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CD&V brengt pionnen als eerste in stelling
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Pas een maand is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug of daar loert de volgende al om de hoek. Bij alle partijen breekt momenteel het gepuzzel met pionnen aan voor een strijd op drie borden tegelijk: Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Wouter Beke schiet het snelst uit de startblokken. Dinsdag al komt de algemene vergadering van CD&V bijeen met als één van de agendapunten: de aanduiding van lijsttrekkers. Of dat agendapunt wordt aangesneden, is echter nog niet helemaal zeker. Niet alle puzzelstukken liggen al op hun plaats. CD&V staat voor een lastig dilemma: verjongen en vervrouwelijken, maar tegelijk standhouden. Met 119 burgemeesters mogen de christendemocraten dan wel redelijk ongeschonden uit de lokale verkiezingen gekomen zijn, hoopgevend was het resultaat van de provincieverkiezingen niet helemaal. Daardoor zijn de stemmen van een aantal ‘ouwe getrouwen’ broodnodig.
Zoon lanceren
Eigenlijk ligt alleen in West-Vlaanderen het duo lijsttrekkers al vast. Voor de Kamer wordt dat Hendrik Bogaert, voor Vlaanderen Hilde Crevits. De viceminister-president wordt één van dé speerpunten van de campagne. In Limburg is voorzitter Beke een zekerheid voor de Kamer, het Vlaams lijsttrekkerschap ligt nog open. Na een lange carrière heeft Jo Vandeurzen al meermaals aangegeven dat hij wil stoppen en zijn zoon Toon zou lanceren, maar de minister is wel nog altijd een stemmenkanon. Andere opties zijn Lode Ceyssens, Vera Jans of Nadia Vananroye.
In Vlaams-Brabant hoopt CD&V de jongerenvoorzitter Sammy Mahdi te lanceren, maar kopman worden zit er vermoedelijk nog niet in. Voor de Kamer is minister Koen Geens een zekerheid, op Vlaams niveau is Peter Van Rompuy moeilijk opzij te zetten.
Binnen de partij kijkt iedereen vooral naar Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Het algemene geluid is dat Kris Peeters na zijn traumatische verhuis naar Antwerpen, een elegante exit krijgt aangeboden als Europees lijsttrekker. Maar de vicepremier laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken. Het zou hem zwaar vallen om niet meer dagelijks in de schijnwerpers te staan. Anderzijds zou het hem een derde pandoering op rij door een Antwerpse N-VA- topper besparen. Als Peeters naar Europa trekt, kunnen de fractieleiders Servais Verherstraeten en Koen Van den Heuvel en de Antwerpse lijsttrekkers worden.
Vergiftigd geschenk
In Oost-Vlaanderen zijn boegbeelden Joke Schauvliege en Pieter De Crem populair en complementair, maar niet onomstreden. CD&V verwacht veel van de dertigers Robrecht Bothuyne en Vincent Van Peteghem, maar hen nu al lijsttrekker maken, kan een vergiftigd geschenk worden. CD&V zou de bekendheid van één van beiden wel al kunnen boosten met een benoeming in de regering, maar het is helemaal niet meer zo zeker dat er nog een wissel komt. Staatssecretaris De Crem mag dan wel gezegd hebben dat hij op 1 januari de regering-Michel verlaat om fulltime burgemeester van Aalter te worden, binnen CD&V is er algemene twijfel of het wel zover komt. “De timing van De Crem is gekoppeld aan de beslissing over het lijsttrekkerschap”, luidt het.

