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Voorwoord 

 
 

De studie van het  machtsverwervingsproces op lokaal vlak in Koksijde tussen 

1988 en 2012 is een werk van lange adem geweest. In 1999 schreef Niki 

Sarrazyn een gelijkaardig werkstuk over Koksijde en deze Masterproef zou 

moeten een recentere versie geven van de toen weergegeven vaststellingen. 

Daarenboven is dit werkstuk een vervolgverhaal tot op vandaag en zijn er soms 

andere en actuelere invalshoeken gekozen.   

 

Graag had ik in het bijzonder mijn promotor, professor Dr. Herwig Reynaert, 

van harte bedankt voor zijn tijd en de begeleiding tijdens het schrijven van deze 

Masterproef 

 

Ook zonder de medewerking van de mensen van de Koksijdse archiefdienst 

o.l.v. Caroline Beele, de medewerkers op de (archief)diensten van de provincie 

West-Vlaanderen,  sp.a-Koksijde (voor de toegang tot hun archief) en Geert 

Calcoen (diensthoofd burgerzaken van de gemeente Koksijde)  zou deze 

Masterproef niet tot stand zijn gekomen. Die mensen bedank ik bij deze ook 

van harte. 

 

Ten slotte richt ik ook een woord van dank aan Marc Vanden Bussche, Joeri 

Stekelorum & Guido Decorte. Zij namen de tijd om me te woord te staan 

omtrent de boeiende Koksijdse periode 1988-2012.   

 

  

Ik wens u bij deze veel leesplezier bij het lezen van deze Masterproef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koksijde, mei 2012        

Dries Dawyndt       
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Abstract  

 
Deze Masterproef met als titel „Studie van het machtsverwervingsproces op 

lokaal vlak in Koksijde tussen 1988 en 2012‟ is een wetenschappelijke 

verhandeling.  De bedoeling is dat de lezer na het lezen van deze Masterproef 

een zicht heeft op welke groepen en personen er in Koksijde wegen op het 

lokale beleid en welke politieke ontwikkelingen er zich voort deden. Ook over 

het machtsverweringsproces an sich zou de lezer moeten bijleren: van de 

lijstvorming en de partijprogramma‟s tot aan de coalitievorming en het 

toewijzen van uitvoerende mandaten.  In het eerste deel wordt er op algemene 

wijze op de theorie ingegaan die relevant is bij lokale 

machtsverwingsprocessen. Daarin worden concepten als macht en elite 

uitgediept. Verder in het eerste deel wordt er een theoretische basis gegeven 

over de aanloop naar de verkiezingen, de verkiezingsdag, de nasleep van de 

verkiezingen en het profiel van de lokale mandatarissen. Het tweede deel bevat 

de empirie en behandelt de verkiezingen in Koksijde die tussen 1988 en 

vandaag zijn gehouden. Eerst wordt er nog een inleidend stuk gegeven over de 

politieke situatie van voor de behandelde periode en een demografisch-

economische schets van de gemeente Koksijde. Nadien wordt er in het tweede 

deel per verkiezing afzonderlijk gewerkt.  Elke verkiezingsperiode wordt 

onderverdeeld in een inleidend stukje met de nationale tendens,  de aanloop 

naar de verkiezingen met o.a. de personele en programmatorische 

verkiezingsgestalte, de verkiezingen zelf, de nasleep van de verkiezingen en het 

profiel van de lokale politici per verkiezingsjaar. Het derde deel bestaat uit 

ongeveer hetzelfde stramien als de eerste twee delen en in dit deel worden de 

Koksijdse verkiezingen gelinkt aan de theorie uit het eerste deel. Het laatste 

van deze Masterproef is een algemeen besluit over de politieke situatie in 

Koksijde. De bedoeling is dat de lezer na het doornemen van dit werkstuk een 

beeld kan vormen over het Koksijdse machtsverwervingsproces tussen 1988 en 

vandaag. 
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DEEL 1 THEORETISCH KADER: HET 

LOKAAL MACHTSVERWERVINGSPROCES 
 

1.  Algemeen theoretisch kader 
 

1.1 Inleiding 

 

In deze literatuurstudie is het de bedoeling dat er een inzicht volgt over wat politiek 

concreet inhoudt als er gesproken wordt over het verwerven van macht. Op basis 

daarvan kan het begrip macht verder uitgespit worden. De twee vragen die naar voren 

treden zijn: „Wat houdt de term macht precies in?‟ en „Op welke manier wordt deze 

macht verworven?‟ 

In een latere fase van het literatuuronderzoek is het de betrachting om het 

machtsverwervingsproces in alle opzichten te linken aan de lokale verkiezingen. Aan 

de hand van talloze vragen is het mogelijk om het verwervingsproces van de macht 

toe te passen op  de case van de gemeentepolitiek. Welke groepen hebben het meeste 

macht? De twee vertrekpunten zijn enerzijds hoe de macht wordt verdeeld tussen de 

verschillende bevolkingsgroepen en anderzijds welk profiel de machthebbers hebben. 

 

1.2 Macht staat centraal 

 

Het is duidelijk dat macht de belangrijkste benodigdheid is om actief aan politiek te 

kunnen doen. De studies van verschillende politicologen wijzen ook in die richting. 

“Voor Burnham e.a. is macht hét aandachtspunt van de politicologie,” staat te lezen in 

de cursus politicologie van Carl Devos. “Politics is about power. Studying the 

distribution and exercise of power is, however, far from straightforward. […] The 

subject matter of political science therefore presents particular problems  for the 

researcher. Volgens de filosoof Bertrand Russell is macht even cruciaal voor sociale 

wetenschappen als energie voor de natuurwetenschappen.” Het is niet haalbaar om de 

samenleving te doorgronden zonder dat we het concept macht  verder uitdiepen 

(Devos, 2006, p. 119). Volgens sommige auteurs is macht het belangrijkste werkveld 

van de politieke wetenschappen. 

 

Macht als concept 

Als we de vraag stellen wat macht precies inhoudt dan komt men snel terecht bij de 

woorden conflict, vijandschap of tegenstand (Devos, 2006, p.121). In principe is dat 

niet altijd noodzakelijk, maar er wordt in de literatuur toch rekenschap mee gehouden. 

De meeste omschrijvingen van macht gaan onbetwist uit vanuit het feit dat actor A 

(machthebber) er door de machtsrelatie in slaagt om actor B (machtsonderwerp, 

onderhevig aan machtsrelatie) iets te laten doen dat B zonder deze relatie nooit zou 

doen. Dahl noemt dit de intuitive idea of power (Dahl aangehaald in Devos, 2006, p. 

121). Sommigen gaan nog verder. Volgens Max Weber betekent machtsuitoefening 

ongelijkheid en de inperking van de vrijheid (Weber aangehaald in Devos, 2006, 

p.121). Als er een iets is waar men rekening mee moet houden tijdens de uiteenzetting 

van het concept macht is het dat de publicaties elkaar in het ene geval soms 

tegenspreken en in het andere geval soms aanvullen. 

Macht houdt volgens de meeste auteurs in dat men in staat is om een beleidskeuze te 

kiezen en die dan vooral kan worden opgelegd aan de onderdanen. Macht hangt sterk 
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samen met de term politiek. Politiek is in essentie macht (Heywood, 2002, p. 9). 

Volgens Heywood zijn er verschillende indelingen van politiek. Zijn indeling van 

politiek bevat vier componenten. In de vierde en laatste component beschrijft 

Heywood politiek als power.  

 

Politiek als macht 

De vierde definitie van Heywood van politiek is de breedste en de meest radicale 

(Heywood, 2002, p. 10). Verder dan de particuliere sfeer (overheid en staat) is 

politiek een samenhangend geheel van sociale activiteiten in elke hoek van het 

menselijke bestaan. Politiek is in essentie macht: de competentie om een bepaalde 

doelstelling na te streven en te bekomen vormt de grootste drijfveer voor de mensheid 

om aan politiek te doen.  

 

Gezichten van macht  

Heywood spreekt in zijn boek ook over de „faces of power‟ en onderscheidt drie 

verschillende dimensies waarin macht doorslaggevend is in de politieke sfeer 

(Heywood, 2002, p. 11). 

 

-Power as decision-making: 

Deze fase van macht bevat de opeenvolging van acties die in sommige opzichten 

invloed voeren op de inhoud waarin macht wordt uitgevoerd. Heywood verwijst naar 

het werk van Dahl uit 1961 (Who Governs? Democracy and Power in an American 

City). Daarin wordt duidelijk wie de macht had bij de analyse van de genomen 

beslissingen aan de hand van de voorkeuren van de betrokken actoren.  

 

-Power as agenda setting: 

De tweede fase van macht, naar voren gebracht door Bachrach en Baratz in 1962, is 

de competentie om beslissingen niet te laten nemen. Dan wordt er gesproken van 

„non-decision-making.‟ In  het omgekeerde geval houdt het in dat de betrokkenen er 

in slagen om de politieke agenda in te stellen of te controleren.  

 

-Power as thought control: 

De derde en laatste fase volgens Heywood is de vaardigheid om de andere(n) te 

beïnvloeden. Dat gebeurt door te weten te komen wat de andere denkt, wil of voelt en 

dat dan vorm te geven. Heywood haalde zijn inspiratie bij Lukes om deze theorie te 

staven. Deze machtsvorm wordt gezien als een ideologische indoctrinatie of een 

psychologische controle en heeft een negatieve connotatie. 

 

1.3 Auteurs over macht  

 

In de meeste literatuur rond macht, wordt Dennis Wrong als vooraanstaand auteur 

genoemd. Ook Devos gebruikt Dennis Wrong als speerpunt als hij het concept macht 

uitdiept. “Deze auteur respecteert de wezenlijke betwistbaarheid van macht en neemt 

daarom die betwistbaarheden mee in zijn eigen, gemotiveerde definitie waarin vele 

gezichtspunten worden aangekaart. Wrong ontwikkelde een eigen kijk die heel wat 

discussiepunten aanraakt (Devos, 2006, p. 121).”  Wrong definieert macht als de 

capaciteit van sommige personen om bedoelde en voorziene effecten en reacties op 

anderen te produceren.”  
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Ondanks dat gaat Wrong niet uit van het feit dat macht gelijk is aan invloed (Devos, 

2006, pp.122-126). Wrong zegt dat macht enkel slaat op “intended influence”; de 

intentie om invloed te verkrijgen. Die kan naast de gewenste ook ongewilde reacties 

met zich meebrengen. Er wordt van invloed gesproken als de effecten onzeker of 

onbedoeld zijn. Dan beslissen de actoren zelf hoe hij op de prikkels reageert.  

Niet elke auteur volgt Wrong echter in zijn theorie rond macht. M. van Schendelen 

spreekt in zijn boek, Kernthema’s van de politicologie, niet over macht, maar wel 

over invloed (Devos, 2006,  p. 124). Dahl daarentegen spreekt wel over macht, maar 

enkel als het gaat om de meest extreme voorbeelden zoals dwang of geweld. Ook de 

Nederlanders Peeters – “Macht is het vermogen van een actor om een andere actor 

ertoe te bewegen iets te denken of te doen dat hij anders niet zou hebben gedacht of 

gedaan.” – en van der Eijk – “Macht is het vermogen van actoren om een samenstel 

van gedrags- of keuzealternatieven van andere actoren geheel of gedeeltelijk vast te 

leggen of te veranderen.” –  zijn een deels andere mening toegedaan dan Dennis 

Wrong (Devos, 2006, pp. 124-125). 

 

Vormen van macht 

Dennis Wrong verdeelt macht in vier verschillende vormen: geweld, manipulatie, 

overtuigingskracht en gezag (Wrong, 1979, pp. 21-64).  

 

-Force: De meest extreme manier van geweld is fysiek geweld, maar geweld kan ook 

op een kalmere manier worden ingevuld, zoals gevangenen voedsel en/of slaap te 

ontnemen.  

 

-Manipulation: Manipulatie is het uitoefenen van macht waarbij de machtshebber zijn 

intentie verbergt voor het machtssubject (Devos, 2006, p.126). Op die manier kan het 

machtssubject zich moeilijk verzetten.  

 

-Persuasion: Overtuigingskracht hangt net als de andere machtsvormen af van de 

oneerlijke verdeelde machtsbronnen (Wrong, 1979, pp. 33-34). Het verschil met de 

twee voorgaande machtsvormen is, in het geval van overtuigingskracht, dat de 

asymmetrische verhoudingen tussen machtshebber en machtssubject minder of niet 

duidelijk is. Maar volgens Wrong is er sprake van macht omdat de machtsdrager erin 

slaagt om de gewenste effecten over te dragen op de machtssubjecten.  

 

-Authority: Gezag krijgt het meeste aandacht als machtsvorm in de politicologie 

(Devos, 2006, pp. 126-127). Bij overtuigen hebben we te maken met de presentatie 

van argumenten, terwijl er bij gezag vooral sprake is van het geven van bevelen of het 

verbieden en in de tweede plaats  om legitimiteit of de aanvaarding van gezag. 

 

1.4 Elites en macht 

 

De personen die de macht uitdragen en verwerven worden als „de elite‟ gedefinieerd. 

Die elite is vrij beknopt, maar op lokaal vlak neemt die beperkte groep de beslissingen 

gedurende 6 jaar voor een vrij groot aantal inwoners. Hetzelfde principe geldt 

overigens voor Vlaanderen, Europa en het federale België.  

Macht is een complex begrip en er bestaat veel politieke discussie omtrent die term. 

Over het feit dat die macht niet gelijk verdeeld is, bestaat nagenoeg geen discussie 

(Devos, 2006, p. 159). In een democratie beschikt een klein deel van het volk over de 

macht om beslissingen voor de groep te nemen, hier hebben we het over de politieke 



 

10 

 

 

elite (Mills, 1956, pp. 269-279). Het is mogelijk om de term politieke of machtselite 

te definiëren zoals in het boek Power Elite van Mills. Volgens Mills is de kern van 

een machtselite een kleine groep mensen die we vinden in de belangrijkste 

instellingen. Die democratisch verkozen politieke elite is slechts een van de bestaande 

elites die politieke macht uitoefent, maar in dit werkstuk hebben we het enkel over 

deze elitegroep. 

 

Tot hier werd de link tussen elite, politiek en macht aangetoond. De term elite wordt 

gebruikt bij de groep mensen die de macht in handen heeft of er op een bepaalde 

manier toe bijdraagt. Politici moeten strijden om die macht te verwerven of te 

behouden. Ook op gemeentelijk vlak zijn er verschillende zaken waar men rekening 

mee moet houden om toe te treden tot die politieke elite en kunnen verschillende 

mogelijkheden benut worden om de macht te consolideren.  

 

2. Aanloop naar de verkiezingen 
 

Gemeenteraadsverkiezingen zijn zoveel meer dan de dag van de verkiezingen die om 

de zes jaar worden uitgevoerd. Jaren ervoor start het proces van de (lokale) politieke 

partijen om een sterke en evenwichtige lijst samen te stellen om zoveel mogelijk 

macht te verwerven. In dit deel wordt de theoretische analyse omtrent macht en elite 

getoetst aan het machtsverwervingsproces op lokaal vlak. Dat proces start min of 

meer bij  de lijstsamenstelling, gaat dan via de zetelverdeling en de coalitievorming 

naar de verdeling van de uitvoerende mandaten. Of om het kort inleidend te zeggen: 

welke bevolkingsgroepen wegen er het zwaarst door in de lokale politieke elite (o.a. 

profiel kandidaten en mandatarissen) en welke mechanismes (o.a. coalities, 

voorakkoorden, absolute meerderheden, programma‟s en strijdpunten, campagne,…) 

worden er daarvoor subtiel gebruikt zodat de bestaande politieke elite de macht kan 

behouden? In het verdere verloop van dit werkstuk wordt er, in chronologische 

volgorde, gepoogd hier een zo sluitend mogelijk antwoord op te bieden. 

 

2.1 Gemeenteraadsverkiezingen als lokaal machtsverwervingsproces 

 

Er zijn verschillende interpretaties mogelijk voor de lokale politieke elite. De 

politieke elite an sich bestaat misschien niet eens of moet zeer ruim worden 

geïnterpreteerd (Fiers & Reynaert, 2009, pp. 22-24). Het is zeer moeilijk om de 

omschrijving lokale politieke elite te omkaderen, omdat we enkel kennis hebben van 

gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeesters. Maar ook personen die geen lokale 

volksvertegenwoordigers zijn, kunnen hun invloed uitoefenen op de lokale politieke 

elite. 

Politieke wetenschappers hielden zich tot en met de fusies van 1976 niet bezig met het 

onderzoek naar lokale politiek, omdat er weinig onderzoek nodig was. Tot dan was 

alles in handen van de elite die het beleid bepaalde. Die elite ging niet verder dan de 

burgemeester of de pastoor (Reynaert & Steyvers, 2004, pp. 1-4). Pas na 1976 en de 

fusie-operatie was er sprake van een echt machtsverwervingsproces omdat de 

nationale politieke partijen trachtten door te breken op het lokale niveau. 
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2.2 Verkiezingsgestalte 

 

Voor de start van de verkiezingen worden de inhoud en de inzet ervan uitgetekend en 

uitgewerkt (Steyvers & Reynaert, 2007, pp. 88-89). Dat proces wordt 

verkiezingsgestalte genoemd. Er zijn twee invullingen van de verkiezingsgestalte.  

“In brede zin verwijst zij naar de maatschappelijke context waarbinnen het 

verkiezingsproces gestalt krijgt. De socio-demografische of economische kenmerken 

van een bepaalde gemeente oefenen immers een invloed uit op de aard van het 

electorale proces. Zo heeft de verstedelijking van een bepaalde gemeente 

(bevolkingsdichtheid, industrialiseringsgraad) een impact op de politieke competitie 

en stabiliteit in die gemeente.” Het komt er op neer dat in de grotere gemeenten meer 

partijen deelnemen aan de verkiezingen. Ook het aantal en aandeel van nationale 

partijen is groter in dichtbevolkte gemeenten.  

“In enge zin verwijst die verkiezingsgestalte naar factoren die kortbij het eigenlijke 

verkiezingsproces liggen (Steyvers & Reynaert, 2007, p. 89).” Dan gaat het om de 

kandidaten en de partijen (personele verkiezingsgestalte) en de strijdpunten, 

propaganda en het programma (programmatorische verkiezingsgestalte. Aan de hand 

van deze onderverdeling wordt de aanloop naar de verkiezingen nader onderzocht.  

 

2.2.1 Personele verkiezingsgestalte 

 

Bij verkiezingen strijden de mensen om een deel van het electoraat door naar voren te 

treden naar de kiezer door een lijst voor te stellen aan de kiezer (Steyvers & Reynaert, 

2007, pp. 89-93). Op zo‟n lijst worden kandidaten voorgedragen. Het aantal leden op 

zo‟n lijst is maximaal even groot als het aantal gemeenteraadsleden. Die voordracht 

gebeurt door middel van een geijkte akte, die moet voldoen aan een aantal 

voorwaarden qua vorm. Zowel voor wat de hele lijst betreft alsook voor specifieke 

kandidaten. Steyvers en Reynaert gingen wat dieper in bij enkele van die laatste 

voorwaarden.  

 

De globale kenmerken van lijsten of partijen zijn het eerste wat beide auteurs 

aansnijden in hun onderzoek. 

 

Aantal deelnemende lijsten: Daaruit blijkt dat tussen 1976 (fusie-operatie) en 2000 het 

gemiddeld aantal lijsten stijgt met 1 per gemeente. Ook opvallend is dat er sinds 1994 

geen enkele partij is die als enige partij naar de kiezer trekt, dat was vooral voor de 

fusies af en toe het geval. Het gemiddeld aantal deelnemende partijen aan de 

gemeenteraadsverkiezing toont een licht stijgende tendens. In 1976 waren er 

gemiddeld 4,2 deelnemende partijen per gemeente. Dat aantal steeg in 1982 (4,8 

partijen), 1988 (5) en 1994 (5,5) om in 2000 een lichte terugval te kennen tot 

gemiddeld 5,2 deelnemende partijen per gemeente. Ook in 2006 was er opnieuw een 

lichte terugval met gemiddeld 4,8 deelnemende lijsten (Steyvers & Reynaert, 2010, p. 

98). 

 

 Aard van de deelnemende lijsten: Naast de lokale afdelingen van de nationale 

partijen is er sprake van een bont allegaartje: fracties die los van de nationale partijen 

opkomen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn verschillende redenen om al 

dan niet onder een nationale partijvlag op te komen zoals  het breken van de 

bestaande machtselite, ideologische congruentie, een goede samenwerking in het 

verleden of – al dan niet nationaal geïnspireerde – kartelvorming.  
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De aard van de partijen werd geïntegreerd in een model (Dewachter aangehaald in 

Steyvers en Reynaert, 2007, pp. 91-92). Daarin worden strijdloze verkiezingen,  

uitsluitend plaatselijke verkiezingen met enkel lokale lijsten, overwegend plaatselijke 

verkiezingen, gemengde verkiezingen en een overwegend nationale 

verkiezingsgestalte onderscheiden. Uit dit onderzoek blijkt dat lokale lijsten een 

plaatselijk tintje geven aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het aandeel van die lokale 

lijsten is nog gestegen sinds 1994 zowel qua aantal als qua electorale sterkte. Toch is 

het noodzakelijk om deze trend te nuanceren, omdat het niet altijd gemakkelijk te 

duiden is of het nu gaat om louter lokale lijsten die geen nationale lading dekken. In 

veel gevallen gaat het om kartellijsten die 2 of meerdere nationale partijen groeperen, 

omdat ze bijvoorbeeld op lokaal vlak te zwak staan om op het beleid te wegen. Die 

trend is ingegeven door verschillende factoren waaronder de verstedelijking die de 

absolute meerderheden doen afbrokkelen. Kartels worden dikwijls opgericht om die 

zekere (absolute) meerderheden te behouden. Door de dreiging voor de bestaande 

lokale machtselites om de macht helemaal te verliezen, lijkt het erop dat de elites die 

macht dan nog liever delen met anderen. 

 

Naast de lokale partijen moet ook gezegd worden dat de nationale partijen een 

duidelijke binding hebben met de gemeentepolitiek. De vooral plaatselijke 

verkiezingsgestalte blijkt plaats te ruimen voor een gemengde of nationale 

tegenhanger. Zoals in vele gevallen waren de gemeentelijke fusies van 1976 het 

breekpunt. Sindsdien lijkt het zwaartepunt van de lokale politiek te zijn verschoven 

naar de nationale partijen, maar toch blijven de lokale lijsten een belangrijke rol 

vervullen. 

 

In cijfers kunnen we dit gegeven wat verder concretiseren. In 1972 kwam in 72 % 

procent van de gemeenten een lokale lijst op en die lijsten behaalden 20,5 % van het 

aantal stemmen. In 1982 en 1988 was er sprake van een daling van het aantal lokale 

lijsten; in ‟82 kwam er nog in 71,1 % van de gemeenten een lokale lijst op, goed voor 

18,6 % van het gemeentelijke electoraat en in ‟88 was er slechts in 68,8% van het 

aantal gemeenten sprake van een lokale lijst, goed voor een dalend electoraat tot 17,4 

%. In 1994 en 2000 steeg die tendens dan weer opnieuw. In ‟94 kwam in 77,6 % van 

de gevallen een lokale lijst op (21 % van het kiespubliek koos voor zo‟n lijst) en dat 

aantal steeg in 2000 tot 80,8 %. In 2000 koos 33,7 % van de kiezers voor een lokale 

partijlijst. Tussen 1982 en 2000 verdubbelde het aantal kiezers voor lokale lijsten 

bijna. In 2006 steeg het aantal gemeenten met minstens een lokale lijst tot aan 86 % 

die goed waren voor 36,7 % van de stemmen (Steyvers & Reynaert, 2010, p. 100). 

 

Selectie van de kandidaten 

Kandidaatstelling is momenteel de belangrijkste functie van politieke partijen 

(Boogers, 2010, p. 83). Door de selectie van kandidaten die een bepaalde levensvisie 

delen en over genoeg kwaliteiten beschikken, vergemakkelijken partijen het 

kiesproces bij de verkiezingen. Anders moeten de kiezers zelf uit de individuen 

kiezen zonder dat er een algemeen profiel naar voren treedt.  De selectie van de 

kandidaten of lijstopmaak is een cruciale stap in het electorale spel en van groot 

belang voor de prestaties van de politieke partijen. Daarbij komt dat heel wat kiezers 

een voorkeurstem uitbrengen tijdens gemeenteraadsverkiezingen (Devos, Reynaert & 

Verlet, 2008, p.49).  
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Formele regelingen 

Om kandidaat te zijn bij gemeenteraadsverkiezingen, is het noodzakelijk om aan 

enkele voorwaarden te voldoen (Vande Lanotte & Goedertier, 2010, p. 1282).  Het is 

noodzakelijk om Belg te zijn of EU-onderdaan, een minimumleeftijd van 18 jaar te 

hebben en in het bevolkingsregister van de gemeente zijn ingeschreven. Er zijn ook 

enkele wettelijke bepalingen die de onverkiesbaarheid van sommige personen 

aantonen, maar dat zou ons te ver leiden.   Voor de hele groep kandidaten op een lijst 

geldt echter nog een bijzondere voorwaarde (Steyvers & Reynaert, 2007, pp. 93-94). 

Die gaat over de geslachtsverdeling op de lijsten.  Omdat er te weinig vrouwen in het 

lokale beleidsveld zitten, heeft men er voor gekozen geslachtsgebonden quota op de 

kandidatenlijst toe te passen. De huidige regeling ligt in het verlengde van de wet 

Smet-Tobback (1994) waarbij het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht maximaal 

twee derde mocht bedragen van de totale lijst. Nu gaat men sinds enkele jaren geleden 

nog een stapje verder. Aan de ene kant mogen de eerste drie kandidaten op een lijst 

niet van hetzelfde geslacht zijn en mag het verschil tussen het aantal vrouwen en 

mannen op de lijst niet groter zijn dan 1.   

 

Politieke voorwaarden 

Naast het aantal formele regels gelden er ook een aantal politieke voorwaarden als het 

gaat over de lijstsamenstelling. Uit onderzoek blijkt dat het vooral de positie van 

lijsttrekker en lijstduwer, het aantal verkiesbare plaatsen, de invloed van 

drukkingsgroepen, e.a. een belangrijke rol spelen op lokaal vlak (Buelens aangehaald 

in Steyvers en Reynaert, 2007, pp. 93-94).  

 

Individuele kenmerken 

Er zijn ook kenmerken die gelden voor de kandidaten als men ze bekijkt als individu. 

De betrokkenheid bij de partij als militant, de bekendheid, de combinatie van 

activisme en familiale banden blijken bevorderlijk voor het in contact komen met 

lokale politiek en om bij de lijstvorming een grotere kans te maken op een verkiesbare 

plaats. Niet elke plaats biedt evenveel kans op een zitje in de gemeenteraad, daarom is 

er vaak een gevecht om een goede plaats op de lijst (Devos, Reynaert & Verlet, 2008, 

pp. 47-48).   

De meeste politieke partijen stellen zich als doel om minder vertegenwoordigde 

groepen als jongeren, vrouwen en migranten een plaats op de kandidatenlijst te geven 

(Boogers, 2010, p. 85). Vaak wordt dit gedaan om nieuwe achterbannen te kunnen 

bereiken, maar ook soms omdat dit past bij de politieke overtuigingen van een partij. 

Toch blijkt het meest voorkomende profiel bij de kandidaten mannen ouder dan 25 

jaar te zijn.  

Devos, Reynaert en Verlet onderzochten de lijstvorming op lokaal vlak en schetsten 

een algemeen beeld van de eigenschappen (individuele kenmerken) er worden in 

rekening gebracht bij de lijstvorming (Devos, Reynaert & Verlet, 2008, pp. 49-51). 

Dertien kenmerken werden in beeld gebracht en aan de hand van wat de respondenten 

belangrijk vonden, kwamen de onderzoekers tot volgende kenmerken, gebaseerd op 

de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006:  

-De lokale verankering van mogelijke kandidaten is de meest belangrijke overweging 

bij het opmaken van de lijst. Meer dan 80 % van de partijverantwoordelijken vinden 

inzet en bekendheid in het verenigingsleven (heel) belangrijk. 

-In het verlengde van de lokale verankering ziet men ook dat de steun vanuit de lokale 

afdeling en militanten een doorslaggevende rol heeft in de lijstvorming. 
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-Ook het professionalisme van de kandidaten is een belangrijke eigenschap, want 

dossierkennis, bestuursbekwaamheid, inzet, werkkracht en beschikbare tijd voor 

politiek komen nadrukkelijk als vereisten naar voren geschoven. 

-De verantwoordelijken van de lokale afdelingen hechten het minste belang aan de rol 

die een kandidaat kan spelen in de bovengemeentelijke politiek. Bijna twee derde van 

de respondenten is de mening toegedaan dat dit niet belangrijk is. Met andere 

woorden: de partijen letten bij lokale verkiezingen vooral op de lokale inplanting en 

betrokkenheid van hun kandidaten. 

 -Media-aandacht en een uitgebreid dienstbetoon worden ook als minder belangrijke 

kenmerken beschouwd.  

 

De onderzoekers proberen ook antwoorden te geven op vragen of er verschillen zijn 

tussen de lijstvorming bij partijen die tot de meerderheid of oppositie behoren of 

partijen die al dan niet in kartel naar de kiezer trekken (Devos, Reynaert & Verlet, 

2008, pp. 51-52). Bij de partijverantwoordelijken die tot de oppositie behoren wordt 

meer belang gehecht aan de steun van de drukkingsgroepen en het ideologische 

profiel van de kandidaten. Aan de andere kant kijken de verantwoordelijken bij de 

partijen die tot de meerderheid behoren meer naar dienstbetoon, ervaring en de rol van 

hun kandidaten in de bovenlokale politiek. Partijen die als kartel naar de kiezer 

trokken,  hechten meer belang aan o.a. dienstbetoon, werkkracht, beschikbare tijd 

voor de politiek en dossierkennis.  

Er zijn nog enkele kenmerken die duidelijk naar voren treden na het onderzoek van 

Devos, Reynaert en Verlet. Er werd gekeken naar de verschillen tussen de regio‟s, de 

verschillen tussen grote en kleinere gemeenten, etc. 

-De belangrijkste hinderpaal bij het ontwerpen van een kieslijst, is het gebrek aan 

politieke interesse (Devos, Reynaert & Verlet, pp. 70-71). De betrokkenheid is niet 

altijd even hoog op lokaal vlak. Andere problemen zijn dat potentiële kandidaten 

vrezen om bekend te worden en dat er minder vrouwen interesse tonen om zich 

kandidaat te stellen. 

-Volgens het onderzoek zijn er geen vermeldenswaardige verschillen tussen de vier 

categorieën ingedeeld volgens de grootte van de gemeente op het vlak van de 

lijstvorming (Devos, Reynaert & Verlet, 2008, pp. 66-67). 

-Er zijn aan de andere kant wel verschillen tussen de partijen als we ze op een links-

rechtsschaal positioneren (Devos, Reynaert & Verlet, 2008, pp. 68-69). De 

verantwoordelijken die hun partij rechts positioneren vinden onvoldoende vrouwen, 

terwijl diegenen die zichzelf links positioneren te kampen hebben met kandidaten die 

vrezen dat ze zouden moeten zetelen in de gemeenteraad.  

-Ook tussen de politieke partijen zelf en tussen de verschillende regio‟s zijn er 

verschillen, maar dat zou ons te ver leiden.  

Het machtsverwervingsproces op lokaal vlak komt dus neer op het toetreden tot de 

politieke elite. Daarbij is de lijstvorming van cruciaal belang. De mobilisering van 

kandidaten n.a.v. verkiezingen is een van de belangrijkste functies van de politieke 

partijen. Na bovenstaand onderzoek is het duidelijk dat de elite die  zich bezighoudt 

met dit cruciale item zeer beperkt blijft. Het gaat eigenlijk nog steeds om de 

plaatselijke partijvoorzitter, het plaatselijke partijbestuur en enkele personen die niet 

ver staan van de lokale politieke leidersfiguren. De lijstvorming op lokaal vlak blijft 

nog steeds een moeilijk te definiëren gegeven. 
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2.2.2 Programmatorische verkiezingsgestalte 

 

Naast het personele aspect van de verkiezingsgestalte heeft deze ook een inhoudelijke 

kant. Het gaat dan om de inhoud van het verkiezingsprogramma, de strijdpunten die 

partijen belangrijk vinden en de daarmee gepaard gaande agenda-setting (Steyvers & 

Reynaert, 2007, p.95). Het is de bedoeling dat deze inhoudspunten zo mooi mogelijk 

worden voorgesteld aan het publiek. Dit is een cruciaal gegeven in de 

gemeentepolitiek. Daardoor komen we automatisch terecht bij de propaganda en 

politieke marketing. Er zijn twee belangrijke gemeentelijke tendensen die hiermee 

gepaard gaan: enerzijds stijgt het professionele gehalte van de marketing op lokaal 

vlak, anderzijds hebben de kandidaten niet zomaar alle mogelijkheden om campagne 

te voeren. Daarvoor zijn er wettelijke bepalingen die bijvoorbeeld de hoeveelheid van 

de verkiezingsuitgaven limiteren als controle. Volgens verkennend onderzoek blijven 

de meeste kandidaten ver  onder die limieten, maar is er toch een duidelijk 

rechtstreeks verband tussen campagnegeld en voorkeursstemmen.  

 

Strijdpunten 

Een strijdpunt zou kunnen worden gedefinieerd worden als „a particular point of 

policy.‟ Deze definiëring wordt als te vaag en bijgevolg niet nauwkeurig genoeg 

bestempeld (Dewachter aangehaald in Van Bever, 2007, p. 52). Een strijdpunt houdt 

volgens Dewachter in dat de publieke opinie gemobiliseerd wordt voor deze 

beleidsoptie. Devos omschrijft omschrijft een strijdpunt dan ook als volgt: “De partij 

zal haar oplossingen publiek maken en verdedigen. Wanneer het over omstreden 

oplossingen gaat of om thema‟s die gevoelig liggen bij de publieke opinie dan 

spreken we van een strijdpunt. Dit zijn politieke kwesties die voor onrust, beroering 

en brede discussie en participatie zorgen (Devos aangehaald in Van Bever, 2007, p. 

52).” 

 

Volgens een onderzoek van de Universiteit van Twente blijkt dat de strijdpunten een 

nogal geringe invloed hebben op de verkiezingsgestalte op lokaal vlak (Van Bever, 

2007, p. 53). Oorzaken daarvan zijn dat de lokale politiek gekenmerkt wordt door de 

focus op personen en dat de kieskring betrekkelijk klein is. Om het overwicht van 

personen te duiden, wordt dikwijls het aantal uitgebrachte voorkeursstemmen in kaart 

gebracht (Ackaert aangehaald in Van Bever, 2007, p. 53). Op lokaal vlak is het aantal 

uitgebrachte voorkeursstemmen veel groter dan bij parlementsverkiezingen, wat wijst 

op het feit dat de inhoud van secundair belang is ten opzichte van de personen die 

voor die inhoud staan. 

 

Programma 

De bedoeling van de partijen is dat ze naar de kiezer trekken met een 

verkiezingsprogramma. Dat zijn te realiseren agendapunten die worden voorgelegd 

aan de kiezer en zij moeten die punten beoordelen op de dag van de verkiezingen 

(Van Bever,  2006). De nationale partijprogramma‟s worden hierbij in sommige 

gevallen als richtpunt gebruikt. Maar omdat die programma‟s nogal ontoegankelijk 

zijn, worden die programma‟s niet echt van dominant geval in deze fase van het 

machtsverwervingsproces. Later, tijdens de uitvoering van het lokale beleid, 

gebruiken de lokale machtshebbers het nationale programma wel als startpunt, maar 

dat is moeilijk te definiëren.  Op gemeentelijk vlak gaat het partijprogramma vooral 

over de lokale items die gevoelig liggen bij de plaatselijke bevolking. Dan krijgt de 

kiezer al voor de verkiezingen een reden om voor deze of gene partij te kiezen. 
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Campagne 

Verkiezingscampagnes zijn een complexe combinatie van politieke actoren, 

journalisten en kiezers (Van Aelst, 2008, p. 95).  De visie van politici op de lokale 

verkiezingscampagne is een vrij ruim onderzoeksveld en daarom onderzocht Peter 

Van Aelst dit onderwerp in drie deelonderzoeken.  

 

In de eerste plaats blijkt uit de antwoorden van de respondenten dat de meerderheid 

van de lokale politiek dat de campagne van 2006 intensiever was dan de vorige 

editie(s). Deze inschatting hangt wellicht samen met het feit dat de campagnes als een 

cumulatief proces worden beschreven (Van Aelst, 2008, pp. 99-100). Dat wil zeggen 

dat er steeds meer nieuwe vormen op de proppen komen om campagne te voeren 

zonder dat de oude vormen daarom verdwijnen. Voorbeelden hiervan zijn websites en 

de nieuwe (lokale) media. Wellicht zal later blijken dat ook sociale media, zoals 

Twitter en Facebook, ook een rol spelen in het campagne voeren. Een tekenende 

illustratie hiervan is dat slechts een derde van de respondenten die deelnamen aan het 

onderzoek van Van Aelst aangeeft dat de campagne op dezelfde manier zal worden 

aangepakt in de toekomst. 

 

Als gevolg van de goedkeuring van het migrantenstemrecht, waarrond overigens vrij 

veel commotie bestond, konden niet-Belgen in oktober 2006 deelnemen aan de 

gemeenteraadsverkiezingen. Er was daarvoor wel een verplichte inschrijving voor 1 

augustus noodzakelijk (Van Aelst, 2008, p. 100). Veel allochtonen waren niet op de 

hoogte van deze wetgeving en de registratieplicht. Daarom heeft een derde van de 

lokale partijen de allochtone, potentiële kiezers ingelicht om zo eventueel stemmen te 

winnen. De helft van de partijen had hier geen oren naar en lieten de zaak ongemoeid.  

Als laatste component bij de visie van politici op de lokale campagnes werd de 

gelijkenis met de nationale campagnes onderzocht. Door de nadrukkelijke 

aanwezigheid van nationale boegbeelden op de lokale lijsten, lijkt dat er toch wat 

gelijkenissen lopen tussen beide campagnes. Toch zijn de respondenten, de lokale 

partijverantwoordelijken, het duidelijk niet eens met die stelling (Van Aelst, 2008, 

pp.101-102). Dit lijkt aan te geven dat een politicus pas succesvol kan zijn als hij zich 

op lokaal vlak engageert, inzet en profileert met dat er twee verschillende soorten van 

campagne voeren zijn.  

 

Nu we de visie van de politici kennen op de lokale verkiezingen, kunnen we ons 

gezichtsveld verruimen en eens kijken naar wat de kiezers zelf vinden van die 

campagne (Van Aelst, 2008, pp. 105-108). Uit het stemgedrag kunnen we enkel 

indirect iets afleiden uit wat de kiezer van de campagne vindt, maar weinig over de 

campagne tout court. Schuchtere onderzoekspogingen geven wel aan dat nationale 

campagnes negatiever worden bekeken dan de lokale campagnes. Volgens datzelfde 

onderzoek van het Internetpanel „Media, Middenveld en Politiek‟ is slechts een derde 

iets wijzer geworden over de lokale partijen dankzij de campagnevoering. Er is op dit 

moment weinig zicht op de factoren  die de tevredenheid bij de kiezers over de 

campagne in kaart brengen.  Los van beide invalshoeken (politici en kiezers over de 

lokale campagnes) kennen, mogen we ook de rol van de media niet vergeten duiden. 

Daaruit blijkt dat er een enorme belangstelling was voor de laatste 

gemeenteraadsverkiezingen. Er is een duidelijk stijgende lijn in aantal politiek getinte 

artikels naarmate de verkiezingen vorderden (Van Aelst, 2008, p.102). Ook de focus 
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van de media (ook TV) tijdens de campagneperiode van de 

gemeenteraadsverkiezingen, was duidelijk de lokale politiek.  
  

3. Verkiezingsdag en zetelverdeling 
 

Nadat het persoonlijke en inhoudelijke achter de rug is tijdens het proces van de 

verkiezingsgestalte, is het tijd dat de kiezers zich uitspreken over het beleid van de 

afgelopen jaren en wat ze de volgende 6 jaren willen. Niet iedereen heeft de 

mogelijkheid om zich uit te spreken over het gemeentelijke beleid. Het is niet langer 

noodzakelijk om Belg te zijn, Europeanen zijn – sinds 2000 –  stemgerechtigd. In de 

huidige wet is het ook mogelijk dat niet-Europese vreemdelingen hun stem uitbrengen 

(Vande Lanotte & Goedertier, 2010, pp. 1281-1282). Die groep mensen is wel aan 

extra verplichtingen onderworpen zoals de registratieplicht (zie eerder). Kiezers 

moeten 18 jaar oud zijn, ingeschreven zijn in het gemeentelijke bevolkingsregister en 

het kiesrecht mag de kiezer in kwestie niet uitsluiten. 

 

3.1 Keuzeverzaking 

 

Er zijn twee vormen van keuzeverzaking; absenteïsme of blanco/ongeldig stemmen. 

Absenteïsme houdt in dat de kiezer in kwestie, die onderhevig is aan de stemplicht, 

niet komt opdagen of geen volmacht verleende aan een andere kiesplichtige (Steyvers 

& Reynaert, 2007, pp. 96-98). Naast afwezig blijven, kunnen kiezers ook blanco of 

ongeldig stemmen. Een onderzoek van Frognier en Ackaert (aangehaald in Steyvers 

& Reynaert, 2007) bracht de keuzeverzaking in kaart. In 1988 bedroeg het 

absenteïsme 5 %, in 1994 6,5 %. In 2000 was er een daling tot 5,9 % en in 2006 tot 

4,7 % (Vos, 2007, p. 38). Het aantal blanco en ongeldige stemmen bedroeg tussen 

1988 en 2006 tussen de 4 % in 2006 en 4,3 % in 1988 en 2000.  

 

3.2 Geldig stemmen 

 

Het is mogelijk om op drie manieren geldig te stemmen (Steyvers & Reynaert, 2007, 

p. 98). De kiezer kan stemmen op de lijst (lijststem) en verklaart zich tevreden met de 

lijstvolgorde die door de politiek partij is opgesteld. De meest voorkomende 

stemvorm is de voorkeursstem: de kiezer vindt dat een of meerdere kandidaten het 

meest geacht zijn om zijn/haar belangen te verdedigen. De minst voorkomende 

stemvorm is een combinatie van de voorkeursstem en de lijststem.  

 

3.3 Zetelverdeling 

 

Nadat de verkiezingen achter de rug zijn en de stemmen geteld zijn, is het de 

bedoeling dat de stemmen omgezet worden in zetels. De verdeling der 

gemeenteraadsleden vormt de basis van de post-verkiezingspolitiek, want de 

samenstelling van de coalities en het latere uitdelen van (uitvoerende) mandaten is 

hier ook op gebaseerd, informeel weliswaar. De zetelverdeling in de 

gemeenteraadspolitiek gebeurt volgens het Imperiali-systeem, in tegenstelling tot de 

andere Belgische bestuursniveau‟s waar men het systeem-D‟Hondt toepast (Van 

Lindt, 1999, pp. 31-35). 

In de gemeentekieswet wordt de berekening van de zetelverdeling relatief eenvoudig 

uit de doeken gedaan. De som van alle geldige stemmen vormen het stemcijfer van 

een politieke partij. Datzelfde stemcijfer vormt de basis van de berekening van het 
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aantal zetels per partij (Steyvers & Reynaert, 2007, pp. 107-108). In de praktijk wordt 

die stemcijfer – volgens het Imperiali-systeem – gedeeld door 2, 3, 4, 5,… tot er geen 

zetels meer verdeeld kunnen worden. Dit resultaat heet het kiesquotiënt. Volgens het 

systeem D‟Hondt wordt dezelfde berekening gedaan, behalve dan dat het stemcijfer 

eerst nog wordt gedeeld door 1. Het doel hiervan is om toch een licht voordeel toe te 

kennen aan de grootste partij(en) wat leidt tot homogenere bestuursmeerderheden. 

Aan de andere kant, zo vinden tegenstanders, is dit een inperking van het 

democratische gehalte van de gemeenteraadsverkiezingen. Kort gezegd: een 

meerderheid van zetels is niet altijd een meerderheid van stemmen, maar een partij die 

geen zetel in de wacht sleept, kan gerust 4 % van het gemeentelijke electoraat 

vertegenwoordigen. Het vertekende beeld in het systeem-Imperiali moet anderzijds 

ook gerelativeerd worden.  

 

4. Vormen van een meerderheid 
 

Nadat de stemmen uitgebracht en geteld zijn en de zetels zijn toegewezen, volgt het 

laatste maar daarom niet het minst belangrijkste moment in het 

machtsverwervingsproces op gemeentelijk niveau: de vorming van een 

bestuursmeerderheid (Steyvers & Reynaert, 2007, p. 108).  Dat proces gebeurt in twee 

fases. Als eerste moeten sommige politieke groeperingen zoeken naar een geschikte 

partner op een meerderheid mee te vormen. Eens dat achter de rug is, krijgt de 

invulling van het bestuursprogramma en de „uitdeling‟ van de uitvoerende mandaten 

vorm. Formeel maken deze beide elementen geen deel uit van de 

gemeenteraadsverkiezingen, maar deze elementen hebben wel een sterke invloed op 

de resultaten van de verkiezingen. In de praktijk gaat het hier om de strijd en de inzet 

om de gemeentelijke macht.  Deze procedure wordt niet gevolgd als de kiezer besluit 

om 1 partij de absolute meerderheid te geven.  

 

4.1 Voorakkoorden 

 

Zoals al eerder aangehaald, maken partijen soms op voorhand – en los van de latere 

verkiezingsuitslag – de afspraak om met elkaar samen te werken. Volgens een 

onderzoek van de Belgische universiteiten, waren er bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in 59 % van de Vlaamse en de helft van de 

Belgische gemeenten voorakkoorden gesloten tussen verschillende partijen. Deze 

cijfers worden bevestigd, want ook voor de verkiezingen van 2000, gaf 40 % aan dat 

ze voor de verkiezingen onderhandelden (Ackaert, Dumont & De Winter, 2008, p. 

116). Volgens kritische stemmen betekent dit dat de kiezer hierdoor minder invloed 

heeft op het eigenlijke verkiezingsresultaat, want dat er op voorhand al een richting 

wordt gekozen door de, al dan niet besturende, elites. Toch blijkt volgens datzelfde 

onderzoek dat niet alle voorakkoorden kunnen worden uitgevoerd, omdat de kiezer 

die plannen dwarsboomt. Het feit dat de kiezer weinig inbreng meer heeft tijdens de 

verkiezingen is bij deze ook wat genuanceerd. Een extra nuance is dat de kleine helft 

van mensen die in aanraking kwamen met voorbesprekingen, de gesprekken niet 

omzette in een voorakkoord. 

 

De meeste voorakkoorden worden gesloten tussen de drie traditionele partijen. Op 

zich is dit een normaal gegeven, want op lokaal niveau zijn die partijen het grootst 

(Ackaert, 2006, pp. 60-66). Er is dus een sterke relatie tussen het deelnemen aan 
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voorakkoorden en de hoeveelheid macht. Grotere partijen zijn sneller geneigd om 

vragende partij te zijn om hun macht te consolideren, terwijl de kleinere partijen maar 

al te graag meedoen om toch minimum een uitvoerend mandaat in de wacht te slepen. 

De macht binnen de partij wordt tijdens het maken van voorakkoorden niet echt 

uitgestippeld, toch niet op formele wijze, want het blijven nog steeds de 

voorkeursstemmen die aanduiden wie op welke plaats zal terecht komen.  

 

Een soort van voorakkoord is het vormen van een kartel. Als 2 of meerdere partijen 

op een gemeenschappelijke lijst naar de kiezer trekken, kan dit  – mede door het 

Imperiali-systeem – sneller leiden tot een absolute meerderheid. Kartelvorming  is een 

soort van voorakkoord, maar dan rechtstreeks meegedeeld aan de kiezers, het 

onderhandelen over een gemeenschappelijk bestuursprogramma is door de 

kartelpartners al gebeurd voor de verkiezingen en moet dus niet meer gebeuren 

nadien. Het maken van kartels kan leiden tot conflicten wat betreft de lijstvorming. Er 

zijn in Koksijde bv. 27 plaatsen per verkiezingslijst, maar als een partij in kartel 

opkomt, is het verplicht om de plaatsen te verdelen, waardoor het extra moeilijk wordt 

om een plaats te verwerven op de kandidatenlijst. Een interessante plaats uit electoraal 

oogpunt is al helemaal moeilijk te garanderen, behalve voor een nog kleinere 

elitegroep. 

 

4.2 Absolute meerderheid 
 

Coalitievorming en voorakkoorden zijn van minder of geen belang meer als een partij 

de absolute meerderheid behaalt. In dit geval duidt de kiezer de meerderheid 

rechtstreeks aan (Steyvers & Reynaert, 2007, p. 108). Dit duidt op het feit dat een 

partij over een meerderheid van zetels beschikt en in principe voldoende macht heeft 

om alleen te besturen. Soms betrekken partijen die de absolute meerderheid behaalden 

toch een of meerdere extra partners bij het beleid. Een absolute meerderheid waar de 

partij slechts 1 of 2 zetels op overschot heeft, is niet 100 % veilig. Vanuit dat oogpunt 

nemen sommige partijen geen risico‟s en nemen ze er liever een extra partij bij. 

 

Het aantal absolute meerderheden lag in het verleden hoog in Vlaanderen (Steyvers & 

Reynaert, 2007, pp. 108-109). Voor de fusies was dat het geval in 80 % van de 

gemeenten. Na de fusies kwam er een dalende tendens in het aantal absolute 

meerderheden tot rond de 41 % in 2000. Tussen 1976 en 1982 daalde het aantal 

absolute meerderheden drastisch van 62,5 % tot 43,5 %. Er kwam nog een 

opflakkering in 1988 (49 %), maar sindsdien blijft de tendens dalend. De grootste 

reden hiervoor is de verminderde machtspositie van de CVP – nu CD&V – op lokaal 

vlak in Vlaanderen. Samen met die uitholling komen er ook nieuwe lokale lijsten op 

de proppen, vaak onder de vorm van kartels. In 2006 daalde het aantal absolute 

meerderheden in Vlaanderen voor het eerst onder de 40 % (Steyvers & Reynaert, 

2010, p. 121). 
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4.3 Coalities 

 

In de meeste gevallen moet er een bestuursmeerderheid gevormd worden. Er zijn 

verschillende theoretische perspectieven die toelaten om die te bestuderen (Steyvers 

& Reynaert, 2007, p. 110). De klassieke coalitiebenaderingen stoelen vooral op 

economische benaderingen die verband hebben met de speltheorie. “De verschillende 

politieke partijen zijn hierbij spelers op het politieke veld die elk vertrekken vanuit 

hun relatieve machtspositie.”  Toch blijkt dat het niet altijd de situatie na de 

verkiezingen te zijn die een doorslaggevende rol heeft. Er is in vele gevallen sprake 

van onderhandelingen die voor de verkiezingen gehouden zijn.  

Dankzij speltheoretische uitgangspunten kunnen de kansen van partijen over 

deelname aan het lokale beleid worden bestudeerd. William Riker hanteerde het 

uitgangspunt dat elke partij er naar streeft om met een minimum aan steun van 

anderen een maximum aan invloed te verkrijgen, dit heet het zogenaamde size-

principle, waarin elke partij zoveel mogelijk macht wil verwerven en zo weinig 

mogelijk van die macht wil delen met andere partijen (Devos, 2006, pp. 62-63). Op 

basis van dit principe, werden verschillende uitgebreide coalitievormen bestudeerd en 

later geanalyseerd door o.a. Lijphart en Tromp: 

 

-minimum winning: De coalitie wordt gevormd door de partijen die net over een 

meerderheid beschikken. Geen enkele overbodige partij is in de coalitie opgenomen. 

Nadeel hiervan is dat de coalitie valt als een partij uit de meerderheid wenst te 

stappen. 

 

-minimum size: Deze variant van de minimum winning coalition waarbij het aantal 

verworven zitjes in de gemeenteraad wordt gehanteerd als verklarende factor. Een 

coalitie bestaat in dit geval uit de partijen die samen de kleinst mogelijke meerderheid 

hebben als we het hebben over het aantal gemeenteraadszetels. 

 

-bargaining proposition: „Hoe minder partijen er in de coalitie zitten, hoe beter.‟ Dat 

is het uitgangspunt  waarbij het gaat over het aantal partijen dat nodig is om een 

meerderheid te vinden. De meerderheid wordt samengesteld met het kleinst mogelijk 

aantal partijen. Dus: als er een meerderheid kan worden gevormd tussen 2 partijen, 

dan krijgt dat de voorkeur op een meerderheid met 3 of meerdere partijen. Een 

synoniem hiervan is de minimal number coalition. 

 

-minimal range coalition: Afgezien van het size princple, moet de ideologische 

afstand tussen de partijen zo klein mogelijk zijn volgens sommigen. Op gemeentelijk 

niveau is dit weinig van toepassing, omdat het gaat om specifieke beleidsopties op 

lokaal vlak. Ook de minimum connected coalitions hanteren eenzelfde principe, maar 

het verschil is dat het in dit geval gaat om coalities die gevormd worden als de 

deelnemende partijen in termen van links en rechts vlak naast elkaar liggen.  

 

 

5. Uitvoerende mandaten 
 

Als de coalitievorming tot het einde is gekomen, worden de prijzen uitgedeeld. De 

aanduiding en goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen – de 

gemeentelijke uitvoerende macht – is het eindpunt van het proces van de lokale 

gemeenteraadsverkiezingen. In het huidige systeem is het vooral de burgemeester, 
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maar ook de schepenen die de lijn van de gemeente bepalen. De gemeenteraadsleden 

uit de meerderheid worden informeel geacht die lijn te volgen. 

 

5.1 Schepenen 

 

Vroeger werden de schepenen aangesteld via een open verkiezing in de gemeenteraad 

(Ackaert, Dumont & De Winter, 2008, pp. 112-114). Maar omdat sommige 

raadsleden soms een volatiel stemgedrag tentoon spreidden, werd dat systeem 

aangepast in de huidige gemeentewet. Voordien kon een voordrachtsakte worden 

ingediend bij de burgemeester, minstens 3 dagen voor de installatie van de 

gemeenteraad. De voorgedragen kandidaten moesten de steun krijgen van de 

meerderheid van de verkozen gemeenteraadsleden van op dezelfde lijst van de 

kanidaat-schepen, niemand mocht meer dan een akte ondertekenen voor eenzelfde 

schepenambt. Later werden verkiezingen georganiseerd per kandidaat-schepen en dat 

gebeurde aan de hand van een geheime stemming waarbij een meerderheid 

noodzakelijk was in de gemeenteraad 

Nu gebeurt de aanstelling van de schepenen aan de hand van een schriftelijke akte die 

moet worden goedgekeurd of bekrachtigd door de gemeenteraad. Sinds de 

regionalisering van de gemeentewet worden schepenen verkozen door de 

gemeenteraad maar dan op basis van een gezamenlijke voordrachtsakte van de 

mogelijke schepen. Het is verplicht dat de helft van de verkozenen die lijsten 

ondertekenen. Er is dus een politieke meerderheid vereist bij de voordracht van de 

kandidaat-schepenen.  

 

5.2 Burgemeester 

 

Tot aan de regionalisering van de gemeentewet werd de burgemeester door de koning 

benoemd (Ackaert, Dumont & De Winter, 2008, pp. 114-116). Toen moesten de 

gekozenen een kandidaat voordragen bij de provinciegouverneur, die voordracht 

moest worden ondertekend door de helft van de verkozen gemeenteraadsleden van op 

dezelfde lijst als de kandidaat-burgemeester. Nadien kon de gouverneur Binnenlandse 

Zaken adviseren om de kandidaat-burgemeester te benoemen. In uitzonderlijke 

situaties kon worden afgeweken van deze situatie en werd een kiezer aangesteld tot 

burgemeester, maar die burgemeester buiten de raad beschikte niet over stemrecht in 

de gemeenteraad. Dit gebeurde voor het laatst in Koksijde. Leye werd tot aan zijn 

overlijden burgemeester buiten de raad door interne conflicten tussen de partijen  

binnen de afdelingen zelf. Verderop meer hierover. 

 

Sinds de regionalisering van de gemeentewet wordt de burgemeester in Vlaanderen 

door de Vlaamse regering benoemd. De laatste jaren is er overigens veel rond die 

benoeming te doen in de rand rond Brussel, want de Vlaamse regering weigert enkele 

burgemeesters definitief te benoemen, waardoor ze informeel burgemeester zijn. Een 

louter symbolische daad, maar toch een duidelijk statement
1
. 

Wettelijk gezien is het bevoegdheidspakket van de burgemeester vrij beperkt, maar 

door de „mogelijkheid tot delegatie‟ is er een nuance aanwezig die een belangrijke rol 

                                                 
1
 De kwestie van de drie kandidaat-burgemeesters duurt al sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 

2006. François Van Hoobrouck (Wezembeek-Oppem), Damien Thiéry (Linkebeek) en Arnold d‟Oreye 

(Kraainem) zijn door de meerderheid in hun gemeente voorgedragen, maar het is de Vlaamse regering 

die hen al dan niet moet benoemen. Volgens de Vlaamse regering overtreden de drie burgemeesters de 

taalwetgeving. 
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lijkt te spelen (Steyvers & Reynaert, 2007, pp. 158-161). De praktijk toont aan dat de 

politieke betekenis van de burgemeester zich niet enkel tot die bevoegdheden beperkt. 

De burgemeestersfunctie heeft vandaag wellicht het meeste politieke gewicht in het 

lokale bestuur. De verschuiving naar een meer lokale betekenis – in plaats van een 

duale betekenis – van het burgemeestersambt helpt hem/haar hierbij een handje. 

 

6. De gemeenteraad 

 

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van de hele gemeente. Het aantal 

gemeenteraadsleden hangt af van het aantal inwoners (Vanden Daele, 2007, pp. 131-

141). In Koksijde zijn er  27 gemeenteraadsleden. Onder die leden van de 

gemeenteraad verkiezen de leden van de raad een voorzitter. De gemeenteraadsleden 

ontvangen een symbolische zitpenning voor hun aanwezigheid op de 

gemeenteraadsvergaderingen. Die vergaderingen zijn in principe openbaar
2
. 

 

Er zijn drie kerntaken die de gemeenteraad vervult. Als eerste heeft de gemeenteraad 

een beleidsmakende functie. Dat houdt in dat de raad een beleid uitdraagt en 

verdedigt. De gemeenteraad neemt bindende besluiten die gevolgen hebben voor de 

lokale bevolking. Ten tweede is de gemeenteraad de vertegenwoordiging van het 

volk. De raad concentreert zich op de burgers en richt zij zich op wat er leeft onder de 

burgers. De laatste formele functie van de gemeenteraad bestaat uit de controlerende 

taak. Centraal hierbij staat de verhouding tussen het college van burgemeester en 

schepenen met de gemeenteraad. Heel belangrijk in deze is de vraag wie de 

hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid moet bepalen. In de praktijk bepaalt het 

college van burgemeester en schepenen het beleid en hoort de gemeenteraad dat 

beleid te verdedigen, tenzij er problemen zijn met de cohesie tussen het college en de 

gemeenteraad.  

Als individu hebben de leden van de gemeenteraad geen enkele bevoegdheid. Maar de 

algemene bevoegdheden van de gemeenteraad als geheel werden vastgelegd in het 

gemeentedecreet. Ten eerste moet de gemeenteraad alles regelen wat van 

gemeentelijk belang is. Ten tweede is de gemeenteraad verplicht om te beraadslagen 

en te beslissen over elk ander onderwerp dat door de federale, Vlaamse of provinciale 

overheid wordt voorgelegd. Voorbeeld hiervan is de renovatie van het gemeentelijk 

zwembad. Ten derde krijgen gemeenten en steden opdrachten van de Vlaamse 

overheid waarbij de gemeenten en steden zelf de kans krijgen om een eigen beleid aan 

die opdrachten te geven. Dergelijke initiatieven komen dikwijls voor bij 

jeugdwerking. Tot slot heeft de gemeenteraad specifieke bevoegdheden. Die 

bevoegdheden zijn zo vastgelegd in de gemeentewet. De gemeenteraad kan zo bij 

reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van burgemeester 

en schepenen. Dat is niet mogelijk als het gaat over de werking van de gemeenteraad 

zelf, personeelszaken, een aantal financiële zaken,…  
 

7. Profiel lokale mandatarissen 
 

Het profiel van de lokale mandatarissen in Vlaanderen kunnen we aan de hand van 

twee centrale vragen benaderen. Welke bevolkingsgroepen behoren tot de lokale 

                                                 
2
 Enkel als het gaat om persoonsgebonden zaken, wordt er achter gesloten deuren vergaderd. Ook als 

twee derde van de leden kan motiveren dat een gesloten vergadering beter zou zijn voor de openbare 

orde, wordt de gemeenteraad achter gesloten deuren gehouden en gestemd. 
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verkozenen in Vlaanderen? Is er een differentiëring van de lokale verkozenen op basis 

van het mandaat? In het boek over lokale politiek in Vlaanderen tussen 1946 en 1994 

van Herwig Reynaert wordt op basis van geslacht, leeftijd en beroepscategorie 

bekeken hoe die samenstelling van de Vlaamse lokale machtselite in elkaar zit. Dat is 

de basis van onderstaande indeling waar de lokale verkozenen ook worden ingedeeld 

volgens geslacht, beroepscategorie of leeftijd. Als we daarbij het hoofdstuk over de 

lokale politieke elite in Vlaanderen na 1945 leggen – geschreven door Reynaert, 

Steyvers & Verlet –  komen er drie groepen van mensen naar voren voor wie er nog 

grote problemen zijn om aan de bak te komen in de lokale Vlaamse politieke elite. 

Dan hebben we het over vrouwen, laaggeschoolden of mensen uit lage sociale 

groepen en sommige beroepscategorieën. Dit deel over het profiel van de lokale 

mandatarissen is dus gestoeld op een combinatie van beide bovenvermelde 

onderzoeken. 

 

7.1 Lokale verkozenen ingedeeld volgens sommige bevolkingsgroepen 
 

Geslacht 

De onevenwichtigheden van de sekseverhoudingen zijn al jarenlang een probleem in 

ons politieke landschap (Reynaert, 2000, pp. 25-30). Oorzaken hiervan zijn de selectie 

en de rekruteringsfase in de politieke afdelingen in Vlaanderen. Vele politieke 

groeperingen laten de vrouwelijke input in de politiek minder snel toe dan bij de 

mannen. En net omdat er al vooral mannen politiek actief zijn, vormt dit een extra 

drempel voor vrouwen in de politiek. Maatschappelijke en socio-culturele aspecten 

spelen dus zeker mee, net als het intern partijsysteem zoals net aangehaald. Door 

onder meer die redenen vloeit dan de zogeheten participatiekloof tussen mannen en 

vrouwen duidelijk uit voort. Volgens onderzoek zijn vrouwen op lokaal niveau 

simpelweg beperkt aanwezig t.o.v. van de mannen. Toch is er een stijgende tendens 

merkbaar. Tussen 1946 en 1964 bleef het aantal vrouwelijke verkozenen rond de 3 % 

bengelen, in 1970 steeg het aandeel vrouwen naar 7 %, maar in 1994 waren al 20 % 

van de verkozenen van het vrouwelijke geslacht – in ‟76 bedroeg het aandeel vrouwen 

12%, in ‟82 bijna 13%, in ‟88 15,3 % (Reynaert, Steyvers & Verlet, 2009, pp. 41-42). 

Door de eerder vernoemde wet Smet-Tobback (1994) waardoor maximum twee 

derden van de kandidatenlijst uit leden van hetzelfde geslacht mag bestaan en de 

latere pariteitswet, 2002, (gelijke verhouding mannen en vrouwen op een lijst & 

minstens 1 vrouw – of man – bij de eerste drie op de lijst) bleef/blijft het aandeel 

stijgen. Bij de vrouwen zijn de meeste gekozenen veertigers. 

 

Beroepscategorieën 

Er is zoals eerder gezegd een overwicht aan mannen in de politiek, maar ook andere 

groepen mensen worden niet gelijk vertegenwoordigd in de (lokale) Vlaamse politiek. 

Zo wees het onderzoek van Reynaert op de beperkte vertegenwoordiging van de 

lagere sociale klassen in de lokale politiek. Er zijn daar verschillende oorzaken voor. 

Een eerste oorzaak is de disproportionele rekrutering van de politieke elites. De lokale 

politieke elites zoeken met andere woorden vers bloed uit hogere sociaal-economische 

strata en dan komen we snel weer terecht bij de eenzelfde samenstelling van de elite 

(Reynaert, 2000, pp. 31-36). Het onderzoek van Reynaert toonde aan dat de 

onderzoekspopulatie, de lokale politieke elite, sterk afweek van de weerspiegeling van 

binnen onze samenleving. De tweede mogelijkheid waardoor sommige 

beroepscategorieën weinig vertegenwoordigd worden heeft wellicht ook te maken met 
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de professionalisering. Er is meer en meer noodzaak aan een zekere kennis om aan 

politiek te kunnen doen.  

 

We nemen drie jaartallen uit het onderzoek van Reynaert, Steyvers en Verlet om 

bovenstaande trends te concretiseren bij de beroepscategorieën van de lokale politieke 

elite in Vlaanderen (Reynaert, Steyvers & Verlet, 2009, p. 44).  

 

Bij de arbeiders is de tendens zeer duidelijk. Er is een dalende tendens tot het jaar 

1970 (13,7 %) en ook in 1988 (7,6 %) en 2000 (6,2 %) zet die tendens zich voort. 

 

Sinds de jaren ‟70 is er een lichte stijging van het aantal bedienden in de 

gemeenteraden in Vlaanderen. In 2000 was dat 34,5 % wat een vrij groot aandeel is. 

Tussen 1946 en 1970 verdubbelde het aandeel bedienden in de gemeenteraden 

overigens.  

 

De zelfstandigen en werknemers namen voor 1970 een groter aandeel in de 

gemeenteraden voor hun rekening, maar de tendens is dalende. In 1970 waren slechts 

16,1 % van de verkozenen zelfstandig of werkgever. Tussen 1988 en 2000 bleef hun 

aandeel steken rond de 10 %. 

 

Het aandeel van vrije beroepen daarentegen kent een stijgende tendens; net geen 10 % 

in 1970, maar in 1988 (16 %) en 2000 (17,1 %) is een duidelijke stijging zichtbaar. 

 

De landbouwers worden minder en minder bij het lokale beleid betrokken en dat zie je 

ook aan hun dalende vertegenwoordiging in de gemeenteraad, al zal de daling van het 

absoluut aantal landbouwers in onze samenleving daar ook mee te maken hebben. In 

1970 bedroeg het aandeel landbouwers nog 11,7 % - daarvoor nog hoger – maar in 

1988 (4,7 %) en 2000 (2,7 %) waren ze bijna volledig van de politieke landkaart 

verdwenen.  

 

Gepensioneerden zijn in deze case een apart geval. Er is een algemene stijgende 

tendens over hun aanwezigheid in de lokale gemeenteraden. In 1970 en 1988 was 

slechts ca. 6 % gepensioneerd, in 1994 en 2000 flirtten de gepensioneerden met de 

kaap van 10 %. 

 

Het aandeel van de huisvrouwen (doorgaans rond de 5% sinds 1970), de studenten 

(varieert tussen de 0,2 en 1,6 % tussen ‟70 en 2000) en de onderwijzers/leerkrachten 

zou ons te ver leiden en daar gaan we niet verder gedetailleerd op in. 

 

Gemiddelde leeftijd 

Ondanks een verjongingsbeweging in de jaren ‟70 is de samenstelling van de lokale 

politieke elite vrij oud te noemen (Reynaert, 2000, pp. 37-40). Zeker als we de 

gemiddelde leeftijd van de politici vergelijken met de realiteit. Net als bij sommige 

beroepscategorieën is het noodzakelijk om een bepaalde expertise te hebben, 

waardoor sneller wordt teruggegrepen naar een wat oudere, ervaren politicus. 

 

Reynaert, Steyvers en Verlet brachten de gemiddelde leeftijd van de lokale gekozenen 

in Vlaanderen in kaart (Reynaert, Steyvers & Verlet, 2009, p.48).  In 1970 bedroeg de 

gemiddelde leeftijd van gemeenteraadsleden in Vlaanderen 46,5 jaar, daarvoor flirtte 

men met de grens met 50 jaar. Opvallend is dat de mannelijke leden van de 
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gemeenteraad tussen 1970 en 2000 gemiddeld 46,2 à 47,3 jaar oud waren. Bij de 

vrouwen daarentegen is er een dalende tendens (42 jaar in 2000) waardoor de globale 

gemiddelde leeftijd van de gemeenteraad licht daalt tussen ‟70 en 2000. 

 

7.2 Lokale verkozenen ingedeeld volgens politieke partij en grootte gemeente 

 

Lokale verkozenen volgens politieke partij 

 

De CVP en de lokale lijsten domineerden de gemeentepolitiek in de periode 1946-

2000 (Reynaert, Steyvers & Verlet, 2009, pp. 50-51). Over het algemeen kan men 

twee algemene tendensen onthouden. Ten eerste zijn er doorgaans meer verkozenen 

uit lokale lijsten in kleinere gemeenten. Anderzijds hebben de liberalen, socialisten en 

(wijlen) de Volksunie doorgaans meer toegang in grotere gemeenten/steden.   

 

De CVP heeft altijd iets meer vrouwelijke gemeenteraadsleden gehad dan het 

gemiddelde en telde meer landbouwers en gepensioneerden in de raden. De 

gemiddelde leeftijd van de verkozenen lag doorgaans in dezelfde lijn als de Vlaamse 

tendens. 

 

De socialisten tellen meestal een groter aandeel arbeiders en minder zelfstandigen, 

werkgevers, landbouwers en vrije beroepen bij de gemeenteraadsleden die zij 

afvaardig(d)en. De socialistische verkozene is gemiddeld iets jonger dan globaal in 

Vlaanderen. In de periode 1970-1988 waren er minder vrouwen bij de socialistische 

verkozenen dan gemiddeld. 

 

De liberalen zijn volgens de gegevens niet de meest vrouwvriendelijke partij en tellen 

doorgaans minder arbeiders en landbouwers in hun rangen. Werkgevers en 

zelfstandigen zijn dan weer goed vertegenwoordigd bij de lokale liberale partijen. De 

gemiddelde leeftijd van een liberaal gemeenteraadslid ligt iets hoger dan het Vlaamse 

gemiddelde. 

 

Lokale lijsten scoren ook vaak laag als het gaat om vrouwelijke verkozenen 

(uitgezonderd 1994).  De gemiddelde leeftijd ligt bij lokale lijsten iets hoger, behalve 

in 1976. Lokale lijsten hebben relatief veel landbouwers, zelfstandigen en 

werknemers in de rangen. 

 

Lokale verkozenen volgens de grootte van de gemeente 

 

Twee belangrijke tendensen springen in het oog als we de grootte van de gemeenten 

en de persoonlijke kenmerken van de verkozenen naast elkaar leggen. 

Ten eerste bestaat er een positief verband tussen de grootte van de gemeente en het 

aantal vrouwelijke mandatarissen, enkel bij de uitvoerende macht blijft dat beperkt 

(Reynaert, Steyvers & Verlet, 2009, pp. 53-54).  Ten tweede wijkt de gemiddelde 

leeftijd van de lokale verkozenen niet erg af naargelang de grootte en/of samenstelling 

van een gemeente.  

 

7.3 Differentiëring van lokale verkozenen op basis van mandaat 

 

Voor sommige bevolkingsgroepen is de drempel van de gemeenteraad naar het 

schepencollege of zelfs de burgemeesterssjerp nog duidelijk zichtbaar (Reynaert, 
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Steyvers & Verlet, 2009, p. 52).  Vrouwen, arbeiders, bedienden en mensen jonger 

dan 30 jaar zijn duidelijk ondervertegenwoordigd bij de lokale uitvoerende mandaten. 

 

Het onderzoek van Reynaert onderzocht de samenstelling van de gemeenteraad en het 

college van burgemeester en schepenen aan de hand van de drie bovenstaande 

knelpuntgroepen in de lokale politieke elite in Vlaanderen. 

 

Gemeenteraadsleden 

 

Het profiel van de lokale gemeenteraadsleden werd hiervoor al ruim geschetst. Zoals 

al duidelijk werd, is het aantal vrouwelijke verkozenen beperkt, maar is er een 

stijgingsbeweging aan de gang (Meier, 2007, pp. 46-48). . Er is ook een verschil 

waarneembaar in de geslachtsverhoudingen per partij en per functie. Een voorbeeld 

hiervan is dat bij de socialisten en christen-democraten een hoger aantal vrouwelijke 

vertegenwoordigers is dan gemiddeld. Bij de liberalen zijn die cijfers wisselend, maar 

doorgaans iets lager. 

  
Mensen met een degelijke opleiding hebben een stijgende impact op de gemeenteraad 

sinds 1946. Dat lijkt ergens vanzelfsprekend, maar de noodzaak van een opleiding is 

niet theoretisch bevestigd door het onderzoek van Reynaert of eerder onderzoek. 

 

De gemiddelde leeftijd van de gemeenteraadsleden is onveranderd gebleven sinds de 

jaren ‟70. Gemeenteraadsleden zijn gemiddeld iets ouder dan 45 jaar. Het aandeel 60-

plussers is gedaald en de 35-jarigen stijgen, maar ook dat hangt weer af per partij en 

per functie. Bij de CVP bijvoorbeeld stijgt de leeftijd per hogere functie en die 

tendens is bijna overal hetzelfde. 

 

Schepenen 

 

Het aantal vrouwelijke schepenen is beperkt (4.4 % in 1970 en 14.5 % in 1994). 

Recente cijfers tonen aan dat die tendens ook stijgt, maar toch is er hier een enorme 

kloof tussen man en vrouw. Er is ook hier een toename van personen met een 

degelijke opleiding, maar die grotere nood aan opleiding is zoals eerder gezegd niet 

theoretisch bewezen. De gemiddelde leeftijd van de schepenen ligt rond de 3 jaar 

hoger dan bij de gemeenteraadsleden. 

 

Burgemeester 

 

Tussen 1946 en 1994 waren er slechts 24 vrouwelijke burgemeesters op 1851. Dat is 

een ontstellend zwak cijfer, waaruit blijkt dat er echt een nijpend tekort is aan 

vrouwelijke doorstroming naar de politieke topfunctie op lokaal vlak. Er zijn meer 

vrouwelijke burgemeesters bij lokale lijsten dan bij nationale partijen die opkomen op 

gemeentelijk vlak. Toch is er een stijgingsbeweging aan de gang, in 2000 waren er 25 

Vlaamse gemeenten met een vrouwelijke burgemeester
3
. Net als bij de 

gemeenteraadsleden en de schepenen is er een duidelijke tendens dat de 

burgemeesters een betere opleiding genoten, weeral theoretisch niet gestaafd door een 

eventuele noodzaak aan die opleiding. De meeste burgemeesters zijn gepensioneerd 

                                                 
3
 Het aantal vrouwelijke burgemeesters bleef tussen 2000 en nu ongeveer gelijk. Dat blijkt uit cijfers 

die de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) verzamelde enkele weken na de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2006. 
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of werken als zelfstandige (onder de noemer vrije beroepen), omdat burgemeester zijn 

nogal veel tijd in beslag neemt en die tijd kan in het geval van een vrije beroep zelf 

ingevuld en verdeeld worden. Burgemeesters zijn doorgaans nog een stuk ouder dan 

gemeenteraadsleden en schepenen. 
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DEEL 2:               

DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN 

KOKSIJDE TUSSEN 1988 en 2012 
 

1. Algemene inleiding 

 
Koksijde is de op een na meest westelijk gelegen kustgemeente in België en telt vier 

entiteiten: Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald en Wulpen. Sint-Idesbald is de 

vreemde eend in de bijt en wordt niet als een deelgemeente aanzien
4
. Het is een 

parochie aan zee die altijd al deel uitmaakte van Koksijde, ook voor de fusie in 1976 

met Oostduinkerke en het agrarische Wulpen (Sarrazyn, 1999, p. 58). Wulpen werd in 

1970 al bij Oostduinkerke gevoegd. In tegenstelling tot Koksijde, Sint-Idesbald en 

Oostduinkerke, ligt Wulpen niet aan zee. 

 

Groot-Koksijde zoals het vandaag bestaat heeft drie buurgemeenten: De Panne (de 

meest westelijk gelegen kustplaats in ons land), Nieuwpoort (kuststad ten oosten van 

Oostduinkerke) en landinwaarts grenst Groot-Koksijde met Veurne, de hoofdplaats 

van het (gerechtelijke en bestuurlijke) arrondissement. 

 
1.1 Politieke situatie in Koksijde tussen 1946 en 1982 

Ter inleiding van wat verder komt, nl. de Koksijdse politieke situatie tussen 1988 en 

2012, is het opportuun om even terug te keren naar de (recente) voorgeschiedenis die 

zich afspeelde op het Groot-Koksijdse toneel. Hier volgt een beknopte historische 

achtergrond, grotendeels gebaseerd op een eerdere Masterproef over het lokaal 

machtsverwervingsproces in Koksijde door Niki Sarrazyn in 1999. 

 

Tot aan de fusie-operatie in 1976 waren er drie afzonderlijke gemeenten: Koksijde, 

Oostduinkerke en Wulpen – Wulpen fusioneerde al met Oostduinkerke in 1970. De 

fusie tussen Wulpen en Oostduinkerke verliep rimpelloos. Toch was er eerst sprake 

van een fusie met Veurne, omdat die stad verschillende landelijke gemeenten had 

opgeslorpt zoals bijvoorbeeld Booitshoeke (Sarrazyn, 1999, p.121).  

 

De latere definitieve fusie tussen Koksijde en Oostduinkerke had wat meer voeten in 

de aarde. Begin de jaren ‟70 werden verschillende fusieplannen gelanceerd; de 

provincie West-Vlaanderen stelde voor dat Oostduinkerke, Nieuwpoort en Westende 

zich zouden versmelten tot Oostduinkerke. Koksijde en Adinkerke moesten De Panne 

vervolledigen (Sarrazyn, 1999, pp. 128-131). Eind april 1974 brengt de Bestendige 

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen een nieuw fusieplan uit, dikwijls tegen 

de adviezen van de gemeentebesturen in. Maar het nieuwe plan liep gelijk met het 

eerdere plan van de provincie. Ook de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken 

Michel was gewonnen voor het idee, ondanks het feit dat ook Veurne zich graag had 

ontfermd over de kustgemeente(n). Drie maanden later geeft de Bestendige Deputatie 

                                                 
4
 In de statistieken van Groot-Koksijde worden drie officiële entiteiten gebruikt: Koksijde, 

Oostduinkerke en Wulpen. Sint-Idesbald geldt als een parochie en valt in deze onder Koksijde. Bij vele 

andere gegevens – bv. loop van de bevolking – worden Sint-Idesbald, Koksijde-aan-Zee en Koksijde-

Dorp als afzonderlijke entiteit aangevoerd i.p.v. Koksijde an sich. 
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toch een negatief advies over het plan Oostduinkerke-Nieuwpoort-Westende en De 

Panne-Koksijde-Adinkerke en komt het op de proppen met een tegenvoorstel: daarin 

staat dat Koksijde moet fusioneren met Oostduinkerke. Ondanks het feit dat beide 

gemeenten niet meteen gewonnen zijn voor dit idee, is de fusie een feit in 1976. 

 

Tussen de Tweede Wereldoorlog en de fusie was het in Koksijde telkens (met 

uitzondering van 1952) de oppositie die de verkiezingen won (Sarrazyn, 1999, pp. 

230-231). De rivalen F. De Wulf en J. Van Buggenhout wisselden elkaar voortdurend 

af aan de top van de gemeente. In Oostduinkerke verliep die periode een stuk rustiger. 

De uitgesproken Vlaamse groep-Loones zwaaide er de plak, ook in 1970 toen Wulpen 

bij Oostduinkerke kwam. In 1970 kwamen de burgemeesters van Oostduinkerke en 

Wulpen op eenzelfde Vlaams-katholieke lijst op en dat zorgde voor een duidelijke 

overwinning. Voor 1970 kende de katholiek W. Vandenberghe bijna geen tegenstand 

in het landelijke Wulpen. 

 

In de beginjaren na de fusie tussen Koksijde en Oostduinkerke liepen er heel wat 

lokale politici op eieren. De concurrentie was groot, zo groot zelfs dat de uitslag van 

de gemeenteraadsverkiezingen in ‟76 werd aangevochten. Dat leidde tot 

herverkiezingen in 1977. De liberalen onder leiding van Andries vormden een – niet 

zo vlot lopende – meerderheid met de Oostduinkerkse Loonisten tot aan de 

verkiezingen in 1982. Die verkiezingen werden een ontnuchtering voor de 

meerderheid, er trokken maar liefst tien lijsten naar de kiezer. Enkel de CVP kon de 

rangen met moeite gesloten houden en o.a. daardoor werd H. Dewulf (zoon van) 

burgemeester in 1982.  

 

1.2 Demografische en economische schets van Koksijde vanaf 1988  

 

Op 1 januari 1991 telt Groot-Koksijde 17.824 inwoners
5
, dat is 433 mensen meer dan 

een jaar eerder. Uit het onderzoek van Niki Sarrazyn blijkt dat het inwonersaantal in 

Koksijde tussen 1940 en 1970 is verdubbeld. Ook Oostduinkerke kent in die periode 

een stijgend aantal inwoners, terwijl Wulpen een dalende tendens kent. Het 

cijfermateriaal van 1990 toont aan dat het geboortecijfer groter is dan het sterftecijfer 

en dat er meer immigraties zijn dan emigraties
6
.  

 

In 1995 wonen er 18.985 mensen in Groot-Koksijde. De stijgende tendens qua 

bevolkingsaantal blijft zich voort zetten, hoewel de stijging iets voorzichtiger is dan 

enkele jaren eerder
7
. Ten opzichte van 1991 zijn in elke deelgemeente opmerkelijk 

meer mensen komen wonen, zelfs in het landelijke Wulpen. Opmerkelijk is dat er in 

1994 meer overlijdens zijn dan geboorten, een nagenoeg nieuw gegeven in  deze 

gemeente. Wat wel constant blijft, is dat het aantal immigraties groter blijft dan het 

aantal emigraties naar andere gemeenten.  

                                                 
5
 De cijfergegevens over het aantal inwoners op 1 januari van een betreffend jaar wordt berekend aan 

de hand van de gegevens uit het voorgaande jaar. Dat cijfer kan worden aangepast na een betwisting 

omtrent het adres van de inwoner(s). Meestal gaat het hier om tweederesidenten die zich al dan niet 

komen vestigen in Koksijde om de fiscale voordelen.  Het gegeven inwonersaantal wordt dus het jaar 

later wat aangepast. In dit werkstuk wordt bv. voor 2000 gewerkt met de gegevens van 1999. De 

nadien uitgevoerde correcties zouden deze studie te omslachtig maken. Bovendien zorgen de later 

aangebrachte correcties niet voor een verschillende tendens. 
6
 Geert Calcoen, diensthoofd burgerzaken in Koksijde, gaf de gegevens vrij van de „loop van de 

bevolking‟ van 1988 t.e.m. 2012 in Koksijde. 
7
 Een overzicht van de „loop van de bevolking‟ in Koksijde: zie bijlage 
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Ook in de daaropvolgende jaren blijven dezelfde tendensen stand houden: (lichte) 

bevolkingsgroei, meer immigratie dan emigratie en een doorgaans hoger sterftecijfer 

dan aantal geboortes. Het aantal inwoners op 1 januari 2000 bedraagt 19.729 mensen. 

Opvallend is dat Wulpen opnieuw een licht dalende tendens kent qua 

bevolkingsaantal en dat er in 2000 een vrij sterke bevolkingsdaling is in Koksijde-

Dorp.  

 

In 2006 wonen er al 21.270 mensen in de gemeente. De sterftecijfers zijn tussen 2000 

en 2012 telkens hoger dan de geboortecijfers en de immigratiegolf blijft hoger dan het 

aantal emigraties. Koksijde-Dorp en Wulpen lijken steeds minder inwoners te tellen, 

terwijl Sint-Idesbald en Koksijde-aan-Zee een lichte stijging kennen. Oostduinkerke 

blijft – hier vestigen zich veel tweederesidenten – de opmerkelijkste stijger, vooral 

tussen 2000 en 2005. Begin 2012 zijn er 22.151 officiële Koksijdenaars. Opmerkelijk 

is dat Koksijde in 2012 de hoogste gemiddelde leeftijd telt in België
8
. 

 

De demografische structuur van Koksijde vertoont tussen 1998 en 2008 fundamentele 

verschuivingen
9
. Het aantal 15-39 jarigen daalde met 16 %, terwijl er een enorme 

toename is van het inwonersaantal bij  40-65 jarigen (+31,4 %), 65-79 jarigen (+27,8 

%) en vooral bij de 80-plussers is er een ware bevolkingsexplosie (+70,1 %). Volgens 

een gemeentelijk onderzoek over het socio-demografisch profiel van Koksijde – door 

Dexia (nu Belfius) uitgevoerd – lijkt deze trend zich op middellange termijn nog in 

grote mate voort te zetten.  

 

Een groot probleem dat wordt aangehaald in het gemeentelijke Dexia-onderzoek is de 

noodzaak aan dienstverlening voor de oudere en behoeftige personen, een 

maatschappelijk fenomeen dat in Koksijde versneld lijkt toe te slaan. Ook de 

tewerkgestelde actieve bevolking en de activiteitsgraad ligt in 2008 lager in Koksijde 

dan gemiddeld in West-Vlaanderen en in het Vlaamse Gewest. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat er veel tweederesidenten zijn die zich definitief vestigen en 

inschrijven in Koksijde als ze de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. Over de 

concrete invulling van de tewerkstelling is Wulpen de vreemde eend in de bijt met een 

relatief hoge agrarische economie, terwijl vooral Koksijde en in mindere mate 

Oostduinkerke het moe(s)ten hebben van de tertiaire sector. 

  

2. De verkiezingen van 1988 

 
2.1 Algemene Inleiding   

 

De verkiezingen van 13 december 1987 zorgen in Vlaanderen voor een verlies voor 

de CVP. De PVV, Agalev en Vlaams Blok zijn de winnaars (Devos, Bouteca & 

Ossenblok, 2012, pp. 78-80).  

 

2.2 Aanloop naar de verkiezingen    

 

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 is Henri Dewulf (CVP) burgemeester 

van Koksijde met als coalitiepartner de liberale PVV onder leiding van schepen R. 

                                                 
8
 De gemiddelde leeftijd per gemeente: zie bijlage  

9
 Resultaten gemeentelijke Dexia-onderzoek inzake tewerkstelling, activiteitsgraden,…  : zie bijlage 
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Van Duüren.  In de nadagen van de verkiezingen van ‟82 zijn er nochtans dissidente 

stemmen te horen in het liberale kamp (Sarrazyn, 1999, pp. 152-155). Voormalig 

liberaal burgemeester Andries – tussen 1977 en 1982 – en zijn medestanders 

distantiëren zich van de plaatselijke PVV-afdeling. Van Duüren wordt door z‟n 

voormalige medestanders verweten dat hij na de coalitiegesprekken in ‟82 z‟n 

schepenambt wilde veiligstellen ondanks de interne liberale verdeeldheid.  

Het IWVA-dossier ligt gevoelig in de aanloop naar de verkiezingen. Burgemeester 

Dewulf vindt het logisch om water te winnen in het duinengebied Ter Yde. Hij gaat 

ervan uit dat de goedkope waterwinning goed was voor de behoeftes van de 

toeristische kustgemeenten. Loones spreekt zich formeel negatief uit over het plan, 

omdat het natuurpatrimonium hier weleens de dupe van zou kunnen worden.  

 

De slechte verstandhouding tussen de meerderheidspartijen CVP en PVV is in de 

periode richting de gemeenteraadsverkiezingen helemaal verzuurd geraakt (Sarrazyn, 

1999). De CVP-PVV meerderheid is uiteengevallen en enkele raadsleden versterken 

de oppositie. De oppositie verlaat na een tiental agendapunten de gemeenteraad en de 

zitting werd uitgesteld. Schepen Van Duüren (PVV) viseert burgemeester Dewulf 

over o.a. de laattijdige toekenning van eretekens en de niet-verspreiding van de 

pakken toeristische kalenders. De raad keurt ook nog in extremis enkele leningen 

goed en vooral de heraanleg van de voetpaden in de Helvetiastraat zorgt voor deining. 

Gemeenteraadslid Loones hekelt “de voldongen feiten waarvoor de oppositie wordt 

geplaatst inzake de benoemingen in het gemeentelijk onderwijs.” Hij oppert om dit 

alles niet meer te behandelen voor de verkiezingen en de gemoederen te laten rusten.   

 

Koksijde zou in 1988 recht hebben op 25 gemeenteraadsleden, maar omdat het 

bevolkingscijfer van de laatste volkstelling telt – alle achterpoortjes ten spijt – zullen 

er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 slechts 23 gemeenteraadsleden 

kunnen verkozen worden (HWN, 15/07/1988, C.J.K.)
10

.  

 

2.2.1 Personele verkiezingsgestalte
11

 

 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in Koksijde trekken 6 lijsten naar de kiezer, 

waarvan 2 onvolledige lijsten. Vlaams Blok trekt naar de kiezer met lijstnummer 2, 

CVP krijgt nummer 3 toegewezen, de liberale PVV nummer 5, SP nummer 10, de lijst 

d88 nummer 12 en NF, tenslotte, krijgt lijstnummer 13. 

 

In vergelijking met 1982 zijn er dus vier partijen minder, het leek erop dat de 

Koksijdse politici geleerd hebben uit de versnippering. De zes deelnemende partijen 

in Koksijde liggen in het verlengde van de Vlaamse trend: in 1988 trekken er 

gemiddeld 5 lijsten per gemeente naar de lokale kiezer. Van de zes partijen in 

Koksijde, zijn er 5 lokale afdelingen van een nationale partij: CVP, PVV, SP, Vlaams 

Blok en het Nationaal Front (NF)
12

. In 1988 is er 1 deelnemende lokale partij: d88.  In 

                                                 
10

 Het Wekelijks nieuws wordt weergegeven als HWN, Het Laatste Nieuws met HLN & Het 

Nieuwsblad met HNB. 
11

  De personele verkiezingsgestalte voor de verkiezingen van 1988 is grotendeels gebaseerd op de 

ingediende kieslijsten die ter publicatie werden gesteld door de provincie West-Vlaanderen. 

 
12

 Het Nationaal Front is in de regel een nationale partij omdat ze de bedoeling had om op verschillende 

plaatsen op te komen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1988. Een eerdere poging in 1984 
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Vlaanderen komen er in 1988 in 68,8 % van de gemeenten een of meerdere lokale 

lijst(en) op die goed was/waren voor 17,4 % van het electoraat. d88 zou bijna het 

dubbele van dit Vlaamse gemiddelde behalen. 

  

Het Vlaams Blok telt slechts vier personen op de lijst die wordt aangevoerd door Jos 

Debruyne. In 1982 trok Debruyne (voormalig lid van de Volksunie) nog alleen naar 

de kiezer (Sarrazyn, 1999, pp. 155-157). 

 

De CVP komt met uittredend burgemeester Henri Dewulf als niet verrassende 

lijsttrekker. De lijst toont opvallend weinig verschillen t.o.v. die van 6 jaar eerder.   

 

De liberale PVV – onder leiding van Raymond Van Duüren als lijsttrekker  - is in 

tegenstelling tot zes jaar eerder een herenigde familie. Van de scheurlijst die zes jaar 

eerder opkwam (Centrumlijst) is geen sprake meer.  

 

De socialistische SP heeft het meeste nieuwkomers op de lijst staan t.o.v. 1982. Als 

enige Koksijdse partij hebben de socialisten een vrouwelijke lijsttrekker: Christiane 

Mortier. Deze lijst oogt opvallend vrouwvriendelijk (liefst 8 kandidaten).  

 

De partij d88 met Jan Loones als lijsttrekker is een combinatie van de groepen 

„Vernieuwing‟ – o.a. groep-Loones en Marc Vanden Bussche, goed voor 4 zetels in 

‟82 – en de Volksunie – met o.a. Boucquez en Cavyn. Doorbraak88 is geboren (Deleu 

& Vanden Bussche, 2011, p. 159). Loones was in 1987 overigens al kandidaat bij de 

nationale verkiezingen voor de Volksunie. Vanaf ‟89 zit hij in de Kamer. 

 

Het Nationaal Front rond Werner Van Steen brengt een korte lijst op de been: enkel 

z‟n vrouw vult de lijst aan. 

 

2.2.2 Programmatorische verkiezingsgestalte
13

 
 

Het Vlaams Blok zet de campagne in met dezelfde strijdpunten als het nationale 

discours van de partij. De krachtwoorden zijn „Vlaams‟ en „veilig‟. Ook de slogan 

„Eigen volk eerst‟ en de leeuwen op de Koksijdse programmablaadjes duiden op een 

lokale toepassing van de nationale programmapunten.  

 

Met „Ons hart klopt voor Koksijde‟ probeert de CVP de Koksijdse kiezer te winnen. 

Uittredend burgemeester Dewulf pakt vooral uit met zijn verwezenlijkingen in de 

kiespropaganda. De slagzin is: Dankzij de goede groepswerking met onze vrienden 

van de CVP hebben wij het helpen waarmaken. Vooral stedenbouwkundige correcties 

zoals wegenwerken en voetpaden worden als strijdpunten geopperd voor de 

toekomstige legislatuur, de CVP is naar eigen zeggen vastberaden om door te zetten. 

Ook is de partij tegen nieuwe/meer belastingen.  

                                                                                                                                            
mislukte. Deze partij zette zich af van de „te softe‟ aanpak van het Vlaams Blok en de Volksunie. Het 

programma bestond o.a. uit de oprichting van een Vlaamse bondstaat, de doodstraf voor zware 

criminelen en het terugsturen van gastarbeiders.   

(Bron on line: http://afa.home.xs4all.nl/alert/2_12/nsa.html) 

 
13

 De programmatorische verkiezingsgestalte voor de verkiezingen van 1988 is vooral gebaseerd op de 

partijprogramma‟s & campagnemateriaal van de partijen, te vinden in het Koksijdse gemeentearchief. 

http://afa.home.xs4all.nl/alert/2_12/nsa.html
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PVV-lijsttrekker en uittredend schepen van Duüren pakt uit met wat hij de „liberale 

subsidies‟ noemt voor o.a. het Visserijmuseum, openbare speelterreinen en het 

Konzplein (HWN, 03/09/1988, C.J.K.). Er wordt in de propaganda gehakt gemaakt 

van  meerderheidspartner CVP. Volgens de liberalen fuift de CVP voor niet-

gesubsidieerde werken, daarmee wil de PVV zeggen dat de realisaties van uittredend 

schepen van Duüren geen geld kostten voor de belastingsbetaler, terwijl de CVP-

realisaties zonder steun van bovenaf tot stand kwamen. De PVV ging ervan uit dat 

goede afspraken goede vrienden maken, maar volgens de partij kwam de CVP deze 

niet na tijdens de afgelopen legislatuur. Voor de periode na ‟88 zetten de liberalen 

vooral in op fiscaliteit (belastingsvermindering) , de individuele deelgemeenten en 

een ombudsman/vrouw.  Ook openbare werken, wonen, veiligheid en toerisme krijgen 

aandacht. Volgens de PVV is er ook nood aan een vernieuwd casino in Koksijde.  

 

Leading lady Christiane Mortier is voor de tweede maal lijsttrekker bij de SP. De 

doelstelling is duidelijk: een tweede of derde zetel binnenhalen (HWN, 30/09/88, 

C.J.K.). De socialisten spreken zich in de verkiezingscampagne vooral negatief uit 

over het gebrek aan overheidssubsidies tijdens het afgelopen beleid. Het programma 

van de SP heeft het over een voelbare en duidelijke belastingsvermindering. Volgens 

de socialisten moet er ook dringend werk gemaakt worden van een rampenplan, 

omdat de kerncentrale van Gravelines dichtbij ligt. “Er moet een plan opgemaakt 

worden inzake evacuatiemogelijkheden. (sp.a-Archief Koksijde, geraadpleegd op 

19/12/2011).” 

 

Doorbraak88, kortweg d88, wordt getrokken door Jan Loones met in zijn zog Marc 

Vanden Bussche. Loones wil als rasechte Oostduinkerkenaar de fusiefrustraties van 

velen achter zich laten. De slogan van d88 is kort en krachtig: “denken-duven-doen.” 

De kersverse lijst barst van de ambitie en doet een gooi richting de 

burgemeesterssjerp, wat kan worden afgeleid uit de verkiezingscampagne. Er wordt 

gewag gemaakt van een burgemeester die niet van Brussel zal durven terugkeren 

zonder subsidies voor onze gemeente
14

.  D88 zet stevig in op tewerkstelling, 

financieel beleid met een meerjarenplanning, cultuur, een overdekte ijsschaatspiste, 

een golfterrein en een vernieuwd casino en een muziekfestival. Loones en Vanden 

Bussche komen op voor “een goed en transparant bestuur.” De partij kiest een 

zakelijke en pragmatische invalshoek boven het ideologische (Deleu & Vanden 

Bussche, 2007, p. 159). 

 

2.3 Verkiezingen van 1988
15

 

 

Het absenteïsme in Koksijde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 bedraagt 

8,89 %, heel wat meer dan de Vlaamse trend in ‟88. De blanco en ongeldige stemmen 

zijn ongeveer hetzelfde (4,40 % in Koksijde, gemiddeld 4,30 % in Vlaanderen).  

 

De eerste overwinnaar van de verkiezingen is de CVP. Ze winnen procentueel en 

behouden 10 zetels. De nationale trend (met een verlies bij de CVP) wordt hier 

duidelijk niet gehandhaafd. De christendemocraten halen 38,1 %, een stijging van iets 

meer dan 6 %. Omdat de concurrentie sterker is – zie verder – en er minder 

                                                 
14

 Loones werd parlementslid vanaf januari 1989. 
15

 Resultaten per partij, voorkeursstemmen & keuzeverzaking: zie bijlage 
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versnippering is, blijft het zetelaantal evenwel hetzelfde als in 1982. Burgemeester 

Dewulf scoorde meer dan dubbel zoveel voorkeursstemmen dan in ‟82, een absolute 

triomf: maar liefst 1985 mensen kozen voor Dewulf. Ook uittredende schepenen  

Herman Bogaert en Elie Depotter scoren goed. Delie en Vanneste kunnen hun 

schepenmandaat niet echt verzilveren. Opvallend is dat Guido Decorte beter scoort 

dan schepenen Delie en Vanneste (Sarrazyn, 1999, p. 160). De grootste partij in 

Koksijde behaalt geen absolute meerderheid. In 1988 was dat in bijna de helft van de 

gemeenten in Vlaanderen het geval. 

 

Andere overwinnaar is de doorbraaklijst van Loones & Vanden Bussche, de kersverse 

lijst behaalt maar liefst  zeven zetels . De opgang van beide kopmannen is heel 

opmerkelijk: Loones komt in de buurt van uittredend burgemeester Dewulf met 1798 

voorkeursstemmen en Vanden Bussche haalt er 1208.  

 

De PVV (21,7 %) behaalt 5 zetels,  2 zetels meer dan in 1982. Toch had men meer 

verwacht nu er geen scheurlijst was. In de late jaren ‟70 haalden de liberalen nog 8 

van de toen 21 zetels binnen (Sarrazyn, 1999, p. 150). Lijsttrekker Van Duüren, Jean-

Pierre Gilis, Rita Beun-Craeye en Jean-Pierre Castelein scoren behoorlijk (tussen de 

400 en 600 voorkeursstemmen).  

 

De socialisten stijgen licht tot 9,5 %, maar komen opnieuw niet verder dan 1 zetel. 

Enkel Christiane Mortier en Rik Stekelorum behalen meer dan 300 

voorkeursstemmen.  

 

Zowel voor het Vlaams Blok (1,36 %) – ondanks de nationale tendens – als het 

Nationaal Front (0,3 %) is geen electorale rol weggelegd in Koksijde. 

 

Als men kijkt naar het aandeel kopstemmen versus het aantal lijststemmen, wordt er 

vooral bij de socialisten nog steeds gestemd op „de partij.‟ “Meer dan een vierde van 

hun kiezers, stemt niet op personen (Sarrazyn, 1999, p. 160).” Zowel bij de PVV, d88 

en de CVP wordt er op vooral op de personen zelf gestemd en in zeer kleine mate op 

de partij. 

   

2.4 Nasleep van de verkiezingen van 1988 

 

Moeizame coalitievorming & strijd om de uitvoerende mandaten 

 

Op de verkiezingsavond kondigen Jan Loones en Marc Vanden Bussche (d88) aan dat 

ze een coalitie hebben gevormd met de PVV en de SP (Deleu & Vanden Bussche, 

2011, p. 159).  Jan Loones wordt voorgedragen als burgemeester en een nieuw 

bestuur wordt voorbereid. Geen vuiltje lijkt aan de lucht, zo lijkt, maar deze 

coalitievorming zou nog minstens een jaar aanslepen en is legendarisch door een nooit 

geziene stoelendans. 

 

Het schouwspel begint bij uittredend burgemeester Rik Dewulf, die legt zich niet neer 

bij de gang van zaken en hij dient een klacht in tegen de verkiezingen bij de provincie 

(HWN, 25/11/1988, J.V.H.). Volgens de CVP‟ers zou de gemeentesectretaris 

stemmen geronseld hebben voor zijn echtgenote. Ondanks dat verwerpt de Bestendige 

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen de klacht. Hierop tekent Dewulf beroep 
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aan bij de Raad van State. Hij wil duidelijk burgemeester blijven ten koste van 

Loones. 

 

In februari en maart van 1989 komt er onenigheid binnen de PVV aan het licht 

(Sarrazyn, 1999, pp. 162-167). Gilis, Castelein en Wuestenberghs besluiten in ruil 

voor een schepenmandaat een meerderheidsakkoord te sluiten met de CVP. Voorzitter 

Becuwe kondigt een bijgevolg nieuwe coalitie aan: CVP en de drie dissidente 

liberalen met Dewulf als burgervader. 

 

In april en mei 1989 is het hek helemaal van de dam: Etienne Vanneste – die door de 

komst van het dissidente trio plaats moest ruimen als schepen – tekent een nieuwe 

bestuursovereenkomst met d88, de overgebleven PVV‟ers en SP. Ondertussen deed 

de CVP afstand van haar klacht bij de Raad van State. 

  

Op 9 mei 1989 gaat het opnieuw fout (HWN, 12/05/1989, L.D.): bij de verkiezing van 

eerste schepen Gilis is er geen meerderheid. Daarop dumpt de CVP Wuestenberghs 

om Vanneste een schepenambt aan te bieden: terug een erg nipte meerderheid dus 

voor de CVP (HWN, 19/05/1989).  

 

Dat is evenwel buiten Herman Bogaert gerekend: hij breekt met z‟n partij CVP en 

vormt een coalitie met de groep-Loones (HWN, 17/11/1989). Hij wordt zelfs 

voorgedragen als burgemeester.  

 

Door al deze ontwikkelingen besluit minister Tobback – na advies van de Bestendige 

Deputatie – om een burgemeester buiten de raad te benoemen
16

 (HNB, 02/02/1990). 

Jos Leye wordt uiteindelijk de nieuwe burgemeester. De zelfverklaarde burgemeesters 

Dewulf, Loones en Bogaert  blijven verweesd achter.  

 

PVV-kopman Van Duüren besluit na deze schertsvertoning om uit de politiek te 

stappen (HNB, 15/02/90, C.D.K.). Hij is ontgoocheld omdat “niemand langer dan 24 

uur z‟n woord houdt.”  Zijn opvolger kiest voor de Centrumlijst van de ex-PVV‟ers 

Gilis en Castelein. Later wordt de coalitie CVP-Centrumlijst (Gilis, Castelein) nog 

uitgebreid met de SP in ruil voor enkele kleine mandaten, maar dat valt niet bij alle 

socialisten in goede aarde (interview met Joeri Stekelorum, 03/05/2012). Bogaert, 

Vanneste, Depotter, Gilis en Castelein zijn de nu definitieve schepenen.   

 

2.5 Profiel lokale politici  

 

Samenstelling gemeenteraad volgens geslacht, leeftijd & beroepscategorie 

 

Deze statistieken houden geen rekening met de eerder vermelde stoelendans: de 

statistieken zijn gebaseerd op de officieel ingediende kandidatenlijsten, m.a.w. 

bijvoorbeeld Bogaert is hier nog een CVP‟er en Gilis een PVV‟er. Voor de 

berekening van de gemiddelde leeftijd wordt 1 januari 1989 als richtdatum gekozen. 

 

Bij de CVP is de gemiddelde leeftijd van de raadsleden 49 jaar en is 90 % van het 

mannelijke geslacht. Er stonden slechts 3 vrouwen op de kandidatenlijst van de partij. 

                                                 
16

  Een burgemeester buiten de raad heeft enkel een adviserende stem in het schepencollege. 
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Er zijn veel zelfstandigen en vrije beroepen bij de gekozen  CVP‟ers en het gros komt 

uit de woonkern Koksijde. 

 

De doorbraaklijst d88 heeft gemiddeld jongere gemeenteraadsleden (43,7 jaar) maar 

telt geen enkele vrouw bij de verkozenen. Net als bij de CVP zijn er slechts 3 

vrouwelijke kandidaten opgekomen. Opvallend is dat 5 van de 7 verkozenen uit 

Oostduinkerke komen, ook hier zijn er veel zelfstandigen en vrije beroepen te zien. 

 

Bij de liberale PVV  zien we 1 vrouwelijke (20%) gekozene en ligt de gemiddelde 

leeftijd van de gemeenteraadsleden op 46,8 jaar. Ook hier zien we slechts 4 vrouwen 

tussen de 23 kandidaten.  Opvallend is dat alle gemeenteraadsleden in Koksijde 

wonen. De SP heeft met de 50-jarige Mortier een vrouwelijk gemeenteraadslid, de 

socialisten hebben duidelijk de meest vrouwelijke lijstsamenstelling: 34, 8 %.  

 

De gemiddelde leeftijd van de totale gemeenteraad bedraagt 46, 9 jaar - vergelijkbaar 

met het Vlaamse gemiddelde – en bevat meer vrije beroepen en zelfstandigen dan 

volgens de Vlaamse trend. Er zetelen drie vrouwen, goed voor 13 %, iets minder dan 

de Vlaamse trend. 

 

Samenstelling uitvoerende mandatarissen volgens geslacht & leeftijd  

 

Burgemeester buiten de raad Jos Leye wordt net als kandidaat-burgemeesters Dewulf 

en Loones niet in deze statistiek opgenomen, Bogaert wel omdat hij schepen blijft. 

 

Opmerkelijk is dat de gemiddelde leeftijd hier slechts 43,4 jaar is. Het schepencollege 

is dus gemiddeld jonger dan de gemeenteraad en dat ligt niet in de lijn van de 

Vlaamse trend. Zoals zoveel in Vlaanderen, zijn er in 1988 geen vrouwelijke 

schepenen. 

 

3. De verkiezingen van 1994 
 

3.1 Algemene Inleiding   

 

De verkiezingen in november 1991 zorgen voor een politieke aardverschuiving in 

België (Devos, Bouteca & Ossenblok, 2012, pp. 94-104). De „zwarte zondag‟ maakt 

dat de meerderheidspartijen serieus verliezen. Hierdoor is het moeilijk om een nieuwe 

regering te vormen, het zou drie maanden duren. Toch vormen de regerende rooms-

rode partijen een nieuwe meerderheid, dit keer zonder de Volksunie. De 

daaropvolgende jaren zou de basis worden gelegd van de staatshervorming van 1993. 

Mede daardoor vallen de provincieraadsverkiezingen in 1994 voor het eerst samen 

met die van de gemeenteraad. Voor die gemeenteraadsverkiezingen is er een nieuwe 

norm goedgekeurd: ten minste een kwart van een verkiezingslijst moest bestaan uit 

vrouwen (of mannen). Het gaat hier om een overgangsmaatregel richting de 

definitieve toepassing van de wet Smet-Tobback. Door het stijgende inwonersaantal 

zijn er vanaf 1995 25 gemeenteraadsleden in Koksijde. 

 

3.2 Aanloop naar de verkiezingen    

 

Burgemeester buiten-de-raad Jos Leye slaagt er in om de gemeenteraad in goede 

banen te leiden en politiek Koksijde is even windstil, op een akkefietje over de kapel 
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Ster der Zee na waarbij „eenmansfractie‟ Bogaert opstapt uit de gemeenteraad (HNB, 

10/04/1991, C.D.K.).  

 

Net op dat moment (lente 1990), krijgt de lokale PVV-afdeling een facelift. Marc 

Vanden Bussche versterkt de partij. De lokale PVV is los zand en enkele 

bestuursleden doen een beroep op de populaire notaris om de partij opnieuw nieuw 

leven in te blazen (Deleu & Vanden Bussche, 2011, p. 163).  Vanden Bussche stelt 

twee voorwaarden: hij wordt lijsttrekker bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen 

en advocaat Dirk Dawyndt wordt de nieuwe PVV-voorzitter. Ondanks het feit dat 

Vanden Bussche d88 en Loones verlaat, blijven de goede banden tussen beide heren 

intact, ze beseffen dat ze samen geen groeimogelijkheden meer hebben. De overstap 

is in volle samenspraak gebeurd. D88 en PVV zouden in 1994 proberen de CVP-

coalitie proberen breken en op basis hiervan lijkt men deze beslissing te hebben 

genomen. Een eerste test komt er in 1991 met de parlementsverkiezingen. Vanden 

Bussche behaalt veel voorkeursstemmen – Loones (d88) wordt bij diezelfde 

verkiezingen overigens tot senator verkozen – als nieuw Koksijds PVV-kopstuk 

(Deleu & Vanden Bussche, 2011, p. 163). “In 1992 vormt Verhofstadt de PVV om tot 

VLD, hij trekt mensen aan van de CVP en de Volksunie die hij verruimers noemt.”  

 

In het najaar van 1991 breekt het noodlot toe wanneer burgemeester Jos Leye plots 

overlijdt (HWN, 4/10/91, L.D.). Hij wordt onder enorme publieke belangstelling 

begraven. Leye was bijna twee jaar burgemeester en vanuit elke politieke hoek in 

Koksijde klinkt respect en verslagenheid. De meerderheid (CVP-CL-SP) volgt de 

normale procedure om Henri Dewulf aan te laten stellen tot burgemeester en vanuit de 

oppositie komt er deze keer weinig reactie. Tot bij  de definitieve aanstelling van 

Dewulf – begin 1992 – is Gilis dienstdoend burgemeester.  

 

Bij de socialisten komt het tijdperk van kopstuk Christiane Mortier ten einde 

(interview met Joeri Stekelorum, 03/05/2012). De socialisten waren aanvankelijk in 

de oppositie beland na de verkiezingen in 1988. Maar Mortier beslist om steun te 

geven aan de CVP-CL-coalitie zonder raadpleging van het SP-partijbestuur. Enkele 

SP‟ers kunnen zich hier moeilijk mee verzoenen en dit voorval blijft sluimeren tot aan 

het begin van 1992. In die periode verkiest de algemene ledenvergadering voor een 

nieuw dagelijks bestuur. De kliek Mortier is nergens meer te vinden, waardoor een 

nieuwe periode is aangebroken voor de socialisten. 

 

Op de nieuwjaarstoespraak (februari 1992) hekelt Davidsfonds-voorzitter Rabaey de 

CVP-meerderheid. Voorzitter Becuwe weerlegt de kritiek (Sarrazyn, 1999, p. 173). In 

oktober 1992 neemt Hillewaere (d88) ontslag uit de gemeenteraad, hij wordt 

opgevolgd door Franck.  

 

3.2.1 Personele verkiezingsgestalte
17

 

 

Er trekken in Koksijde 7 lijsten naar de kiezer in 1994, waaronder 2 onvolledige 

lijsten. Vlaams blok heeft lijstnummer 5, de VLD krijgt nummer 6 toegewezen, de 

                                                 
17

  De personele verkiezingsgestalte voor de verkiezingen van 1994 is grotendeels gebaseerd op de 

ingediende kieslijsten die ter publicatie werden gesteld door de provincie West-Vlaanderen. 
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CVP heeft nummer 7, de SP nummer 11. GB trekt met nummer 16 naar de kiezer en 

STEM met 17. De NPL sluit de rij met nummer 18. 

  

In 1994 is er een partij meer dan in 1988, hoewel het Nationaal Front niet meer 

opkomt. Het aantal deelnemende lijsten ligt met zeven hoger in Koksijde dan 

gemiddeld in Vlaanderen (5,5) voor deze gemeenteraadsverkiezingen. Opmerkelijk is 

dat er deze keer drie lokale lijsten zijn in Koksijde. In Vlaanderen behalen de lokale 

lijsten in ‟94 21 % van de stemmen, in Koksijde zouden de drie lokale lijsten samen 

een beetje meer halen. 

 

Het Vlaams Blok trekt – net als in 1988 – met een onvolledige lijst naar de 

verkiezingen. Lijsttrekker is deze keer Jean-Loup Cuvelier. Vorig kopman Debruyne 

is er niet meer bij. Opvallend is dat er 3 arbeiders op de lijst staan, waaronder 1 

vrouw. 

 

De VLD (opvolger van PVV) wordt versterkt door Marc Vanden Bussche, hij trekt 

meteen de lijst. Opvallend is dat er zeer weinig overblijvers zijn in vergelijking met 

de PVV-lijst uit 1988. Vanden Bussche komt dus over van d88, ook Werner Gerry 

maakt diezelfde beweging. Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen berooft Werner 

Gerry zich thuis van het leven. Omdat de lijsten al ingediend zijn, kan men nog voor 

hem stemmen. Sommige kandidaten die in 1988 niet op “de te sterk op Oostduinkerke 

gerichte d88-lijst wilden staan”, zijn nu wel kandidaat op in het verhaal mee te 

stappen (Deleu & Vanden Bussche, 2011). VLD Koksijde past het 

verruimingsprincipe van de nationale partij dus duidelijk toe door toenadering te 

zoeken met verschillende Koksijdse politici. Andere verruimingskandidaten zijn o.a. 

Noël Paelinck en Greta Suber-Delie. Paelinck komt over van de CVP, terwijl Suber-

Delie haar schoonvader (en eveneens ex-CVP‟er) vervangt (HNB, 18/01/1993, 

W.M.). Michel Vandenbussche, Hugo Goens en Marc Gunst – deze twee laatste 

waren kandidaat voor de lijst Fusiebelangen (afgescheurde socialisten) in 1982 – 

vervolledigen het lijstje (Sarrazyn, 1999, p. 146). Eind 1993 wordt bekendgemaakt 

dat de Centrumlijst fuseert met de VLD, waardoor CL-kopstukken Vollon (plaats 2) 

en Castelein (lijstduwer) op de VLD-lijst prijken: de liberalen sluiten de rangen 

(HLN, 22/11/93, Jan Huyghe).  

 

De Koksijdse CVP lijkt op het eerste gezicht heel wat toppers kwijt: Suber, Delie, 

Bogaert en Paelinck. Uittredend burgemeester Dewulf trekt de lijst, gevolgd door 

Guido Decorte op 2. Opvallend is dat Decorte voor schepenen Vanneste en Depotter 

staat. Annie Vandekeere-Vandenberghe is de sterke vrouw op plaats 3. Nieuwkomer 

Muriel Lagrou duwt de lijst.  

 

De socialistische SP trekt met een nagenoeg nieuwe kandidatenlijst naar de kiezer. 

Lijsttrekker is Joeri Stekelorum en lijstduwer is – net als in ‟88 – Daniël Van Herck. 

Van voormalig lijsttrekker Christiane Mortier is bij de SP geen spoor. Opvallend is 

dat de moeder van SP-coryfee Frank Vandenbroucke op de lijst staat. Er zijn veel 

nieuwe (relatief jonge en vrouwelijke) kandidaten.  

 

Gemeentebelangen (GB) draait vooral rond uittredend – eerst als lid van de 

Centrumlijst, leefde daar later in onmin en zetelde dan als onafhankelijke – schepen 

Gilis (lijsttrekker) en voormalig SP-kopstuk Mortier (nummer 2). Deze nieuw 

opgerichte lijst is opvallend oud.  
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De voorlaatste lijst in het rijtje is STEM. Het hoofdbureau voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in Koksijde had de naam d88 eerder verboden, tot groot 

protest van lijsttreker Loones (HNB, 13/9/94). STEM staat voor Samenleving 

Toerisme en Milieu. Het vertrek van Vanden Bussche is een serieuze aderlating voor 

de partij. Rita Declerck-Gantois komt als nieuwkomer direct op nummer 2 van de 

lijst. Pat(rick) Stockelynck duwt de lijst. Opvallend is dat er op deze lijst slechts zes 

vrouwen
18

 staan en dat deze lijst jonger is dan alle andere lijsten. De meest opvallende 

statistiek is echter het feit dat er 18 Oostduinkerkenaars op de lijst staan. 

 

Een andere nieuwe lijst is de Nieuwe Positieve Lijst (NPL). De lijsttrekker is ook al 

een uittredend schepen die z‟n vroegere nest verliet: Herman Bogaert. Niemand van 

deze lijst kwam op tijdens de verkiezingen van 1988. De NPL-lijst telt maar 12 

kandidaten, waaronder juist een kwart (3) vrouwen. 

  

3.2.2 Programmatorische verkiezingsgestalte
19

 

 

Het Vlaams Blok blijft net als in 1988 de nationale koers varen met de strijdkreet 

„Eigen volk eerst.‟ Ook strijdt de partij voor een open bestuur en een discrete en niet-

politiek gebonden hulp bij OCMW-hulp. Lijsttrekker Cuvelier haalt in de aanloop 

naar de verkiezingen nog hard uit naar de Koksijdse politici en wil het “huidige 

politieke gesjoemel” bestrijden (HWN, 29/09/1994). 

 

De VLD wil samen werken voor een tevreden gemeente en geeft in de “blauwdruk 

voor de toekomst” een heus tienpuntenprogramma waarmee het naar de kiezer trekt. 

Belangrijke strijdpunten zijn o.a. geen aanvullende gemeentelijke personenbelasting, 

kiezen voor welvaart en toerisme, kiezen voor senioren en jeugd, kiezen voor 

veiligheid. Vanden Bussche wil samen met z‟n partij de trieste politieke reputatie 

herstellen die de gemeente de afgelopen jaren heeft opgebouwd (HWN, 23/09/1994). 

De liberalen willen een nieuwe aanpak hanteren waarin ze werk willen maken voor 

een nieuw casino met voorzieningen voor bibliotheek, theater- en congreszaal. Vooral 

het casinocomplex staat vooraan in de campagne. 

 

Meerderheidspartij CVP probeert uit te pakken met de realisaties van de afgelopen 

jaren. “12 jaar CVP-bestuur en uw gemeente werd veilig en aangenaam” is de slagzin 

van de christendemocratische partij in de campagneblaadjes. De CVP hamert ook op 

het gezonde beleid, refererend naar het financiële luik. Belangrijkste strijdpunten voor 

de toekomst zijn o.a. een aangepast gemeenschappelijk vervoer, vrijwaren van de 

werkgelegenheid, het gevoel van veiligheid vrijwaren, een rusthuis met 90 bedden en 

de betaalbaarheid van gezinswoningen. 

                                                 
18

 Alle andere volledige lijsten in Koksijde telden 7 vrouwen in 1994. Maar Loones had blijkbaar als 

enige begrepen dat een vierde van 25 een totaal geeft van 6,25 en dat er naar beneden mocht worden 

afgerond (Sarrazyn, 1999, p. 177).  

 
19

  De programmatorische verkiezingsgestalte voor de verkiezingen van 1994 is vooral gebaseerd op de 

partijprogramma‟s & campagnemateriaal van de partijen, te vinden in het Koksijdse gemeentearchief. 
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De Socialistische Partij wil “spijkers met koppen slaan” en strijdt voor meer inspraak 

en participatie van de bevolking. “Uitstekende middelen hiervoor zijn de 

participatieraden  waaronder de cultuurraad en de sportraad (sp.a-Archief Koksijde, 

geraadpleegd op 19/12/2011)” Het SP-programma bestaat uit drie grote 

beleidsdomeinen: doelgroepen, ruimtelijke ordening en welzijn. De socialisten willen 

ook dat er een strategisch plan wordt opgesteld voor de periode 1995-2000 in het 

eerste jaar van de nieuwe legislatuur. SP Koksijde pakt graag uit met het feit dat ze 

een jonge lijsttrekker hebben en met een “nieuwe lei naar de kiezer trekken (HWN, 

29/09/1994).” 

 

Jean-Pierre Gilis en Christiane Mortier (GB) geven zestien goede redenen om op hen 

te stemmen waaronder de modernisering van het bestaande casino, de 

parkeerfaciliteiten voor de plaatselijke burgers verbeteren en de garantie van de 

bestaande 0 % personenbelasting in Koksijde. Gilis pakt ook uit met zijn 

verwezelijkingen als uittredend schepen van sport, reddingsdienst, jeugd, onderwijs 

en personeel. 

 

Senator Jan Loones en STEM worden in de kiespropaganda nog als d88 opgevoerd en 

de partij wil scoren met de slogan: doordacht gemeentepolitieke starheid doorbreken. 

Opvallend is dat deze lijst zich als pluralistisch profileert, ondanks de Vlaamse en 

groene inslag. Cultuur en goed bestuur staan centraal in het campagnemateriaal. 

 

Als laatste partij wil de NPL o.l.v. Herman Bogaert werken aan ee positieve toekomst 

d.m.v. een positieve instelling. Het achtpuntenprogramma van de Nieuwe Positieve 

Lijst bevat o.a. volgende strijdpunten: aandacht voor bejaarden en jeugd, oplossen van 

het parkeerprobleem, aanleggen van een containerpark en de vernieuwing van de 

openbare gebouwen. Herman Bogaert wil met een propere lei herbeginnen: “enkele 

jaren geleden scheurde ik mij af en verwijderde ik me van alles wat maar met 

partijpolitiek te maken had. Weg van de compromissen, complotten en andere 

samenzweringen. (HWN, 29/09/1994).” Bogaert koestert zelfs de stille droom om de 

nieuwe burgervader te worden. 

 

Het grootste strijdpunt in de weken voor de verkiezingen is zonder meer het 

casinocomplex (HWN, 01/10/1994, R.D.). Op een debatavond van de groep “Jong en 

Politiek Bewust” gingen de kopstukken er dieper op in. Bogaert (NPL) wil het 

gemeentehuis ombouwen tot een cultuurcentrum, terwijl zijn collega Gilis (GB) nog 

andere plannen aanvoerde zoals een ijsschaatspiste of een overdekte 

tennisaccomodatie. Uittredend burgemeester Dewulf (CVP) wil wel een nieuw casino 

maar “zonder roulette” refererend naar de financiële beperkingen die de gemeente zou 

hebben. VLD-lijsttrekker Vanden Bussche wil een casino “met een bibliotheek en een 

geschikte ruimte voor feesten, theater en cinemavoorstellingen.” 

 

3.3 Verkiezingen van 1994
20

     

 

Het aantal blanco en ongeldige stemmen tijdens de verkiezingen van 1994 steeg licht 

t.o.v. 1988: 4,49 % en die lichte stijging ligt in de lijn van de Vlaamse trend. Het 

percentage mensen die blanco of ongeldig stemmen in Koksijde is iets lager dan de 
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4,7 % in Vlaanderen. Het absenteïsme in Koksijde in 1994 bedraagt 9,12 %, wat hoog 

is. 

 

De grootste partij in Koksijde is nog steeds de CVP, de partij klokt af op ruim 34 %. 

Hoewel de partij een kleine achteruitgang kent, consolideert ze haar 10 zetels. De 

absolute overwinnaar van de verkiezingen is de liberale VLD: de partij behaalt bijna 

29 % en wint 3 zetels. Ze behalen 8 zitjes in de gemeenteraad. De verliezers van de 

Koksijdse stembusslag is STEM, de partij van Loones: de partij verliest ruim 10 % 

van haar electoraat. Door het Imperiali-systeem dat de relatief grote partijen 

beschermt, verliest STEM (t.o.v. d88 in 1988) slechts 2 zetels. De socialisten 

verdubbelen hun zetelaantal tot twee zetels, ondanks een klein procentueel verlies. 

Voor het Vlaams Blok is er ondanks een lichte winst geen zetel weggelegd. Hoewel 

iedereen nieuwsgierig uitkeek  naar het resultaat van de nieuwe lijsten 

Gemeentebelangen (met o.a. Gilis en Mortier) en de Nieuwe Positieve Lijst (met o.a. 

Bogaert), valt hun score ferm tegen: beide lijsten behalen geen enkele zetel. 

 

Burgervader Henri Dewulf (CVP) is de stemmenkampioen met 2127 

voorkeursstemmen, nog meer dan in 1988. Ook Guido Decorte (1507) , Elie Depotter 

(1107) en lijstduwer Muriel Lagrou (936) behalen veel stemmen. Overwinnaar Marc 

Vanden Bussche (VLD) behaalt maar liefst 1566 voorkeursstemmen (Deleu & 

Vanden Bussche, 2011, p. 165). Verliezer Loones (STEM) behaalt met 1445 

voorkeursstemmen nog steeds een mooie score, hoewel hij achteruitgaat t.o.v. 1988 

en Vanden Bussche voor zich moet laten gaan inzake voorkeursstemmen. Ook de 

socialistische lijsttrekker Joeri Stekelorum behaalt een mooi aantal voorkeursstemmen 

(443), hij doet daarmee net iets beter dan z‟n voorganger Christiane Mortier. De grote 

klappen zijn voor de kopmannen van de scheurlijsten: Gilis (GB) ziet z‟n 

stemmentotaal dalen tot slechts 257. Ook ex-SP‟er Mortier gaat fors achteruit en 

behaalt slechts 244 stemmen. Maar de grootste ontgoocheling is er voor de lijsttrekker 

van de NPL: Herman Bogaert. Hij behaalt slechts 215 voorkeursstemmen, een 

spectaculaire daling in vergelijking met 1988. De Koksijdse kiezer lijkt de 

stoelendans van de afgelopen jaren niet in dank af te nemen. Verkozenen die tijdens 

hun mandaat van politieke kleur wisselden, zijn in Koksijde duidelijk niet gegeerd. In 

december 1994 kondigt Bogaert z‟n afscheid aan als “gesneuvelde schepen” na 

achttien jaar in de politiek. Hoewel hij twijfels heeft over de telling, wil hij geen 

klacht indienen (HNB, 17/12/1994). De provincieraadsverkiezingen – voor het eerst 

tegelijkertijd met gemeenteraadsverkiezingen – zorgen voor 2 Koksijdse 

vertegenwoordigers: Guido Decorte (CVP) en Marc Vanden Bussche (VLD) 

(Sarrazyn, 1999, p.181). 

 

De verhouding tussen het aantal kop- en lijststemmen blijft grotendeels gelijkaardig 

als in 1988: zowel VLD, CVP en STEM krijgen weinig lijststemmen, maar vooral 

kopstemmen. Ook de NPL en GB krijgen vooral kopstemmen. Zoals gebruikelijk ligt 

het aantal lijststemmen ongeveer dubbel zo hoog bij de socialistische SP; iets minder 

dan een kwart van hun electoraat stemde op de partij. Nog opvallender is dat het 

Vlaams Blok in bijna 60 % van de gevallen teert op lijststemmen. 
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3.4 Nasleep van de verkiezingen van 1994   

 

Coalitievorming 

 

Net als in 1988 heeft geen enkele partij voldoende zetels voor een absolute 

meerderheid. In de theorie wordt aangehaald dat dit in de Vlaamse lijn ligt, omdat de 

CVP-hegemonie in de meeste gemeenten tanende is. Ook in Koksijde blijft de CVP 

de grootste, maar evenwel zonder absolute meerderheid. 

 

Het persoonlijk succes voor burgemeester Dewulf kan niet beletten dat de CVP in de 

oppositie terecht komt (HNB, 11/10/1994, J.V.C.).  De nieuwe burgemeester is Marc 

Vanden Bussche (VLD), samen met STEM en SP beschikt de nieuwe meerderheid 15 

zetels op 25. Er wordt er ruime meerderheid op de been gebracht nadat de minimum 

winning en/of minimum size coalities in 1988 voor instabiliteit zorgden. Kort na de 

verkiezingen wordt meegedeeld dat de Centrumlijst niet meer bestaat en nu ook 

officieel samensmelt tot de VLD, hoewel dat de facto al het geval was (HWN, 

21/10/1994, C.J.K.). Burgemeester Vanden Bussche bevestigt dat er een voorakkoord 

werd getekend tussen verschillende partijen naar aanloop van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 1994 (interview met Marc Vanden Bussche, 5 

december 2011). 

 

Uitvoerende mandaten 

 

De bedoeling om de CVP-hegemonie te breken is gelukt en de afspraak was dat de 

grootste partij de burgemeester zou leveren (Deleu & Vanden Bussche, 2011, p. 163-

165). “Het opzet van Loones en Vanden Bussche om elk hun eigen koers te varen om 

later terug bijeen te komen, is bij deze geslaagd. Hoewel Loones gehoopt had dat zijn 

lijst STEM de sterkste zou zijn, werd niet hij maar z‟n voormalige partijgenoot 

burgemeester.” Jan Loones wordt de eerste schepen en wordt bevoegd voor o.a. 

openbare werken en informatie, hij wordt ook VVV-voorzitter (HNB, 01/12/1994, 

H.J.V.). De andere schepenen zijn Herwig Vollon (CL-VLD), Jean-Pierre Castelein 

(CL-VLD), Pat Stockelynck (STEM) en Joeri Stekelorum (SP). Rita Declerck-

Gantois (STEM) wordt OCMV-voorzitter. Opmerkelijk is dat alle uitvoerende 

mandaten –  afgezien van de burgemeesterssjerp – naar de coalitiepartners van de 

VLD gaan. De facto zijn de CL-kandidaten wel VLD‟ers, maar het is frappant. 

 

3.5 Profiel lokale politici  

 

Samenstelling gemeenteraad volgens geslacht, leeftijd & beroepscategorie 

 

Deze statistieken zijn gebaseerd op de officieel ingediende kandidatenlijst en de 

officiële verkiezingsuitslag. Voor de berekening van de gemiddelde leeftijd wordt 1 

januari 1995 als richtdatum gekozen. 

 

De verkozen CVP‟ers zijn gemiddeld drie jaar jonger dan in 1988 met een 

gemiddelde leeftijd van 46 jaar. Er is een verdubbeling in het aandeel vrouwen bij de 

CVP-gemeenteraadsleden (van 10 naar 20 %) t.o.v. 1988. De beroepscategoriën en de 

geografische spreiding (4 Koksijdenaars, 4 Oostduinkerkenaars en een Wulpenaar) 

zijn perfect vertegenwoordigd bij de raadsleden van de christendemocraten. 
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De liberale VLD-verkozenen zijn ook jonger dan in 1988 met een gemiddelde leeftijd 

van 43,5 jaar. Met 2 vrouwen op 8 verkozenen is de vrouwelijke aanwezigheid hoog 

met 25 %. Zoals gebruikelijk bij een liberale lijst, is er een vrij grote 

vertegenwoordiging voor de vrije beroepen en zelfstandigen bij de VLD-

gemeenteraadsleden.  

 

STEM heeft 1 vrouwelijk gemeenteraadslid op 5 verkozenen (20 %) en heeft een 

jonge fractie met een gemiddelde leeftijd van net geen 40 jaar. Opmerkelijk is het 

groot aantal Oostduinkerkenaars die deze lijst vertegenwoordigt. Tussen de twee SP-

verkozenen is er geen vrouw en schepen Stekelorum zorgt ervoor dat de gemiddelde 

leeftijd van de SP-gemeenteraadsleden laag ligt op 36 jaar. 

 

De gemiddelde leeftijd van de gemeenteraad in Koksijde is met drie jaar gedaald (43 

jaar), wat aantoont dat er een nieuwe generatie is opgestaan. Deze daling van de 

gemiddelde leeftijd zorgt ervoor dat de Koksijdse gemeenteraad iets jonger is dan 

gebruikelijk in Vlaanderen. Een ander opmerkelijk feit is dat er 25 % vrouwen in de 

gemeenteraad zetelen, dat is 5 % meer dan gemiddeld in Vlaanderen in 1994.  

 

Samenstelling uitvoerende mandatarissen volgens geslacht & leeftijd 

 

Alweer is er in Koksijde geen vrouwelijke schepen in 1994. Met Rita Declerck-

Gantois is er voor het eerst wel een vrouwelijke OCMW-voorzitter. Net als in 1988 is 

het schepencollege jonger – nog geen 40 jaar – dan de gemeenteraad, een atypisch 

fenomeen. Ook Burgemeester Vanden Bussche (44) is een vrij jonge burgemeester.  

 

4. De verkiezingen van 2000 

 
4.1 Algemene Inleiding   

 

De verkiezingen van 13 juni 1999 – gehouden in volle dioxinecrisis – leiden tot de val 

van de jarenlange rooms-rode hegemonie in België (Devos, Bouteca & Ossenblok, 

2012, p. 107). De groenen en het Vlaams Blok gaan sterk vooruit, de liberalen 

beperkt: de paars-groene regering Verhofstadt I is geboren. 

Belangrijk is ook dat de wet Smet-Tobback die voor het eerst volledig wordt 

ingevoerd tijdens gemeenteraadsverkiezingen. Volgens die wet mogen er maximaal 

twee derde van het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht zijn.  

 

4.2 Aanloop naar de verkiezingen    

 

In de beginperiode leeft de nieuwbakken VLD-STEM-SP-coalitie in volle euforie. De 

fel verjongde raad wil vanalles veranderen in Koksijde. Als oppositieraadslid doet 

Guido Decorte een oproep om ook de CVP te betrekken bij het beleid. “In feite 

zouden de mensen die de meeste voorkeursstemmen hebben behaald, gekozen moeten 

worden tot beleidsvoering (HWN, 13/01/1995, C.J.K).” Hij krijgt echter de wind van 

voren van burgemeester Vanden Bussche en eerste schepen Loones. Begin januari 

1995 wordt ook bekend dat Peter Hillewaere de nieuwe voorzitter wordt bij 

d88/STEM (HWN, 20/01/1995). Jan Loones wordt tot senator verkozen in mei ‟95:  
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hij behaalde maar liefst 6836 voorkeursstemmen voor de Vlaamse Raad. Vanaf 1999 

zetelt hij in het Vlaams parlement. 

 

Begin 1996 beslist de Koksijdse meerderheid om het Casinoproject – uitgetekend 

door de groep Archipel – verder uit te werken (HWN, 15/03/1996,C.J.K.). 

Oppositiepartij CVP reageert scherp bij monde van Henri Dewulf: “Wij zijn bezorgd 

voor het teveel en te groot. We zijn niet tegen een cultureel centrum, maar het hoort 

niet thuis op deze plaats.” Raadslid Decorte – eveneens CVP – reageert ook bitsig: “In 

het dossier zitten enkel schetsen, deze manier van werken is onaanvaardbaar. Volgens 

ons is het project financieel ook niet haalbaar.” De meerderheidspartijen wijzen de 

CVP op het feit dat ze werden teruggefloten door de NCMV en de handelaars. VLD-

voorzitter Dawyndt begrijpt de kritiek niet. “We organiseerden tal van hoorzittingen 

en info-avonden en het project viel telkens in goede aarde, de mensen 

applaudisseerden zelfs.” In september ‟96 eiste de CVP een gemeentelijk referendum 

over het casino-project (Zeewacht, 20/09/1996, F.D.). Burgemeester Vanden Bussche 

meldde kordaat dat ze zes maanden te laat zijn, want het leasingscontract werd zes 

maanden eerder goedgekeurd. Ondertussen wordt ook bekend dat Nicholas Paelinck 

de nieuwe politiecommissaris zou worden.  

 

De enige oppositiepartij CVP blijft ook in de maanden en jaren die volgen fel van leer 

trekken tegen de meerderheid: vooral inzake het casino-complex, maar eigenlijk 

wordt bijna elke beleidsbeslissing die de meerderheid neemt, negatief onthaald door 

de christendemocraten. Ze lijken de oppositiebanken maar niet gewoon te worden. 

Eind 1998 komt de meerderheid onder vuur te liggen na een eerder genomen 

beslissing om 2 eigenaars uit de Ropsweg in Koksijde-Bad een tegemoetkoming toe te 

kennen omwille van het waardeverlies dat hun huis zou lijden door het casinoproject 

(HWN, 04/09/1998, F.D.K.). CVP-fractieleider Decorte spreekt van omkoping en 

zwijggeld. Ook de beslissing van de meerderheid om een gemeentelijke kleuterschool 

te bouwen, wordt negatief onthaald op de CVP-oppositiebanken (HWN, 11/09/1998, 

C.J.K.). In november 1998 raakt bekend dat het Abdijmuseum een jaar wordt gesloten 

om “een aangepast museum en park te realiseren. (HNB, 13/11/1998).” Het 

gemeentebestuur wil een nationale erkenning afdwingen voor deze cultuurhistorische 

site, om zo Vlaamse steun te kunnen genieten.  

 

Op 1 januari 2000 wordt het nieuwe Casino Koksijde feestelijk geopend. Het project 

van lange adem werd op die manier afgerond. Het nieuwe Casino heeft een feestzaal, 

theaterzaal, foyer en tentoonstellingsruimte. Daarnaast zijn ook de fonkelnieuwe 

bibliotheek en JOC De Pit – jeugdontmoetingscentrum – open voor het publiek. 

 

4.2.1 Personele verkiezingsgestalte
21

 

 

In 2000 komen er slechts vier partijen op in Koksijde, dat is minder dan gemiddeld in 

Vlaanderen. De vier lijsten zijn volledig. Met STEM blijft er in Koksijde een lokale 

lijst actief, zoals in de meeste Vlaamse gemeenten. T.o.v. 1988 zijn er 2 lokale lijsten 

minder.  Mede daardoor halen lokale lijsten gemiddeld in Vlaanderen veel meer 

stemmen dan deze keer in Koksijde. De lijstnummer zijn deze keer is als volgt: SP 
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 De personele verkiezingsgestalte voor de verkiezingen van 2000 is grotendeels gebaseerd op de 

ingediende kieslijsten die ter publicatie werden gesteld door de provincie West-Vlaanderen. 
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(4), CVP (7), VLD (11) en STEM (14). Opvallende afwezige bij deze verkiezingen is 

het Vlaams Blok. Ook de twee grote verliezers van 1994 (Gemeentebelangen en de 

Nieuw Positieve Lijst) trokken hun conclusies en houden het voor bekeken. 

 

De SP gaat in 2000 met dezelfde vier kleppers naar de kiezer als in 1994: lijsttrekker 

Joeri Stekelorum, Robert „Bob‟ Rossel, Rik Stekelorum en lijstduwer Daniël Van 

Herck. Naast die gevestigde waarden zijn er toch een heleboel nieuwe gezichten te 

zien waaronder Rosaline Mouton die in de voetsporen treedt van haar zus Celine die 

naar Veurne verhuisde. 

 

De CVP, die sinds 1994 als enige partij in de oppositie verzeilde en een vrij harde 

oppositie voerde, is niet geneigd om de koers helemaal om te gooien. Maar liefst 15 

van de 25 kandidaten die in 2000 opkomen waren er al bij in 1994: een opmerkelijk 

gegeven. Van de eerste tien kandidaten op de kieslijst, waren er maar liefst 9 bij in 

1994. Nieuwigheid is wel dat Guido Decorte de lijst trekt ten koste van Henri Dewulf. 

De vroegere burgemeester wordt lijstduwer (interview met Guido Decorte, 

03/05/2012). Het CVP-bestuur kiest voor vernieuwing en wil het verleden achter zich 

laten. 

 

Ondanks de mooie verkiezingsoverwinning voor de VLD in 1994, is de helft van de 

kandidaten in 2000 nieuw. De kopstukken van 1994 blijven dezelfde: lijsttrekker is 

uittredend burgervader Vanden Bussche, gevolgd door schepen Vollon op 2 en Rita 

Beun-Craeye op plaats drie. Dirk Dawyndt en Greta Suber-Delie komen op plaatsen 

vier en vijf na hun mooie score in 1994. Lijstduwer is nog steeds Jean-Pierre 

Castelein. Ook bij de liberalen enkele jonge, opvallende nieuwkomers waaronder 

Pascale Feys, Stéphanie Anseeuw en Jong VLD-voorzitter Fréderic Devos. 

 

STEM trekt met dezelfde kopstukken naar de verkiezen als zes jaar eerder. 

Lijsttrekker is de onvermijdelijke Jan Loones, gevolgd door Rita Declerck-Gantois. 

Lijstduwer is nog steeds Pat Stockelynck. Hoewel de helft van de lijst van 1994 intact 

blijft, zijn er ook enkele nieuwe gezichten waaronder paardenvisser Eddy D‟Hulster. 

Een opvallende statistiek is dat van de eerste 15 kandidaten van in 1994 slechts 6 

kandidaten overblijven, dit gegeven geeft aan dat STEM de achterban aangesproken 

heeft in de lijstvorming: veel kandidaten die in 1994 onderin de lijst prijkten, schuiven 

nu heel wat plaatsen. 

 

4.2.2 Programmatorische verkiezingsgestalte
22

 

 

Het verkiezingsprogramma van de SP geeft aan dat de partij wil verder werken aan de 

toekomst van de gemeente. Strijdpunten zijn o.a. financieel gezond blijven, het 

koesteren van de toeristische troeven, de bereikbaarheid van de gemeente, 

verkeersveiligheid, natuur, milieu, ontspanning en cultuur. De socialisten geven aan 

dat ze zich als partij wil engageren om het beleid dat gevoerd werd, voort te zetten. 

Het werk is volgens de SP niet af en bovenstaande punten zijn de krijtlijnen 

waarbinnen de volgende coalitie moet kunnen werken. 

 

De CVP Koksijde is zeer scherp in haar campagnemateriaal. De partij maakt 
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brandhout van het beleid dat de voorafgaande zes jaar gevoerd is. Volgens de 

christendemocratische partij is het casino te duur uitgevallen. Ook het verdwijnen van 

het stripfestival wordt gehekeld. De CVP vraagt zich af of Wulpen een vergeten plaats 

blijft en wat er nog te beleven valt in Koksijde-Dorp. De kostprijs van het beleid 

tussen 1994 en 2000 zorgde volgens de CVP voor een put van meer dan drie miljard 

BEF en als het zo voort gaat minimum het dubbele. De partij zegt dat de kiezer die 

put zal blijven opvullen door o.a. nog meer betalend te parkeren in te voeren en door 

Wulpen en Koksijde-Dorp verder te laten verwaarlozen. Als laatste punt vraagt de 

partij aan de kiezer of een financieel gezonde gemeente niet belangrijker is dan 

onbetaalbare prestigeprojecten.  

 

De liberalen werken aan de hand van een tienpuntenprogramma en een planning 

2000-2006. De belangrijkste punten zijn: Koksijde als fiscaal vriendelijke gemeente 

(geen aanvullende personenbelasting), veiligheid,  Koksijde als cultureel epicentrum 

van de Westhoek,… De VLD geeft ook mee dat Koksijde een gemeente van de 21
ste

 

eeuw is en die trein niet mag missen. De liberalen willen dat Koksijde de derde meest 

sterke badplaats (na Oostende en Knokke) van de kust blijft.  

 

Net als de twee andere meerderheidspartijen is STEM ervan overtuigd dat Koksijde 

de voorafgaande zes jaar sterk is veranderd. Aan de hand van de „toekomstige 12 

STEM-werken 2000-2006‟ wil de partij blijven wegen op het gemeentelijke beleid. 

Met „de 12 gedane STEM-werken 1994-2000‟ wil de partij uitpakken met haar 

verwezenlijkingen. Belangrijkste toekomstige STEM-werken of strijdpunten zijn o.a. 

de afwerking van de infrastructuurinvesteringen, extra sportaccommodatie, een 

fuifzaal voor de jeugd en de herinrichting van Koksijde-Dorp. 

 

4.3 Verkiezingen van 2000
23

 

 

Er zijn meer blanco en ongeldige stemmen tijdens de verkiezingen van 2000 dan in 

1994 met 5, 42 %, dat aantal ligt gevoelig hoger dan gemiddeld in Vlaanderen. Het 

absenteïsme in Koksijde ligt in 2000 opmerkelijk hoog met meer dan 10 %.  

 

De kiezer kiest in 2000 resoluut voor het nieuwe beleid dat in Koksijde gevoerd is. De 

grootste partij is de VLD met maar liefst 45 % van de stemmen: een stijging van maar 

liefst 16 %. Met een totaal van 12 zetels op 25 behaalt de partij net geen volstrekte 

meerderheid. Zoals in de meeste Vlaamse gemeenten moet er dus op zoek worden 

gegaan naar een of meerdere coalitiepartners. De tweede grootste partij is 

oppositiepartij CVP, die nog de grootste was in 1994. Helaas voor de 

christendemocraten verliezen ze 7,7 % en klokken ze af op ruim 26 %. De CVP 

behoudt nog maar slechts 7 zetels. Net als in 1994 doet de SP er een zetel bij: van 2 

naar 3 zetels deze keer. Met ruim 13 % van de stemmen (+ 4, 4 % t.o.v. ‟94) zijn de 

socialisten bij de winnaars in Koksijde. De enige meerderheidspartij die duidelijk 

verliest is STEM. Van de 5 zetels blijven er slechts 3 over, evenveel als de socialisten. 

STEM behaalt nog steeds 15 % van de stemmen en verliest eigenlijk maar 2,3 %. 

Maar door het systeem Imperiali gaan die zetels onrechtstreeks naar de grotere 

partijen. De nationale tendens met een vooruitgang van de paarse partijen wordt in 

Koksijde gehandhaafd, de vraag is of die nationale tendens daar het rechtstreekse 

gevolg van is. De provincieraadsverkiezingen op 8 oktober waren een maat voor niets, 
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want men vergat het Vlaams Blok te vermelden op de stemcomputer. Er werd een 

herverkiezing gepland op 3 december. De VLD wint ook de 

provincieraadsverkiezingen in het district Veurne en behaalt twee zetels, de 

socialisten en de CVP behalen er elk eentje (Deleu & Vanden Bussche, 2011, p. 177). 

Marc Vanden Bussche behaalt maar liefst 6567 voorkeursstemmen, meer dan Jan 

Verfaillie, burgemeester van Veurne. Ook hier zien we een lijn met de nationale 

tendens, maar kan het liberale succes ook worden verklaard door de sterke figuur die 

Marc Vanden Bussche is. Door deze uitstekende score, wordt Vanden Bussche VLD-

fractieleider in de provincieraad. 

 

Stemmenkampioen in Koksijde is uittredend burgemeester Marc Vanden Bussche met 

een ongezien hoog aantal voorkeursstemmen: maar liefst 3535 mensen verkozen hem 

opnieuw tot burgemeester. Er zijn maar liefst 6 VLD‟ers die de kaap van 1000 

stemmen halen waaronder de youngsters Stéphanie Anseeuw en Fréderic Devos. 

Uittredend schepen Castelein behaalt „slechts‟ 825 voorkeursstemmen. De 

christendemocraat Guido Decorte behaalt 1972 stemmen, wat op zich niet 

spectaculair is. Hij gaat daarmee wel persoonlijk vooruit, maar Dewulf kreeg als 

lijsttrekker in 1994 nog meer dan 2000 stemmen. Henri Dewulf – die nu onderin de 

lijst stond – behaalt nog 1408 stemmen. Elie Depotter behaalt net geen 1000 

stemmen, maar voor de rest is het CVP-resultaat ontgoochelend. Joeri Stekelorum 

(SP) behaalt 973 stemmen, meer dan het dubbele van in 1994. De kloof met de rest 

van z‟n partij is enorm: enkel zijn vader Rik Stekelorum (413) en lijstduwer Daniël 

Van Herck (522) behalen een resultaat dat nog een beetje in de buurt komt. Jan 

Loones (STEM) moet net als in 1994 onder ogen zien dat er alweer minder mensen 

voor hem kozen, hoewel 1103 voorkeursstemmen nog steeds verre van slecht is. Pat 

Stockelynck (906) en Rita Declerck-Gantois (637) zijn de andere verkozenen. 

 

De verhouding tussen het aantal kop- en lijststemmen blijft grotendeels gelijkaardig 

als in 1988 en 1994: zowel VLD, CVP en STEM teren vooral op kopstemmen. Zoals 

in de vorige verkiezingen ligt het aantal lijststemmen hoger bij de socialistische SP, 

hoewel het aandeel kopstemmen ook daalt t.o.v. 1988: 16 % stemde op de partij 

zonder een persoon aan te duiden.  

 

4.4 Nasleep van de verkiezingen van 2000   

 

Coalitievorming 

 

De VLD-Koksijde boekt een enorme vooruitgang en is daarmee de tweede meest 

groeiende afdeling van Vlaanderen (Deleu & Vanden Bussche, 2011, p. 175). 

Ondanks dat liep de coalitievorming niet helemaal van een leien dakje. Door het grote 

succes van de liberalen, had de partij maar een coalitiepartner meer nodig. STEM-

kopstuk Loones probeert tijdens de onderhandelingen over de mandaten het onderste 

uit de kan te halen en wil twee schepenen. Omdat burgemeester Vanden Bussche de 

twee STEM-schepenen een warm hart toedraagt, wil hij aan de vraag van Loones 

toegeven. Het probleem dat zich daardoor stelt is dat er minder liberale mandatarissen 

zouden zijn. Om die redenen valt de SP uit de  boot. Een dag later wordt 

bekendgemaakt dat de huidige meerderheid VLD-STEM-SP toch wordt voort gezet 

(HWN, 13/10/2000, C.J.K.). De oorzaak daarvan is grotendeels Jean-Pierre Castelein. 

Hij dreigt om als onafhankelijke te zetelen en enkele partijgenoten in z‟n zog mee te 

nemen. Na alle commotie die er na de verkiezingen van 1988 ontstond, neemt de 
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Koksijdse VLD geen risico: de SP wordt in de meerderheid gehesen en Stekelorum 

blijft schepen ten koste van VLD‟er Dirk Dawyndt. Dawyndt staat zo net als in 1994 

zijn schepenambt af. Jean-Pierre Castelein wordt na z‟n wangedrag uit de plaatselijke 

VLD-afdeling gegooid. Castelein geeft aan dat Loones en Vanden Bussche het 

eerdere voorakkoord tussen de drie partijen zelf niet respecteerden en ontkent 

toenaderingspogingen met andere partijen (HWN,  20/10/2000). De VLD geeft later 

aan dat het logisch is dat de SP er bij is na hun verkiezingsoverwinning en zo de 

keuze van de Koksijdenaar respecteert. Joeri Stekelorum geeft na deze vreemde 

plotwending aan “blij en ontgoocheld te zijn. (HLN, 14/10/2000, C.K.).”  De 

minimum size/winning coalitie bleef een dag standhouden en wordt dus weerom 

vervangen door een zeer ruime meerderheid, vooral met het verleden in het 

achterhoofd. 

 

Uitvoerende mandaten 

 

Opmerkelijk is dat de VLD-lijst in Koksijde 4 kandidaten van Jong-VLD Koksijde 

telde en dat ze alle vier in de prijzen vielen: Stéphanie Anseeuw wordt OCMW-

voorzitter, Jong-VLD-voorzitter Fréderic Devos wordt ondervoorzitter van de VVV, 

Pascale Feys is gemeenteraadslid en Dorothy Debal OCMW-raadslid (interview met 

Fréderic Devos, 20/4/2012). Marc Vanden Bussche (burgemeester), Greta Suber-

Delie (schepen), Herwig Vollon (schepen), Dirk Dawyndt (voorzitter VVV) zijn de 

overige liberale feestvarkens. Voor STEM zijn Jan Loones en Pat Stockelynck – 

ondanks de nederlaag – opnieuw schepen en voor de SP wordt Joeri Stekelorum in 

extremis opnieuw schepen. 

 

4.5 Profiel lokale politici  

 

Samenstelling gemeenteraad volgens geslacht, leeftijd & beroepscategorie 

 

Deze statistieken zijn gebaseerd op de officieel ingediende kandidatenlijst en de 

officiële verkiezingsuitslag. Voor de berekening van de gemiddelde leeftijd wordt 1 

januari 2001 als richtdatum gekozen. 

 

De CVP-gemeenteraadsleden zijn in 2000 een stuk ouder dan in 1994 met een 

gemiddelde leeftijd van ruim 56 jaar. Net als in ‟94 klopt de geografische spreiding 

bij de christendemocraten, maar er is een afname bij de vrouwelijke katholieke 

vertegenwoordiging t.o.v. 1994 met maar 1 vrouw bij de 7 verkozenen (14 %). 

 

Bij de VLD daalt de gemiddelde leeftijd tot 42, 5 jaar bij de gemeenteraadsleden, 

mede door enkele opvallend jonge verkozenen. Er zijn ook 4 vrouwen bij de 

gemeenteraadsleden namens de VLD, goed voor een mooie 33 %. Traditioneel zijn er 

veel zelfstandigen en vrije beroepen bij de liberale verkozenen en dat is hier ook het 

geval. 

 

De socialisten hebben geen vrouwelijke vertegenwoordiger en zijn gemiddeld 45 jaar, 

een serieuze stijging t.o.v. 1994. De uitgedunde STEM-vertegenwoordiging is 

gemiddeld 49 jaar, opmerkelijk ouder dan bij de voorbije verkiezingen. Met Rita 

Declerk-Gantois heeft STEM wel een vrouwelijke verkozene op drie 

gemeenteraadsleden. 
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In vergelijking met 1994 steeg de gemiddelde leeftijd in de totale Koksijdse 

gemeenteraad met meer dan 4 jaar tot 47,5 jaar, iets ouder dan de Vlaamse norm. Er 

zijn wel meer vrouwen in de raad dan in 1994 (24 % i.p.v. 20 %). 

 

Samenstelling uitvoerende mandatarissen volgens geslacht & leeftijd 

 

Greta Suber-Delie is de eerste vrouwelijke schepen in Koksijde. Met Stéphanie 

Anseeuw is er voor de tweede opeenvolgende keer een vrouwelijke OCMW-

voorzitter. Ze is ook opvallend jong (23 jaar). Net als in 1988 en 1994 is het 

schepencollege jonger (46 jaar) dan de gemeenteraad, doorgaans is het andersom. De 

leeftijd van de burgemeester (50 jaar) ligt in de lijn van de Vlaamse norm. 

 

5. De verkiezingen van 2006 

 
5.1 Algemene Inleiding   

 

In 2004 verklaren CD&V (de opvolger van de CVP) en de N-VA – sinds 2001 de 

opvolger van de Volksunie – elkaar de liefde in een poging om de paarse meerderheid 

te breken: VLD en sp.a-Spirit wonnen de federale verkiezingen in 2003  (Devos, 

Bouteca & Ossenblok, 2012, pp. 126-132). De enorme overwinning van het Vlaams 

Blok – in november 2004 omgevormd tot Vlaams Belang – zorgt ervoor dat de partij 

de grootste fractie heeft in het Vlaams Parlement na de Vlaamse verkiezingen van 

2004. De Vlaamse meerderheid bestond daardoor uit een tripartite tussen de drie 

traditionele partijen.  

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 wordt een gelijke geslachtsverhouding 

verplicht op de kieslijsten. Het Vlaams Gewest – dat hier nu bevoegd is – bepaalt dat 

lijsten maximum 1 vrouwelijke of mannelijke kandidaat meer mag bevatten, de lijsten 

bestaan uit een oneven aantal.  

 

5.2 Aanloop naar de verkiezingen    

 

In oktober 2001 ontstaat er een serieuze discussie tussen de meerderheid en de 

oppositie over de inplanting van het nieuwe gemeentehuis (HWN, 05/10/2001, 

C.J.K.). De CD&V-oppositie bij monde van Guido Decorte oordeelt dat het 

gemeentehuis in Koksijde-Dorp moet blijven. In de plaats van het gemeentehuis zal 

een ruimer politiekantoor (politiezone Westkust) worden gehuisvest. Decorte vraagt 

zich af in hoeverre die 180 extra politiemensen evenveel volk naar de handelszaken 

zullen trekken dan de mensen die werken in het gemeentehuis. Ook het 

casinocomplex blijft voor de nodige heisa zorgen. De oppositie blijft de manier 

waarop het casino tot stand kwam nog steeds aanvechten. 

 

Ondertussen barst er bij de VLD een bom: nieuwbakken VLD-voorzitter Marc Gunst 

wordt aangehouden op verdenking van zwendel. Het Koksijdse VLD-bestuur reageert 

onmiddellijk en duidt Dirk Dawyndt aan als interim-voorzitter (HNB, 29/01/2002, 

Y.N & M.M). Ook Hugo Goens, VLD-raadslid, komt in opspraak als voorzitter van 

het Feestcomité van Koksijde-Dorp. Hij neemt er onmiddellijk ontslag. Later zou Ives 

Feys de fakkel overnemen als voorzitter van de VLD. 
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Opvallend is dat de periode 2000-2006 rustig verloopt. De CD&V-oppositie doseert 

haar tussenkomsten in de media en hakt niet meer in op elk beleidspunt. Bij de 

begrotingstoelichting in 2003 komt het wel nog eens tot een confrontatie tussen de 

meerderheid en de oppositie. CD&V‟er Decorte stelt dat Koksijde in 2003 een 

gemeente wordt met een enorme belastingsschuld (HWN, 03/01/2003, C.J.K.). 

STEM-schepen Loones weerlegt de kritiek en zegt dat de oppositie de 

tweedeverblijvers vergeet bij die berekening. Enkele maanden later komt Jean-Pierre 

Castelein na een afwezigheid van twee jaar terug op de proppen, hij kondigt zichzelf 

aan als lid van het Liberaal Appel (HWN, 14/03/2003, C.J.K.). Eind 2004 komt oud-

burgemeester Dewulf nog eens in beeld om de toestand op het Gezelleplein aan te 

klagen (HWN, 20/12/2004, C.J.K.). Volgens hem is het plein verloederd en daalt het 

aantal parkeerplaatsen.  

 

Begin 2006 moeten er een resem bomen wijken in het natuurgebied Noordduinen op 

initiatief van het Vlaams Gewest (HNB, 23/03/2006, M.M.). Burgemeester Vanden 

Bussche vindt dat het Vlaamse Gewest te ver gaat bij het kappen van die bomen, 

terwijl schepen Loones (STEM) vindt dat die bomen niet thuishoren in een 

duinenlandschap. Dit dossier zorgt evenwel niet voor wrevel binnen het 

schepencollege. In september 2006 wordt het nieuwe gemeentehuis – dat van 

Koksijde-Dorp naar Koksijde-Bad verhuisd – officieel en feestelijk geopend (HWN, 

31/03/2006, C.J.K.).  In volle verkiezingsstrijd verhit de Zeelaan de gemoederen. “De 

protesterende handelaars vrezen dat de hele Zeelaan verkeersvrij zal worden, maar dat 

is niet correct,” zegt burgemeester Vanden Bussche (Deleu & Vanden Bussche, 2011, 

p. 185). “Het gaat om een strook die occasioneel verkeersvrij zou worden gemaakt.” 

Er woedt ook nog kritiek omtrent het eventueel openbreken van de J. Van 

Buggenhoutlaan. 

 

5.2.1 Personele verkiezingsgestale
24

 

 

Nadat er in 2000 slechts vier lijsten naar de kiezer trokken, zijn er in 2006 opnieuw 

zes partijen. Dat is meer dan gemiddeld in Vlaanderen. Net als doorgaans in 

Vlaanderen is er met stemN-VA een lokale lijst, hoewel het hier om een randgeval 

gaat. In het verleden heette deze lijst d88 of STEM, tegenwoordig wordt er duidelijk 

een link gelegd met de opnieuw gelanceerde Vlaams-nationalisten. Zelfs als we deze 

partij als lokale lijst definiëren,   zou Koksijde in 2006 – in vergelijking met de 

Vlaamse trend – niet vaak op een lokale lijst stemmen. Opvallend is ook dat de 

CD&V en de N-VA niet in kartel naar de kiezer trekken in Koksijde, terwijl dat in 

vele Vlaamse gemeenten wel het geval is. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 

2006 heeft sp.a lijstnummer 1, VLD nummer 2, de onvolledige lijsten – en 

nieuwkomers t.o.v. 2000 – Groen! en Vlaams Belang 5 en 6. CD&V krijgt 

lijstnummer 7 toegewezen en stemN-VA nummer 8. 

 

De sp.a trekt met een nieuwe lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2006: 

Ivan Vancayseele. Stekelorum is ondertussen gemeentesecretaris geworden (interview 

met Joeri Stekelorum, 03/05/2012), hij werd in mei 2006 als schepen opgevolgd door 
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Daniel Van Herck. In eerste instantie wilde Stekelorum niet uit de politiek stappen, 

maar nadat hij na overweging van verschillende argumenten van verschillende 

personen toch die keuze maakte, moesten de socialisten een oplossing zoeken. Die 

oplossing kwam er met kersvers lijsttrekker Ivan Vancayseele. De echtgenote van 

Stekelorum, Greta Cambier, wordt - ondanks haar liberaal verleden - kandidaat om 

het eventuele stemmenverlies op te vangen bij de sp.a. Rosaline Mouton en Laurent 

Winnock bezetten plaatsen 2 en 3, Daniel Van Herck blijft de lijst duwen. Er zijn een 

hele pak nieuwe kandidaten in vergelijking met de verkiezingen van 2000. 

 

We zien veel nieuwkomers op de lijst van de Koksijdse VLD, maar de grootste namen 

blijven grotendeels aanwezig. Lijsttrekker is opnieuw burgemeester Marc Vanden 

Bussche, net als in 2000 wordt hij gevolgd door Herwig Vollon. Op plaats drie komt 

Stephanie Anseeuw. Lijstduwer is deze keer ex-Club Brugge-doelman Dany 

Verlinden, een nieuwe klepper bij de Koksijdse VLD-afdeling. Van voormalig 

lijstduwer Jean-Pierre Castelein is nergens een spoor meer tijdens deze verkiezingen. 

Nog opvallend is dat Freddy Beun, voormalig gemeentesecretaris, de plaats op de lijst 

inneemt van zijn echtgenote Rita Beun-Craeye.  De omstreden Marc Gunst wordt 

vervangen door z‟n dochter Carol. Charlotte Castelein komt over van Veurne en 

versterkt de lijst in Koksijde.  

 

De partijen Groen! en Vlaams Belang komen respectievelijk op met 11 en 13 

kandidaten. Voor Groen! is Mieke Mees lijsttrekker. Het Vlaams Belang heeft Kurt 

Deman als kopman. 

 

Bij de CD&V zijn er deze keer ook enkele opvallende wijzigingen. Lijsttrekker blijft 

Guido Decorte. Op plaats 2 staat nieuwkomer Sophie Dewulf – nicht van Henri 

Dewulf – en op drie komt de – ook een nieuw gezicht – bekende weerman Rudy 

Boedts. De lijstduwer is nu nieuwkomer Albert Serpieters, terwijl oud-burgemeester 

Henri Dewulf er nog steeds geen genoeg van krijgt: hij staat op plaats 15. De 

echtgenote van Jean-Pierre Castelein staat ook op de CD&V-lijst: ze prijkt op plaats 

4. Karel Mahieu komt op in de plaats van zijn moeder Cécile Mahieu-Velghe.  

 

Ook bij stemN-VA zijn er een heleboel nieuwkomers. De top-3 blijft echter 

ongewijzigd t.o.v. 2000: Loones is lijsttrekker, gevolgd door Rita Gantois en André 

Cavyn op plaatsen 2 en 3. Uittredend schepen Pat Stockelynck komt niet meer op 

zodat er een andere lijstduwer komt bij stemN-VA. Niemand minder dan BV Walter 

Capiau wordt lijstduwer. Nog opvallend bij de nieuwkomers zijn de jongeren Sven 

Desaever, Willem Ringoot en Bruno Vandicke. 

 

5.2.2 Programmatorische verkiezingsgestalte
25

 

 

De slogan van de socialistische partij is „onze gemeente, voor iedereen.‟ De sp.a wil 

onder meer werk maken van betaalbare bouwgronden, de oprichting van wijkraden en 

hoorzittingen, nog meer fietspaden, het behoud van het fiscaal vriendelijk klimaat, 

meer openbare toiletten, een Sociaal Huis, een duidelijk afvalbeleid, voldoende 

recreatiemogelijkheden en een groener beleid. Volgens de socialisten wordt wonen in 

Koksijde straks nog aangenamer. 
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De VLD in Koksijde is naar eigen zeggen al jarenlang een sterke ploeg en pakt uit 

met haar selectie: een mix van bestuurservaring, jeugdig enthousiasme en werklust. 

De liberalen willen meer dan ooit de resultaten van haar beleid bevestigen in een 

volgende legislatuur. Over de eerdere prestaties houden de liberalen het kort, maar de 

partij wil kijken naar de toekomst met o.a. volgende strijdpunten in het programma: 

geen aanvullende personenbelasting, geen verhoging van de belastingen voor de 

inwoners, realisatie van betaalbare bouwgronden, enkele nieuwbouwprojecten, een 

nieuwe thuisbasis voor de tennisclub van Koksijde en de realisatie van het project 

Golf ter Hille. 

 

Groen! Koksijde wil een positief alternatief zijn voor de Koksijdse kiezer. Groen! 

streeft naar een gemeente waar het voor iedereen goed wonen en werken is met een 

bestuur dat vooruit kijkt en zich niet blindstaart op prestigepolitiek. Volgens de 

groenen is het belangrijk om een progressieve stem te laten horen in de Koksijdse 

gemeenteraad. Net als de nationale ecologisten wil Groen! Koksijde verder kijken dan 

de volwassen van vandaag, maar naar een positieve toekomst voor iedereen. 

 

Het Vlaams Belang pakt uit met tien speerpunten in het kader van een „leefbaar 

Koksijde.‟ Volgens de Vlaams-nationalisten moet Koksijde bovenal een Vlaamse 

gemeente zijn en blijven. Vlaams Belang vindt dat er te veel faciliteiten worden 

verleend aan de anderstaligen in de gemeente. De twee andere strijdpunten die het 

meeste in het oog springen zijn de veiligheid en een efficiënte aanpak rond 

druggebruik. 

 

„Van respect word je sterk,‟ vinden ze bij de CD&V Koksijde. De christendemocraten 

vinden dat ze het verschil maken op het menselijke aspect. De partij wil zorg dragen 

voor senioren, gezinnen en de jeugd. De CD&V pakt uit met de term „gezinspartij‟ en 

pleit daarbij voor een actievere rol voor senioren en een uitbreiding van de 

kinderopvang in de gemeente. Ook in het programma van de CD&V  partij wordt 

aandacht besteed aan de nood om betaalbare bouwgronden.  

 

StemN-VA wil in de eerste plaats dat Koksijde een plaats voor iedereen is, nl. een 

plek voor jong en oud. De partij pleit voor rusthuizen en kinderopvang. StemN-VA 

wil een sociaal, groen en Vlaams Koksijde en dat vertaalt zich bijvoorbeeld in 

volgende strijdpunten: de bescherming van de duinen, tegengaan van de verfransing 

en – zoals bij de meeste andere partijen – betaalbare woningen voor iedereen.  

 

5.3 Verkiezingen van 2006
26

 

 

Het aantal blanco en ongeldige stemmen daalt gevoelig t.o.v. eerdere Koksijdse 

stembusslagen naar 3,63 %. Die daling ligt in de lijn met de Vlaamse tendens, hoewel 

het aantal blanco en ongeldige stemmen in Vlaanderen gemiddeld hoger is dan in 

Koksijde. Het absenteïsme in Koksijde bedraagt 7,66 %, nog steeds een stuk hoger 

dan gemiddeld in Vlaanderen. Toch daalt het absenteïsme in Koksijde gevoelig t.o.v. 

2000. 
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Ook in 2006 kiest de Koksijdenaar voluit voor de burgemeester en de VLD. Met net 

geen 40 % verliest de partij wel iets meer dan 5 %, maar toch blijft dit een zeer goede 

score. Doordat er vanaf 2006 27 gemeenteraadsleden zijn, wint de VLD nog een zetel 

t.o.v. 2006: met 13 zetels strandt de VLD op een zetel van een volstrekte meerderheid. 

Een gelijkaardig beeld is er bij oppositiepartij CD&V (24,01 %), de partij verliest ook 

enkele procenten maar consolideert haar 7 zetels. De sp.a (12,3 %) verspeelt bijna een 

procent van haar kiespubliek, maar behoudt drie zetels. StemN-VA blijft in dezelfde 

neerwaartse spiraal hangen als in 2000 – een verlies van ruim 5 % -  en verliest weer 

een zetel. De partij strandt net onder de tien procent en behaalt twee zetels. Het 

Vlaams Belang lijkt wat van die kiezers afgesnoept te hebben, want met 2 zetels is het 

toch de verrassing van deze verkiezingen. De partij scoort een historische 8,6 %. 

Groen behaalt een verdienstelijke 5,5 % van de stemmen, maar dat volstaat echter niet 

voor een zetel in de gemeenteraad. 

 

Burgemeester Marc Vanden Bussche blijft autoritair de populairste politicus in 

Koksijde en behaalt – ondanks een lichte daling t.o.v. 2000 – een nieuwe 

monsterscore met 3473 voorkeursstemmen. Stephanie Anseeuw is de tweede 

populairste VLD‟er met 1815 stemmen, gevolgd door Herwig Vollon (1185), Frederic 

Devos (1074) en nieuwkomer Charlotte Castelein (1038). Andere mooie scores waren 

er voor Dirk Dawyndt (980), Freddy Beun (923), Luc Deltombe (883) en  

nieuwkomers Lander Van Hove (862) en Dany Verlinden (843). De tweede grootste 

partij de CD&V heeft met Guido Decorte een geschikte lijsttrekker, hij behaalt 2305 

(+332) voorkeursstemmen. Ook nieuwkomer Sofie Dewulf behaalt een fraai resultaat 

met 1307 stemmen. Oude bekende Henri Dewulf behaalt nog steeds 932 stemmen, 

maar is duidelijk op z‟n electorale retour. Nieuwkomer-lijstduwer Albert Serpieters 

scoort met 856 ook verre van slecht. Bij de sp.a scoort nieuwbakken lijsttrekker Ivan 

Vancayseele niet spectaculair hoog met 555 voorkeursstemmen, een pak minder dan 

z‟n voorganger Joeri Stekelorum. Toch behalen er een groot stuk socialisten een 

behoorlijke score, waardoor de partij status quo blijft t.o.v. 2000. Lijstduwer Daniel 

Van Herck behaalt 569 stemmen, iets meer dan in 2000 en wat meer is: meer dan 

lijsttrekker Vancayseele, een opmerkelijk gegeven. Het derde gemeenteraadslid is Rik 

Stekelorum met 520 voorkeursstemmen, een stijging met meer dan 100 stemmen 

t.o.v. de vorige verkiezingen. Bij stemN-Va verliest Jan Loones alweer terrein in 

vergelijking met de vorige keer: 855 stemmen. Het tweede gemeenteraadslid is Rita 

Gantois die met 429 stemmen ook minder doet dan in 2000. Vlaams Belang-kopstuk 

Kurt Deman behaalt een mooie score met 612 voorkeursstemmen, terwijl ook Groen!-

lijsttrekker Mieke Mees mooi debuteert met 406 stemmen. Ten slotte is het opvallend 

dat van de 3 BV-kandidaten enkel Dany Verlinden (VLD) de kiezer kan bekoren. 

Weerman Rudy Boedts (CD&V) en mediafiguur Walter Capiau (stemN-VA) behalen 

een ontgoochelend resultaat en behoren niet tot de nieuwe gemeenteraadsleden 

 

De verhouding tussen het aantal kop- en lijststemmen toont gelijkaardige tendensen 

als in ‟88, ‟94 en 2000. VLD, CD&V en stemN-VA teren vooral op kopstemmen. 

Zoals gebruikelijk stemmen er iets meer op de „partij‟ sp.a, maar ook die tendens is 

dalende in vergelijking met de voorgaande stembusslagen. Groen! behaalt iets meer 

dan een kwart van haar electoraat uit een lijststem, het Vlaams Belang bijna een 

derde. 
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5.4 Nasleep van de verkiezingen van 2006   

 

Coalitievorming 

 

Net als bij de voorgaande twee verkiezingen kiest de VLD voor een meerderheid met 

stemN-VA en de socialisten. De CD&V en kopman Guido Decorte stevenen dus af op 

een nieuwe oppositiekuur van zes jaar. In die oppositie krijgen ze het gezelschap van 

de twee verkozenen van het Vlaams Belang. Opvallend van deze bestuursmeerderheid 

is dat ze zeer ruim is: de meerderheid bestaat maar liefst uit 18 gemeenteraadsleden 

op 27. Alweer kiest de VLD niet voor een minimum size/winning coalitie.  

 

 

Uitvoerende mandaten 

 

In het schepencollege komen enkele nieuwe gezichten: Dirk Dawyndt (VLD), 

Stephanie Anseeuw (VLD) en Daniel Van Herck
27

 (sp.a). Ook voormalig 

gemeentesecretaris Freddy Beun wordt schepen (HNB, 09/10/2006, V.L.N.). Andere 

schepenen zijn oude bekenden Herwig Vollon (VLD) en Jan Loones (stemN-VA). De 

nieuwe voorzitter van het OCMW, Greta Suber-Delie (VLD), wordt als volwaardig 

lid aan het college van burgemeester en schepenen toegevoegd, in navolging van het 

gemeentedecreet
28

. Tengevolge van datzelfde gemeentedecreet wordt Luc Deltombe 

voorzitter van de gemeenteraad. 

 

5.5 Profiel lokale politici  

 

Samenstelling gemeenteraad volgens geslacht, leeftijd & beroepscategorie 

 

Deze statistieken zijn gebaseerd op de officieel ingediende kandidatenlijst en de 

officiële verkiezingsuitslag. Voor de berekening van de gemiddelde leeftijd wordt 1 

januari 2007 als richtdatum gekozen. 

 

De gemeenteraadsleden van de CVP blijven in 2006 aan de oude kant met een 

gemiddelde leeftijd van ruim 56 jaar. Er is net als in 2000 slechts een vrouw op de 

zeven verkozenen (14%). 

 

Bij de liberalen blijft de gemiddelde leeftijd t.o.v. 2000 vrij constant en iets jonger 

dan gemiddeld in Vlaanderen (43 jaar). Weeral omdat er enkele opvallend jonge 

verkozen zijn. Net als in 2000 oogt de VLD-vertegenwoordiging in de gemeenteraad 

erg vrouwelijk met 4 vrouwen (33 %). Zoals gebruikelijk tellen de VLD-raadsleden 

veel zelfstandigen en vrije beroepen. 

  

Net als in 2000 hebben de socialisten geen vrouwelijk gemeenteraadslid. De 

gemiddelde leeftijd van het gemiddelde sp.a-raadslid is wel fors gestegen tot 56 jaar, 

omdat Rik Stekelorum – vader van Joeri – in de gemeenteraad komt. Ook de twee 

stemN-Va verkozenen zijn gemiddeld oud (53 jaar), maar met Rita Gantois blijft er 

                                                 
27

 Daniel Van Herck volgde op het einde van de legislatuur 1994-2000 Joeri Stekelorum op als 

schepen, maar werd in 2000 voor het eerst voorgedragen als schepen na de verkiezingen. 
28

 Bron on line: http://binnenland.vlaanderen.be/decreet/gemeentedecreet 
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een vrouw zetelen namens die partij. De twee raadsleden van het Vlaams Belang zijn 

gemiddeld 42,5 jaar en zijn beiden van het mannelijke geslacht. 

 

Als we de globale samenstelling van de gemeenteraad in kaart brengen, wordt het 

duidelijk dat de gemiddelde leeftijd blijft toenemen t.o.v. ‟94 en 2000. Een gemiddeld 

raadslid in Koksijde is op 1 januari 2007 48,6 jaar: ouder dan gemiddeld in 

Vlaanderen. Het aandeel vrouwen in de gemeenteraad blijft gelijk in absolute cijfers 

(6), maar omdat er nu 2 gemeenteraadsleden meer zijn, daalt de percentuele 

verhouding vrouwen t.o.v. 2000 met 22 %. 

 

Samenstelling uitvoerende mandatarissen volgens geslacht & leeftijd 

 

Net als de vorige keer is er een vrouwelijke schepen (Stephanie Anseeuw) en een 

vrouwelijke OCMW-voorzitter (Greta Suber-Delie). Voor het eerst telt de OCMW-

voorzitter bij de statistieken van het schepencollege in navolging van het 

gemeentedecreet. Het schepencollege is gemiddeld 50,7 jaar. Dat is een forse 

verhoging t.o.v. 2000, maar ligt toch in de lijn van het Vlaamse gemiddelde. 

Burgemeester Marc Vanden Bussche is 56 jaar. 

 

 

6. Aanloop naar de verkiezingen van 2012 

 
6.1 Algemene Inleiding   

 

De federale verkiezingen van 2007 zorgen voor een hertekening van het Vlaamse 

politieke landschap met het kartel CD&V/N-VA, Groen! en Lijst Dedecker als 

overwinnaars. De liberale Open VLD – sinds 2007 de opvolger van VLD – en 

socialistische sp.a-Spirit verliezen fors: het eindpunt van 8 jaar paars bewind in 

België. (Devos, Bouteca & Ossenblok, 2012, pp. 127-175). Talloze verkenners, 

onderhandelaars en (pre/in)formateurs later kan verkiezingsoverwinnaar Leterme 

geen akkoord voorleggen aan de koning. Verhofstadt III komt als tussenoplossing om 

de communautaire zaken te bekoelen en lanceert zo eindelijk – maart 2008 – de 

regering Leterme I. Die zou het nog geen jaar uitzingen: eind 2008 valt Leterme over 

Fortisgate. Partijgenoot Herman Van Rompuy krijgt de leiding van de regering, maar 

kan de communautaire discussie niet oplossen. 

 

In 2009 staan er Vlaamse verkiezingen op het programma. De grote overwinnaar is de 

N-VA – van het kartel CD&V/N-VA was sinds de mislukte regeringsvorming van 

Leterme – geen sprake meer. Ook CD&V, Lijst Dedecker en in mindere mate Groen! 

zijn de winnaars. De tendens van de federale verkiezingen met forse verliezen voor 

liberalen en socialisten blijft dezelfde. De grootste electorale klap is nu wel voor het 

Vlaams Belang. 

 

Ondertussen is Leterme II in de plaats gekomen van de regering-Van Rompuy. Die 

regering zou het net als de vorige niet lang uitzingen. Open VLD-voorzitter 

Alexander De Croo trok de stekker uit de regering vanwege het eindeloze getalm 

omtrent de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De vervroegde 

federale verkiezingen in 2010 had één absolute overwinnaar: de N-VA. De drie 

traditionele partijen scoren historisch laag. Ook het Vlaams Belang blijft in een 
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neerwaartse spiraal zitten. LDD haalt – behalve in West-Vlaanderen – nergens nog de 

kiesdrempel.  Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 geldt nog steeds dezelfde 

quotawet van 2006, maar nu is er de bijkomende verplichting dat er op plaats 1 of 2 

van de kieslijsten telkens een man of vrouw moet staan. 

  

6.2 Aanloop naar de verkiezingen    

 

Begin 2007 komt de kersverse gemeenteraad voor het eerst samen, maar liefst de helft 

van de gemeenteraadsleden zijn nieuwkomers (HWN, 05/01/2007, S.T.K.). Het 

golfdossier is het meest prioritaire beleidspunt waarmee de nieuwe meerderheid wil 

uitpakken, hoewel het initiatief al dateert uit 2000. Medio 2012 wordt de kersverse 

„Golf Ter Hille‟ geopend. Tijdens deze legislatuur zal de meerderheid enkele 

prestigieuze projecten binnenrijven zoals de locatie voor de VTM-telenovelle David 

in 2009 en het WK veldrijden in 2012.  

 

In maart 2007 beklaagt CD&V-woordvoerder Albert Serpieters zich over het feit dat 

de begroting niet klopt (HWN, 09/03/2007, C.J.K.). Volgens Serpieters verschillen de 

cijfers van het gemeentebestuur met die van het Agentschap voor Binnenlands 

Bestuur. Daardoor vrezen de christendemocraten dat er geen plaats meer zal zijn voor 

nieuwe investeringen. 

 

Op woensdag 16 januari 2008 legt Fréderic Devos de eed af als zesde schepen (HWN, 

18/01/2008, C.J.K.). Zoals afgesproken neemt hij de plaats in van ere-

gemeentesecretaris Freddy Beun. Maar in november 2008 barst er een bom in 

Koksijde: burgemeester Marc Vanden Bussche verlaat Open VLD en trekt naar Lijst 

Dedecker (LDD). De reden die de burgemeester aangeeft is dat hij zich moeilijk kan 

verzoenen met de koers die de nationale partij vaart, zeker in het A19-dossier (Deleu 

& Vanden Bussche, 2011). Als LDD‟er wordt Marc Vanden Bussche verkozen tot 

Vlaams volksvertegenwoordiger tijdens de Vlaamse verkiezingen van 2009. Open 

VLD Koksijde blijft niet bij de pakken zitten en stuurt met Dany Verlinden ook een 

kandidaat naar de Vlaamse kiezer. Hij behaalt veel voorkeursstemmen, maar door de 

slechte score voor Open VLD in West-Vlaanderen, belandt hij niet in het Vlaams 

Parlement
29

. Nog opmerkelijk is dat N-VA‟er Bruno Vandicke voor de federale 

verkiezingen in 2010 goed scoort: hij behaalt meer dan 28000 stemmen en strandt net 

buiten de prijzen en is geen senator.
30

 Niet veel nadien keert Marc Vanden Bussche 

terug naar Open VLD. Hij voelt dat het LDD-sprookje tanende is en vindt dat Open 

VLD met kersvers voorzitter De Croo terug op het goede spoor zit (Deleu & Vanden 

Bussche, 2011). 

 

In mei 2011 verandert de politieke realiteit in Koksijde enorm: Open VLD en CD&V 

maken bekend dat ze tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2012 samen 

naar de kiezer trekken (HWN, 06/05/2011, C.J.K.). Na een jarenlange oppositiekuur 

bestaat de kans dat de CD&V terug bij de meerderheid wordt gehesen. Schepen 

Loones (stemN-VA) heeft het over „plat opportunisme.‟ Hij zegt dat z‟n vriendschap 

met Vanden Bussche hier niet zal onder lijden, maar dat hij zeer ontgoocheld is met 

deze nieuwe wending. Halfweg 2011 stappen Sophie en Henri Dewulf uit de CD&V-

fractie in Koksijde. Alle CD&V-bestuursleden kiezen voor het kartel met Open VLD, 

                                                 
29

 Bron on line: http://www.demorgen.be/dm/nl/3625/De-

Formatie/article/detail/880515/2009/06/07/Zo-stemde-West-Vlaanderen.dhtml  
30

 Bron on line: http://www.belg.be/7027/politiek/voorkeursstemmen-senaat-gekend/ 

http://www.demorgen.be/dm/nl/3625/De-Formatie/article/detail/880515/2009/06/07/Zo-stemde-West-Vlaanderen.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/3625/De-Formatie/article/detail/880515/2009/06/07/Zo-stemde-West-Vlaanderen.dhtml
http://www.belg.be/7027/politiek/voorkeursstemmen-senaat-gekend/
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maar Sophie en Henri Dewulf kunnen zich hier niet bij neerleggen (interview met 

Guido Decorte, 03/05/2012). Beiden zetelen voortaan als onafhankelijke. 

 

In februari 2012 wordt een nieuwe politieke lijst opgericht: !mpuls trekt in oktober 

2012 naar de gemeenteraadsverkiezingen (HNB, 24/02/2012, M.M.). Elwin Van 

Herck – zoon van schepen Daniel Van Herck – krijgt carte blanche om een nieuwe 

naar eigen zeggen apolitieke lijst te vormen los van de sp.a. Ook Groen Koksijde 

steunt het !mpuls-project en trekt net als de socialisten niet apart naar de kiezer (HNB, 

06/04/2012, M.M.). Wie de lijsttrekker wordt, is nog niet bekend. 

 

Voorlopige personele verkiezingsgestalte 

 

Ondertussen zijn alle politieke partijen bezig met hun huiswerk, nl. de samenstelling 

van de kandidatenlijsten. Het kartel Open VLD-CD&V trekt met burgemeester 

Vanden Bussche (Open VLD) als lijsttrekker naar de kiezer, gevolgd door schepen 

Stephanie Anseeuw (Open VLD)
31

. Op plaats drie komt Guido Decorte (CD&V). 

Albert Serpieters is lijstduwer. Door het plaatsgebrek op de lijst – Open VLD heeft 17 

plaatsen op de lijst en de CD&V 10 – zijn er heel weinig nieuwkomers, behalve o.a. 

jongedames Hylke Castelain (Open VLD), Kara Supeley (Open VLD) en Ine 

Deburchgraeve (CD&V). Ook N-VA – deze keer zonder STEM in de naam – maakte 

al haar kandidaten bekend: Rita Gantois trekt en Jan Loones duwt. Loones zet als 

uittredend schepen een stap terug
32

.  Peter Hillewaere staat op plaats twee, terwijl 

Bruno Vandicke bovenin de tweede kolom komt, op plaats 15. Ook het Vlaams 

Belang komt op in Koksijde in 2012, wat het totaal aantal partijen voorlopig op vier 

brengt
33

. Net als !mpuls maakte het Vlaams Belang nog geen kandidaten bekend. Na 

een periode van stabiliteit tussen 1994 en 2012 belooft de verkiezingsstrijd in oktober 

interessant te worden. Het is alleszins zeker dat er een andere bestuursploeg het beleid 

zal bepalen vanaf 2013. 
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 Bron on line: http://www.focus-wtv.be/nieuws/algemeen/stembus2012/koksijde/kandidaten-open-

vld-voor-koksijde-al-compleet/article-4000040581982.htm 
32

 Bron on line: http://www.westkustmagazine.be/index.php/nl/westkust/d/rita-gantois-trekt-koksijdse-

nva-lijst 
33

 Bron on line: http://www.focus-wtv.be/nieuws/algemeen/stembus2012/koksijde/vlaams-belang-

komt-met-eigen-lijst-in-koksijde-en-oostduinkerke/article-4000064669517.htm 

http://www.focus-wtv.be/nieuws/algemeen/stembus2012/koksijde/kandidaten-open-vld-voor-koksijde-al-compleet/article-4000040581982.htm
http://www.focus-wtv.be/nieuws/algemeen/stembus2012/koksijde/kandidaten-open-vld-voor-koksijde-al-compleet/article-4000040581982.htm
http://www.westkustmagazine.be/index.php/nl/westkust/d/rita-gantois-trekt-koksijdse-nva-lijst
http://www.westkustmagazine.be/index.php/nl/westkust/d/rita-gantois-trekt-koksijdse-nva-lijst
http://www.focus-wtv.be/nieuws/algemeen/stembus2012/koksijde/vlaams-belang-komt-met-eigen-lijst-in-koksijde-en-oostduinkerke/article-4000064669517.htm
http://www.focus-wtv.be/nieuws/algemeen/stembus2012/koksijde/vlaams-belang-komt-met-eigen-lijst-in-koksijde-en-oostduinkerke/article-4000064669517.htm
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DEEL  3: THEORETISCHE INVULLING 

KOKSIJDSE CASE 
 

Macht en elites 
 

In het begin van de Masterproef staat dat het concept macht volgens veel auteurs 

draait om „een beleidskeuze kiezen en opleggen aan onderdanen.‟ In de Koksijdse 

case is het duidelijk dat de personen die actief in het bestuur deelnemen, in die context 

zeker over die macht beschikken. Ook de „gezichten‟ van macht die werden 

weergegeven in de literatuurstudie zijn duidelijk terug te vinden in het empirische 

luik: de Koksijdse machthebbers zijn tussen 1988 en 2012  zeker agendasetters 

geweest, ze slaagden er ook in om anderen te beïnvloeden en slaagden er in om 

beslissend te zijn in vele aspecten (decision-making). Voorbeelden hiervan zijn het 

casinocomplex, het gemeentehuis en het project „Golf ter Hille.‟ Er gingen jaren 

voorbij eer de projecten werden afgerond en ze liepen hetzelfde proces door: eerst 

werd de publieke opinie wakker geschud en warm gemaakt, dan werd het een 

belangrijk agendapunt en later werd het in het beleid uitgedrukt. Sommige 

strijdpunten sterven dan weer een stille dood. Wat ook vermeld moet worden, is dat 

het voor de oppositie heel wat moeilijker, zo niet onmogelijk is om op het beleid te 

wegen of om een grote macht te ontwikkelen. De macht is bijna uitsluitend voor het 

college van burgemeesters en schepenen weggelegd. Het gemeentedecreet –  dat o.a. 

een sterkere gemeenteraad voorschrijft – zorgde hier voor weinig verandering. 

  

Uit de literatuurstudie blijkt dat de politieke elite een beknopte groep is. Die beperkte 

groep neemt ook veel beslissingen voor de lokale bevolking gedurende zes jaar. 

Volgens de geïnterviewden Marc Vanden Bussche (burgemeester sinds 1995), Guido 

Decorte (gedeputeerde provincie West-Vlaanderen) en Joeri Stekelorum (ere-schepen 

en gemeenteraadssecretaris) is het inderdaad een beperkte groep die het op lokaal vlak 

voor het zeggen heeft als het gaat over de lijstsamenstelling en dus de bepaling wie er 

op welke plaats wordt geposteerd op een kieslijst. Soms moet „de partij‟ bij monde 

van haar leden nog oordelen, maar dat is slechts een formaliteit. Die beperkte groepen 

per politieke afdeling kunnen we als de elite omschrijven. Die elites bepalen wie er bij 

die elite blijft of komt en bijgevolg welk beleid er zal worden gevoerd in de gemeente 

indien de partijelite aan de gemeentelijke macht komt. 

 

Aanloop naar de verkiezingen 
 

De aanloop naar de verkiezingen is in de theorie in twee luiken opgesplitst: de 

personele en de programmatorische verkiezingsgestalte. In het empirische gedeelte 

wordt er op dat stramien voortgeborduurd per verkiezing.  

 

De personele verkiezingsgestalte wordt in Koksijde grotendeels bepaald door een 

kleine elitegroep die de lijstsamenstelling per partij organiseert. De lijsttrekker is 

doorgaans de stemmenkampioen en de plaatsen net daaronder zijn normaal gezien 

ook voorbehouden voor mensen met een bepaalde electorale waarde. Ook de 

lijstduwers scoren in het algemeen beter dan de gemiddelde kandidaat. Opvallend is 

dat personen die in een voorafgaande verkiezingsstrijd goed scoorden, doorgaans heel 

wat plaatsen klimmen bij de lijstvorming. 



 

59 

 

 

Bij de samenstelling van de kandidatenlijsten valt het op dat er door de jaren heen 

veel dezelfde familienamen voorkomen, lokale politiek is in Koksijde nog steeds iets 

wat in de familie zit.  

Nog onder de personele verkiezingsgestalte behoort het aantal en de aard van de 

politieke partijen. In Koksijde trokken er zowel in 1988, 1994 en 2006 meer lijsten 

naar de kiezer dan gemiddeld in Vlaanderen, enkel in 2000 waren er slechts 4 partijen 

in Koksijde. Op het gebied van het aantal lokale lijsten is Koksijde een moeilijker te 

definiëren verhaal: in 1988, 2000 en 2006 kwam er slechts 1 lokale lijst op. In 1988 

scoorde die lokale lijst nog opmerkelijk hoog t.o.v. de Vlaamse tendens voor lokale 

lijsten, maar in 2000 en 2006 lagen die scores opmerkelijk lager. In 1994 kwamen er 

3 lokale lijsten op, maar daar waren twee scheurlijsten van ontevredenen bij. De 

lokale lijst die tussen 1988 en 2006 telkens opkwam in Koksijde draaide rond de 

Vlaamsgezinde Jan Loones en had dus een zweem van de Volksunie of N-VA, in 

2006 werd die partij zelfs omgetoverd tot stemN-VA. In 2012 zal die partij, 

meegedragen door het nationale succes, opkomen onder de nationale N-VA-vlag.  

Als we het hebben over de programmatorische verkiezingsgestalte zijn er  

verschillende tendensen die uit de campagnes en strijdpunten van de vier 

geanalyseerde verkiezingen kunnen halen. Ten eerste valt het op dat de lokale 

afdelingen van de nationale partijen zich bijna uitsluitend bezighouden met de lokale 

thema‟s, op hier en daar een uitzondering na. De enige partij die hier niet aan meedoet 

is het Vlaams Blok/Belang dat zich net als de nationale partij vooral met 

vreemdelingenbeleid en veiligheid bezig houdt. Ten tweede is het opmerkelijk dat de 

uittredende meerderheidspartij(en) altijd een groot deel van hun propaganda wijten 

aan wat er de voorbije legislatuur is gerealiseerd. Als men kijkt naar de 

campagnethema‟s en strijdpunten in Koksijde zijn er enkele zaken die telkens 

terugkeren waaronder grote projecten (casino, Golf ter Hille, gemeentehuis), jeugd, 

sport, milieu, (personen)belastingen, financiën/schulden, betaalbaar wonen,… Een 

lokale kiesstrijd wordt volgens velen vooral gevoerd rond ruimtelijke ordening en dat 

blijkt hier ook zo te zijn. Als we de campagne zelf analyseren is het vrij simpel: de 

affiches, reclameborden langs de weg en het verschijnen in de (lokale) media waren  

en zijn de belangrijkste vormen van marketing voor de lokale politici.
34

 Sinds de 

verkiezingen van 2006 zijn daar het internet (websites, filmpjes via youtube) en de 

sociale media (facebook, twitter,…) bijgekomen. De evolutie richting de verkiezingen 

van 2012 leert dat dit de toekomst zou kunnen zijn voor de campagne van de lokale 

politicus.  

 

Verkiezingen 

 
Opvallend aan de resultaten van de Koksijdse gemeenteraadsverkiezingen is dat ze 

doorgaans los staan van de nationale tendensen. Zoals het cliché zegt, kiest men 

vooral voor mensen in de lokale politiek. Koksijde telde tussen 1988 en 2006 geen 

enkele keer een partij met de absolute of volstrekte meerderheid. In 2012 zou daar 

met de nieuwe kartellijst Open VLD-CD&V wel eens verandering in kunnen komen. 

Nog een frappante zaak in Koksijde is dat het absenteïsme rond de 10 % schommelt 

(in 2006 was er wel een gevoelige daling). Dat is heel wat meer dan de Vlaamse 

norm, een reden hiervoor zou de ouderdom van de bevolking kunnen zijn. Een andere 

reden zou kunnen liggen bij het feit dat er verschillende mensen om fiscale redenen 
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 De traditionele campagnes  zoals  met o.a. het verkiezingsmateriaal dat in de brievenbus wordt 

gestopt en het aanbellen van politici aan de deur behoren ook tot de traditionele campagnemethoden. 
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gedomicilieerd zijn in Koksijde en dat zonder er echt of fulltime te wonen.   Het 

blanco en ongeldig stemmen in Koksijde wijkt dan weer niet af van de Vlaamse 

standaarden.  

Het Imperiali-systeem beschermt – zoals in de theorie aangegeven – de grote partijen. 

Als voorbeeld geven we de verkiezingen van 2006. Groen! behaalde 5,5 % en er was 

geen gemeenteraadszitje voor hen weggelegd, terwijl stemN-VA (9,9 %) en het 

Vlaams Belang  (8,6 %) elk twee zetels pakten. Open VLD verloor als grootste partij 

5 % en toch – er waren wel 27 i.p.v. 25 gemeenteraadsleden in 2006 – wonnen ze een 

zetel. Er is geen echte kiesdrempel bij gemeenteraadsverkiezingen maar wel een 

feitelijke. Afhankelijk van het aantal ingediende lijsten moet een partij een bepaald 

percentage behalen om een zetel te bemachtigen. 

Als we het aantal lijst- en kopstemmen door de jaren heen analyseren, zien we dat de 

lokale lijsten, de christendemocraten en de liberalen het meeste kopstemmen behalen 

en een beperkt aandeel lijststemmen. De socialisten daarentegen teren bij elke 

verkiezing duidelijk op meer lijststemmen, hoewel dat aantal stelselmatig afneemt per 

keer. Ook het Vlaams Belang/Blok en Groen! telden relatief veel lijststemmen. 

 

Nasleep van de verkiezingen 

 
De coalitievorming en de verdeling van de uitvoerende mandaten liep voor geen 

meter na de verkiezingen van 1988, er werd toen telkens een heel nipte meerderheid 

(minimum winning/size coalition) voorgedragen. Na de talloze stoelendansen, kozen 

de nieuwe beleidsvoerders vanaf de verkiezingen van 1994 voor een ruime 

meerderheid. Opvallend is ook dat er telkens een voorakkoord werd gesloten tussen 

VLD, STEM(-N-VA) en de socialisten sinds 1994.  De kartellijst Open VLD-CD&V 

is een veredeld voorakkoord met als doel een absolute meerderheid. 

 

Profiel lokale mandatarissen 
 

De christendemocraten in Koksijde hebben tussen 1988 en 2006 de oudste 

gemeenteraadsleden en procentueel het minste vrouwen – afgezien van de heel kleine 

fracties doorheen de jaren. De Koksijdse liberalen hebben een veel jonger en 

vrouwelijker profiel met zowel in 2000 en 2006 vier vrouwelijke gemeenteraadsleden. 

d88 (later: STEM) is ook vrouwvriendelijke en jong. Vanaf 2000 was deze partij niet 

meer groot genoeg om er conclusies uit te trekken. Ook uit de kenmerken van de  

gemeenteraadsleden van de socialisten en het Vlaams Belang is het moeilijk om 

conclusies te trekken, wegens te kleine fracties.   

 

Globaal gezien loopt de samenstelling van de gemeenteraad in Koksijde gelijk met de 

Vlaamse trend. Er was in 1994 een verjonging, maar in 2006 een gevoelige 

veroudering. Die veroudering is in principe logisch want de gemiddelde leeftijd in 

Koksijde steeg gevoelig tijdens de afgelopen jaren. In 1988 bedroeg de vrouwelijke 

vertegenwoordiging nog minder dan de Vlaamse tendens, maar in 1994, 2000 en 2006 

waren er gevoelig meer vrouwen (22-25 %). Onder de raadsleden in Koksijde vinden 

we veel zelfstandigen en vrije beroepen – niet enkel bij de liberale 

vertegenwoordigers. Het schepencollege was van ‟88 t.e.m. 2000 jonger dan de 

gemeenteraad en dat is eerder uitzondering dan regel. Vanaf 2006 is dat niet meer het 

geval. Hetzelfde verhaal voor de leeftijd van de burgemeester, die tot 2000 eerder 
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jong was. In 1994 was er voor het eerste en vrouwelijke OCMW-voorzitter en in 2000 

kwam daar nog een eerste vrouwelijke schepen bij. Sinds 2006 zetelen er nog steeds 2 

vrouwen in het schepencollege. In de laatste jaren is er duidelijk een tendens zichtbaar 

dat er meer en meer vrouwen zetelen, dat is grotendeels het gevolg van de 

quotawetten die er zijn gemaakt. Nadeel hiervan is dat er minder vrouwen 

geïnteresseerd zijn in de politiek dan mannen en dat er soms gedreven mannen 

moeten wijken. De Vlaamse tendensen wat betreft geslacht, leeftijd en 

beroepscategorie gaan slechts gedeeltelijk op in Koksijde. 
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DEEL  4: ALGEMEEN BESLUIT KOKSIJDE 
 

In de jaren ‟80 was de Koksijdse politiek doodziek. Woordbreuk en heen-en-

weergeloop waren schering en inslag. Het dieptepunt hiervan was de nasleep en de 

coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen van 1988. Omdat er drie 

verschillende burgemeesters werden voorgedragen stelde Tobback een burgemeester 

buiten de raad aan. Na diens overlijden kwam Henri Dewulf aan het roer.  In 1994 

trokken – in navolging van het eerdere getouwtrek – er nog zeven politieke partijen 

naar de kiezer, maar de Koksijdse kiezer reageerde resoluut. De overlopers kregen een 

pak rammel en ze werden van de Koksijdse politieke kaart geveegd. Niki Sarrazyn gaf 

in z‟n Masterproef, verschenen in 1999, aan dat 1994 „een scharniermoment zou 

kunnen zijn.‟ Dat is het in ieder opzicht geweest. Na 1994 volg(d)en 18 jaren van 

stabiliteit met drie keer dezelfde coalitie. Die coalitie werd grotendeels beloond in 

2000 en 2006 tijdens de verkiezingen. Toch bleef de grootste meerderheidspartij Open 

VLD kiezen voor een ruime meerderheid, deels uit loyaliteit, deels uit angst voor het 

verleden en overlopers.  

 

In 1988 en 1994 waren de christendemocraten nog electoraal oppermachtig in 

Koksijde, maar ze hebben moeten plaats ruimen voor de liberalen onder leiding van 

burgemeester Vanden Bussche. Z‟n plan om – samen met Jan Loones – de CVP-

hegemonie in Koksijde te doorbreken, is gelukt. Vanaf 2000 zijn de liberalen 

afgetekend de grootste partij, ten koste van de christendemocraten en ironisch genoeg 

ook van de partij van Loones. De socialisten hebben nooit echt voet aan grond gehad 

in Koksijde, een gemeente met veel zelfstandigen en mensen die een vrij beroep 

uitoefenen. Zonder uitspraken te doen over de invulling van de beleidsopties, is het 

objectief perfect waarneembaar dat de bestuursploeg er tijdens  de voorbije periode is 

in geslaagd om een stabiele meerderheid te vormen en te behouden. Daarenboven is er 

veel veranderd in Koksijde: er is een nagelnieuw casino gekomen, het gemeentehuis 

werd van Koksijde-Dorp naar Koksijde-Bad overgeplaatst en vandaag zijn de laatste 

werken aan het prestigeproject Golf Ter Hille bezig. Koksijde is anno 2012 een 

zekerheid aan de Westkust. De uitdaging voor de gemeente blijft de blijvende 

veroudering van de bevolking, vandaag telt Koksijde gemiddeld de oudste bevolking 

in ons land. Een andere uitdaging zal zijn om een evenwicht te vinden tussen 

investeren en de economische realiteit, want de middelen die de gemeenten ooit 

hadden, zijn vandaag niet meer zo vanzelfsprekend. 

 

Medio 2011 kwam het nieuws dat Open VLD zich voor de volgende 

gemeenteraadsverkiezingen verbindt met de eerdere tegenstander: CD&V. Tijdens de 

geanalyseerde periode 1988-2006 had geen enkele partij een volstrekte meerderheid: 

dat zou nu wel eens kunnen veranderen. stemN-VA trekt onder de N-VA vlag naar de 

verkiezingen, terwijl de socialisten en groenen zich verenigden tot een „apolitiek‟ 

verhaal: !mpuls. Ook het Vlaams Belang komt op in Koksijde in oktober 2012. De 

volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen dus hoogst waarschijnlijk ook een 

scharniermoment zijn met een nieuwe meerderheid. Maar eigenlijk is het vooral 

uitkijken naar 2018 en verder. Dan zal huidig burgemeester Vanden Bussche ouder 

zijn en als de figuur van de populaire burgemeester weg valt, zou dat wel eens het 

toekomstige scharniermoment kunnen zijn. Samen met Vanden Bussche zijn er nog 

enkele gevestigde waarden uit diezelfde generatie. Wie er dan voor de opvolging zal 

zorgen is een open vraag.  
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BIJLAGEN  

 

Bijlage Bevolkingscijfers Koksijde 

Dienst Burgerzaken, Koksijde 

Loop van de bevolking per jaar (1990, 1994, 1999, 2005 & 2011) 
 
Bevolkingscijfer per 1.1.1991     17.824 

 

Totaal aantal geboorten in 1990         220 

Totaal aantal immigraties in 1990      1.230 

Totaal aantal overlijdens in 1990       -163 

Totaal aantal emigraties in 1990       -854 

         + 433 

 

Bevolkingscijfer per 1.1.1995   18.985 

 

Totaal aantal geboorten in 1994         183 

Totaal aantal immigraties in 1994      1.251 

Totaal aantal overlijdens in 1994       -196 

Totaal aantal emigraties in 1994     -1.131 

         + 107 

 

Bevolkingscijfer per 1.1.2000   19.729 

 
Totaal aantal geboorten in 1999           96 

Totaal aantal immigraties in 1999      1.215 

Totaal aantal overlijdens in 1999       -232 

Totaal aantal emigraties in 1999     -1.011 

         + 68 

 

Bevolkingscijfer per 1.1.2006   21.270 

 

Totaal aantal geboorten in 2005         126 

Totaal aantal immigraties in 2005      1.517 

Totaal aantal overlijdens in 2005        -213 

Totaal aantal emigraties in 2005     -1.425    

         +218 

 

Bevolkingscijfer per 1.1.2012 

 

Totaal aantal geboorten in 2011         115 

Totaal aantal immigraties in 2011      1.558 

Totaal aantal overlijdens in 2011       -257 

Totaal aantal emigraties in 2011     -1.236 

         +182 
De laatste 22 jaren groeide de Koksijdse bevolking gemiddeld met 214 personen per jaar. 
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Bijlage Gemiddelde leeftijd in jaren 

Situatie op 1/01/2012 

Dienst Burgerzaken, Koksijde 

 

gemeente         gemiddelde leeftijd in jaren 
 

Koksijde        50,74 
Knokke-Heist       50,08 

Nieuwpoort        48,48 

De Haan        48,40 

Middelkerke       48,35 

Blankenberge       47,84 

De Panne        47,74 

Oostende        46,82 

Herstappe        46,11 

Horebeke        44,76 

Edegem        44,75 

Chaudfontaine       44,69 

Sint-Martens-Latem      44,40 

Aartselaar        44,40 

Bonheiden        44,35 

Montigny-Le-Tilleul      44,32 

Bouillon        44,24 

Scherpenheuvel-Zichem      44,13 

Vresse-sur-Semois       44,13   
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Bijlage Demografische indicatoren – vergrijzing van de bevolking 

Dexia-onderzoek gemeente, Dienst Burgerzaken, Koksijde 

 

1. Demografische structuur    

 

Koksijde   1998  2008   verschil % 
Minder dan 15 jaar  2.861  2.234   -21,9 % 

15-39 jaar   5.763  4.840   -16,0 % 

40-65 jaar   6.644  8.728   +31,4 % 

65-79 jaar   3.442  4.400   +27,8 % 

80 jaar en meer     772  1.313   +70,1 % 

 

Totaal    19.482  21.515   +10,44 % 

 

2. Tewerkgestelde Actieve bevolking 

 
Koksijde: 37,4 %   Provincie: 43, 9 %  

Cluster: 39,0 %   Gewest: 44,0 % 

 

3. Activiteitsgraad  & werkloosheidsgraad 

 

ACTIVITEITSGRAAD 

Koksijde: 39,6 %   Provincie: 46,1 % 

Cluster:  41,7 %   Gewest: 46,7 % 

 
WERKLOOSHEIDSGRAAD 

Koksijde: 5,5 %   Provincie: 4,8 % 

Cluster: 6,4 %   Gewest: 5,8 % 
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Bijlage Verkiezingen 1988 

Provincie West-Vlaanderen (CEVI) 

Dienst Burgerzaken, Koksijde 
Aantal ingeschreven kiezers  12.785 

Gevonden stembrieven  11.649 

% Niet-stemmers            8,89 % 

Blanco & Ongeldig            4,40 % 

 

Lijst    Zetels     Totaal percentage 

Vlaams Blok   0    1,36 % 

CVP    10    38,13 % 

PVV    5    21,76 % 

SP    1    9,45 % 

d88    7    19,02 % 

NF    0    0,30 % 

 

Gemeenteraadsleden (en voorkeursstemmen) in volgorde van de lijst 

 

CVP: Henri Dewulf (1985), Etienne Vanneste (672), Herman Bogaert (1074), Elie 

Depotter (1293), Guido Decorte (911), Noël Paelinck (517), Roger Delie (664) 

 

PVV: Raymond Van Duüren (599), Emile Wuestenbergs (343), Jean-Pierre Castelein 

(488), Jean-Pierre Gilis (434), Rita Beun-Craeye (471) 

 

SP: Christiane Mortier (426) 

 

d88: Jan Loones (1798), Marc Vanden Bussche (1208), Mauritz Boucquez (627), 

Charles Verdievel (561), Joost Hillewaere (774), Pat Stockelynck (990), Werner 

Gerry (555) 
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Bijlage Verkiezingen 1994 

Provincie West-Vlaanderen (CEVI) 

Dienst Burgerzaken, Koksijde 
Aantal ingeschreven kiezers  14.643 

Gevonden stembrieven  13.309 

% Niet-stemmers            9,12 % 

Blanco & Ongeldig            4,49 % 

 

Lijst    Zetels     Totaal percentage 

Vlaams Blok   0    2,73 % 

VLD    8    28,97 % 

CVP    10    38,13 % 

SP    2    8, 84 % 

GB    0    4,63 % 

STEM    5    17,60 % 

NPL    0    3,04 % 

 

Gemeenteraadsleden (en voorkeursstemmen)  

 

VLD: Marc Vanden Bussche (1556), Herwig Vollon (756), Rita Beun-Craeye (665),  

Dirk Dawyndt (634),  Jean-Pierre Castelein (573), Greta Suber-Delie (548), Marc 

Gunst (402), Hugo Goens (383) 

 

CVP: Henri Dewulf (2127), Guido Decorte (1507), Elie Depotter (1107), Muriel 

Lagrou (936), Alain Saubain (709), Annie Vandekeere-Vandenberghe (679), George 

Dalanghe (582), Bernard Lust (540), Etienne Vanneste (513), Paul Casselman (513) 

 

SP: Joeri Stekelorum (750), Bob Rossel (114) 

 

STEM: Jan Loones (1445), Rita Declerck-Gantois (505), Patrick Stockelynck (876), 

Wim Leerman (474), Andre Cavyn (448) 

 

Opvallend is dat GB en de NPL niet in de gemeenteraad worden vertegenwoordigd. 

Jean-Pierre Gilis (257), Christiane Mortier (244) en Herman Bogaert (215) behaalden 

te weinig voorkeursstemmen. 
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Bijlage Verkiezingen 2000 

Provincie West-Vlaanderen (CEVI) 

Dienst Burgerzaken, Koksijde 
Aantal ingeschreven kiezers  15.998 

Gevonden stembrieven  14.387 

% Niet-stemmers          10,1 % 

Blanco & Ongeldig            5,42 % 

 

Lijst    Zetels     Totaal percentage 

SP    3    13, 23 % 

CVP    7    26,43 % 

VLD    12    45,03 % 

STEM    3    15,31 % 

 

Gemeenteraadsleden (en voorkeursstemmen) in volgorde van de lijst 

 

SP: Joeri Stekelorum (973), Rik Stekelorum (413), Daniel Van Herck (522) 

 

CVP: Guido Decorte (1972), Elie Depotter (998), Annie Vandekeere-Vandenberghe 

(780), Alain Saubain (854), Paul Casselman (678), Bernard Lust (729), Henri Dewulf 

(1408) 

 

VLD: Marc Vanden Bussche (3535), Herwig Vollon (1316), Rita Beun-Craeye 

(1021), Dirk Dawyndt (1035), Greta Suber-Delie (1045), Marc Gunst (971), Hugo 

Goens (785), Pascale Feys (663), Stephanie Anseeuw (1199), Frederic Devos (1029), 

Luc Deltombe (926), Jean-Pierre Castelein (825) 

 

STEM: Jan Loones (1103), Rita Declerck-Gantois (637), Patrick Stockelynck (906) 
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Bijlage Verkiezingen 2006 

Provincie West-Vlaanderen (CEVI) 

Dienst Burgerzaken, Koksijde 
Aantal ingeschreven kiezers 17.707 

Gevonden stembrieven 16.352 

% Niet-stemmers           7,66 % 

Blanco & Ongeldig            3,63 % 

 

Lijst    Zetels     Totaal percentage 

sp.a    3    12,34 % 

VLD    13    39,66 % 

Groen!    0    5,52 % 

Vlaams Belang  2    8, 57 % 

CD&V    7    24,01 % 

stemN-VA   2    9,90 % 

 

Gemeenteraadsleden (en voorkeursstemmen) in volgorde van de lijst 

 

sp.a: Ivan Vancayseele (555), Rik Stekelorum (520), Daniel Van Herck (569) 

 

VLD: Marc Vanden Bussche (3473), Herwig Vollon (1185), Stephanie Anseeuw 

(1815), Greta Suber-Delie (1092), Dirk Dawyndt (980), Frederic Devos (1074), 

Charlotte Castelein (1038), Chris Vanheule (741), Bieke Dalle (647), Lander Van 

Hove (862), Luc Deltombe (883), Freddy Beun (932), Dany Verlinden (843) 

 

Vlaams Belang: Kurt Deman (612), Jos Boons (264) 

 

CD&V: Guido Decorte (2305), Sophie Dewulf (1307), Elie Depotter (941), Alain 

Saubain (924), Paul Casselman (800), Henri Dewulf (932), Albert Serpieters (856) 

stemN-VA: Jan Loones (855), Rita Gantois (429) 

 

Opmerkelijk is dat Rudy Boedts (CD&V, 708) en Walter Capiau (stemN-VA, 406) 

onvoldoende stemmen behaalden om in de gemeenteraad te zetelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


