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Installatievergadering Gemeenteraad 
Dendermonde – 02 januari 2019 
 

 

De Pinkstercoalitie 
 

Beste familie, vrienden en sympathisanten van alle verkozenen, 
Beste korpschef, algemeen directeur en stadsmedewerkers, 
Beste collega's, 
 
Allereerst wens ik jullie namens de Open Vld-fractie het beste voor 2019. Ik wens jullie allen 
een goede gezondheid, professionele successen (op politiek vlak natuurlijk niet té veel) en 
veel plezier. Doe vooral uw goesting. Laat wat u moet en doe wat u mag. 
 
De teerling is geworpen, de kiezer heeft de kaarten geschud. Logischerwijs is het dan de 
taak van de politieke partijen om met die kaarten aan de slag te gaan en een coalitie te 
smeden. Idealiter met een maximale weerslag van de verkiezingsuitslag. We konden echter 
allemaal vaststellen dat CD&V en N-VA enkele uren na het sluiten van de kiesbureau's reeds 
de nieuwe coalitie aankondigden. Dat het toch nog enkele uren heeft geduurd komt niet 
door het feit dat er verkennende of inhoudelijke gesprekken gevoerd dienden te worden. 
Nee, die tijd had men enkel nodig om bij CD&V de partijleden te laten instemmen om met 
N-VA in zee te gaan, tot kort daarvoor de baarlijke duivel. Een partij die 2,5u nodig heeft om 
de rangen te sluiten en nadien zelfs geen stemming durft aan te gaan omtrent het 
bestuursakkoord wordt democratisch kaltgestellt. De verkiezingsuitslag ten spijt was het 
spel helaas reeds lang op voorhand gespeeld. Het door de kiezer herschikken van de kaarten 
werd niet afgewacht. De beslissende hand werd gelegd op 21 mei 2018, Pinkstermaandag. 
Die dag werd de Pinkstercoalitie gevormd. Wat de Pinkstercoalitie de komende periode – wie 
weet effectief 6 jaar - kan verwezenlijken zal de toekomst uitwijzen. Wordt het Ezelen op 
onderwijs, Pokeren op ouderenzorg of Zwartepieten op mobiliteit? Natuurlijk is ook Wippen 
niet uitgesloten. Schepen Dierick en schepen Meremans willen ongetwijfeld laten zien dat ze 
niet alleen een ongeboren kind ter wereld kunnen brengen. Dit mag u voor alle duidelijkheid 
figuurlijk opvatten. Maar zoals ik al zei: doe vooral uw goesting. 
 
De meningen over de Pinkstercoalitie lopen in elk geval sterk uiteen, gaande van schandalig 
tot onbegrijpelijk. Het feit dat de twee verliezende partijen het oordeel van de kiezer zomaar 
naast zich neerleggen etaleert een totaal gebrek aan politieke moraliteit. Waar ze 6 jaar 
geleden de 2 winnende partijen waren, gaan ze nu samen als de verliezende partijen. Er is 
dus maar één constante: CD&V, of liever 1 persoon, legt via een voorakkoord de coalitie 
vast voor de verkiezingen. Pure machtspolitiek zonder een greintje idealisme. CD&V, een 
partij die legislaturen op rij deze stad bestuurt en een pandoering van 23% om de oren 
kreeg, én 5 zetels verliest, zou zich best wat nederig mogen opstellen. Dat impliceert onder 
andere om te luisteren naar de signalen van de bevolking en minstens in gesprek te gaan 
met de winnaars van de verkiezingen. Verder is het ook een niet te miskennen signaal dat 
N-VA, een partij die nationaal de wind in de zeilen heeft, na 6 jaar stevig oppositie ook 
achteruit gaat. Het minste wat we kunnen concluderen is dat dit niet de coalitie is waar de 
Dendermondenaar – inclusief een meerderheid van de CD&V-leden - op zit te wachten. 
Bovendien kon de aversie tussen CD&V en N-VA de voorbije 6 jaar moeilijk groter zijn.  
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U herinnert zich vast nog toen men vanuit N-VA het ontslag van schepen Dierick vroeg 
wegens veelvuldige problemen op de begraafplaatsen. U herinnert zich vast ook nog toen 
schepen Dierick collega Roggeman het dieptepunt van de Dendermondse politiek noemde. 
Een consequente houding zal ik de Pinkstercoalitie alvast niet toedichten. Maar waar 
verliezers samenklitten, worden ook winnaars uitgesloten. De Dendermondse kiezer had 
duidelijk een signaal met de vraag naar een nieuwe politieke wind gegeven. De oude 
politieke cultuur met politici voorzien van recepten van gisteren voor oplossingen van 
morgen loopt ten einde. Het gegeven dat de twee jongste lijsttrekkers – collega Tas en ikzelf 
– samen met hun ploeg mede tot winnaars van de verkiezingen mogen uitgeroepen worden 
is de bevestiging dat de Dendermondenaar snakt naar vernieuwing. Helaas krijgen ze niet 
de vernieuwing waar velen op hadden gehoopt. Goede ideeën sterven niet, ze belanden 
hooguit in de koelkast. De vooruitgangsoptimist in me kijkt dus al vol vertrouwen uit naar 
oktober 2024. 
 
Onze vernieuwde én uitgebreide fractie zal in elk geval het werk van de vorige legislatuur 
verderzetten: kritisch maar steeds constructief. We zullen zalven als het kan, maar slaan als 
het moet. We leven momenteel immers in een tijd waarin overdreven polarisering en 
populisme – vooral onder invloed van migratie, globalisering en diversiteit - hoogtij vieren. 
Mensen begrijpen elkaar niet meer. Men spreekt tegen elkaar maar niet met elkaar. Met als 
resultaat dovemansgesprekken, loopgravenposities en egelstellingen. Net op zulke 
momenten wordt het kaf van het koren gescheiden. Onze fractie verwacht van alle lokale 
volksvertegenwoordigers dat ze bijdragen aan een respectvol en waardig lokaal politiek 
ecosysteem. We zullen daarin trachten voorop te lopen. 
 
Politiek is een georganiseerd meningsverschil, tegengestelde visies zijn dus een logisch 
gevolg. De voorbije legislatuur werd het debat quasi steeds op een respectvolle manier 
aangegaan. Daarbij werd geluisterd naar elkaar, wederwoord en andere meningen 
gerespecteerd. Ik hoop dat we deze cultuur kunnen verderzetten. Daar rust ineens een 
zware verantwoordelijkheid voor de nieuwe voorzitter(s) van de gemeenteraad. Als liberaal 
ga ik er natuurlijk van uit dat ons meer wordt toegelaten dan strikt genomen toegestaan 
volgens het huishoudelijk reglement. 
 
Op vlak van waardigheid daarentegen kunnen we naar mijn bescheiden mening wel nog 
progressie maken. Foto's van een berg niet-ontknekelde grond op sociale media plaatsen 
lijkt me niet waardig. Een conceptstudie rond de nieuwe stationsomgeving vooraf aan de 
gemeenteraad in de pers afbranden, op de gemeenteraad uiteindelijk goedkeuren maar 
nadien brieven posten om te melden dat de goedkeuring eigenlijk maar om te lachen was 
lijkt me niet waardig. Bij de lijstvorming als grote coalitiepartner een mandataris van de 
kleine coalitiepartner afsnoepen lijkt me niet waardig. Laat ons allen op dat vlak de nodige 
inspanningen doen. Zeker op sociale media, waar het niveau van enkele collega's soms 
bedroevend, zelfs beschamend, was. Daarmee wordt ons lokaal politiek bestel echt geen 
dienst bewezen. 
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Het komt er de komende 6 jaar op aan muren te veranderen in deuren, steeds met het 
belang van onze stad en al haar stakeholders voorop. Over de invulling zal de komende 
legislatuur vaak en allicht niet onzacht gedebatteerd worden maar over één ding moeten we 
het in december 2024 allen eens zijn: onze stad wordt door de Pinkstercoalitie beter 
doorgegeven dan ze werd aangenomen. 
 
Bedankt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur: Laurens Hofman 

Fractie Open Vld Dendermonde. 

www.openvlddendermonde.be 

info@openvlddendermonde.be 

 
 

 
Noot: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laurens Hofman, Fractieleider (0494/56.47.85) 


