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30-01-2012, p.14

Leiestreek, Mandelstreek, Middenkust, Oostkust, West- en Middenkust, Westhoek

CD&V-N-VA schuift Leterme en Durnez naar voren

Zoals te verwachten was, trekt de kartellijst CD&V-N-VA in Ieper met oud-premier Yves Leterme als lijsttrekker naar de kiezer. Gemeenschapssenator Jan Durnez wordt naar voren geschoven om zijn zetel warm te houden.Omdat burgemeester Luc Dehaene er een punt achter zet, moest CD&V-N-VA een nieuwe lijsttrekker zoeken. Daarvoor klopte CD&V aan bij haar boegbeeld. "Het past niet echt in de carrièreplanning, maar ik zou dit heel graag doen. Er breekt een heel boeiende periode aan, met de 100ste verjaardag van WO I. Wanneer ik uit Parijs naar Ieper terugkeer, hangt af van het mandaat bij de OESO. Maar tussen december 2013 en december 2015 keer ik terug om burgemeester te worden, als de kiezer dit mandaat aan CD&V-N-VA toewijst", aldus Leterme. De 58-jarige Jan Durnez krijgt de derde plaats op de kartellijst. Als hij burgemeester wordt, zal dit zijn allerlaatste uitvoerend mandaat zijn. Een terugkeer van Leterme betekent immers dat er voor hem geen plaats meer in het college is. "Ik zal er dan ongeveer 61 zijn en dertig jaar uitvoerend mandataris zijn geweest." Schepen Jef Verschoore, die open kaart had gespeeld over zijn ambitie om burgemeester te worden, wordt lijstduwer en krijgt als troostprijs ook een zitje in de provincieraad. "Ik leg me neer bij de beslissing van de partij. Ik hoop me nog de volle zes jaar verdienstelijk te maken als schepen." Ook N-VA Ieper keurde de lijst goed en gaf zo niet toe aan de druk van de nationale partijtop om het kartel alsnog op te blazen. De partij krijgt twee plaatsen binnen de top-vijf van de lijst. (DDW)

 © Het Laatste Nieuws

file_4.png

file_5.wmf



CD&V-N-VA schuift Leterme en Durnez naar voren
 



INCLUDEPICTURE "http://www.mediargus.be/usergeneratedcontent/multimedia/2012/01/30/45188097/22925215.jpg" \* MERGEFORMATINET file_6.png

file_7.wmf




