleidsmakers staat. Het nadeel is dat ze
veel rapper klagen. 

“En juist omdat die kloof is gedicht,
spreekt men over verzuring. Compleet
kunstmatig. Als je zegt (heft zijn pint op):
‘Van dit soort bier krijg je hoofdpijn’ en je
herhaalt het drie keer en jullie schrijven
het drie keer in de krant, dan zal iedereen
het geloven.”
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Jabbeke

Leterme redt Bogaert
Even leek het alsof CD&V in Jabbeke

zou splitsen, maar schepen Dirk
Sanders bergt zijn plannen voor een
scheurlijst dan toch op. Daar kwam
nogal wat lievemoederen bij te pas, niet
alleen van burgemeester Hendrik
Bogaert, maar ook van Vlaams minister-
president Yves Leterme. Die reed zelf
naar Varsenare om de brokken te lij-
men. CD&V verdedigt in Jabbeke een
absolute meerderheid.

Leuven

El Khadraoui 
wil Leuven-plage

Brussel, Berlijn en Parijs hebben in de
zomer elk hun eigen stadstrand en dus
slaat ook Leuven aan het dromen.
Europees Parlementslid Saïd El
Khadraoui, lijstduwer op de sp.a-lijst,
ziet zo’n strand (met ingebouwd open-
luchtzwembad) helemaal zitten aan de
Leuvense Vaartkom. Hij wil daarmee
het huidige aanbod zomeractiviteiten,
zoals Hapje Tapje en Marktrock, op een
creatieve manier aanvullen. El
Khadraoui is de zoveelste Leuvenaar
die vindt dat zijn stad wat minder beza-
digd mag worden.

Anderlecht

Affiche, inclusief camera
Walter Vandenbossche (CD&V) heeft

de gemeente Anderlecht ingeschakeld
om de affiches van zijn lijst
Anderl’2007 te beschermen. Die wor-
den systematische beklad, iets wat
Vandenbossche wil verhelpen door er
politiecamera’s op te richten. Zowat alle
affiches staan dus voortaan onder
camerabewaking.

Herent

Ingepakt
Herents jongste aanwinst Rik Daems

(VLD) moet zich nog helemaal bewijzen
in de gemeente van Willy Kuijpers
(Spirit), waar hij de liberale lijst duwt.
Dat doet hij onder meer door zijn
woning van onder tot boven vol te plak-
ken met affiches van de VLD-kandida-
ten. Volgens zijn woordvoerder Yves
Stevens in Het Laatste Nieuws komen
de affiches op de ramen ook van pas
omdat Daems nog geen gordijnen
heeft.

Kapelle-op-den-Bos

Waalse VB-affiches
De affiches van het VB-Vlott in

Kapelle-op-den-Bos blijken in Wallonië
gedrukt te zijn. De plaatselijke afdeling
gaf de opdracht aan een Leuvens
bedrijf, dat het op zijn beurt uitbesteed-
de aan een Waalse drukkerij. “Dit is vol-
ledig buiten onze wil om gebeurd”,
aldus de lokale VB’ers.

Antwerpen

Aanwinst N-VA

Bruno Schevernels, acteur en vroeger
omroeper bij de BRT, komt op 8 oktober
op voor N-VA. Hij is onder meer bekend
van zijn rol als ‘facteur’ in Slisse en
Cesar. Van op de 35ste plaats op de
CD&V-N-VA-lijst ambieert hij geen man-
daat, maar hij vindt wel dat Antwerpen
opnieuw een vast professioneel thea-
tergezelschap moet hebben. N-VA-
gemeenteraadslid Luk Lemmens is
“fier” op de aanwinst.

In de laatste rechte lijn naar de stembusslag van 8 oktober laten we de
Antwerpse en Gentse lijsttrekkers dromen van hun ideale stad.

Daniël Termont ● Lijsttrekker sp.a in Gent

> Burgemeester van alle Gentenaars > veiligheidswandelingen >
nieuwe toren van Gentse architect > bewoners moeten eigen
budget hebben voor inrichten wijk > inzetten op bio-industrie

Droom van een stad

Morgen
Filip Van Laecke over Gent

‘Een ideaal Gent is een Gent waar iedereen 
zich zo gelukkig voelt als ik. De Gentenaars
moeten graag werken en graag thuiskomen’
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