De Morgen: “Geef meer bevoegdheden aan de lokale
besturen”

11 januari 2014 – “Ik ben veertien jaar burgemeester van Mechelen en ik zie elke dag dat de Vlaamse
Regering een aantal belangrijke maatschappelijke problemen niet onder controle krijgt. Om daar iets
aan te veranderen, moeten we onze lokale besturen meer bevoegdheden geven.” Dat zegt Bart Somers
in een interview in De Morgen.
Enkele opvallende citaten:
Over de Vlaamse regering:
“Mensen staan nu gemiddeld 450 uur per jaar in de file. Dat is 120 uur meer dan in het begin van de regering
van Kris Peeters (CD&V). Dat is elke dag bijna een uur langer. Een uur later in de kinderkribbe, een uur minder
thuis. We hebben een Vlaamse regering die overal te lande wedstrijdjes gaat lopen, maar de enige gouden
medaille die ze hebben behaald is die van de langste files ter wereld."
“100.000 mensen wachten op een sociale woning, er staan 20.000 mensen op de gehandicaptenwachtlijst. Dan
moet je wel concluderen dat er in Vlaanderen iets moet veranderen. Zonder er een zwart-witverhaal van te
maken en te zeggen dat die Vlaamse regering niks gedaan heeft. Dit zijn wel dingen die ingrijpen in het
dagelijkse leven van de mensen."
"Ik zie twee fundamentele fouten die gebeurd zijn. De eerste is dat de Vlaamse regering sinds 2008 wist dat er
tegen 2030 600.000 mensen zouden bijkomen. Dat is een aangroei die groter is dan het inwoneraantal van de
stad Antwerpen, op amper twintig jaar tijd. Als we er nu niet voor kunnen zorgen dat de mensen dicht bij
verkeersknooppunten of stations kunnen gaan wonen, zal Vlaanderen verder verkavelen en zullen de
problemen totaal onoplosbaar zijn."
“Daarnaast is er de 'keizerkoster'-mentaliteit van de regering. De problemen die we vandaag hebben zijn zo
groot, dat we bondgenoten moeten zoeken: de zes miljoen Vlamingen zelf, en de lokale besturen. Als zij de
handen uit de mouwen willen steken, worden ze tegengewerkt in plaats van gestimuleerd. De reglementitis is zo
enorm, dat het vrije initiatief bijna onmogelijk is."
“Ik ben onlangs op de administratie van minister Muyters geweest, omdat we er niks meer van snappen in
Mechelen. En wat blijkt? Die administratie ook niet! Die weet ook niet meer of het nu een plan moet zijn, dan
wel een plan-MER. Een RUP, een GRUP of een PRUP. En wat doet Muyters? Wijzen naar anderen. Wat heeft
hij daar vijf jaar gedaan? Een doke? Heeft hij liggen slapen? Een toog geïnstalleerd van waar hij commentaar
kan geven op de maatschappij?”
"Als ik met die instelling in 2001 burgemeester was geworden van Mechelen, van een stad met verschrikkelijke
leegstand, een hoge criminaliteitsgraad en een enorme stadsvlucht, dan had ik nog steeds niks gedaan. Dan
had ik alleen maar gezegd dat mijn voorganger het niet goed had gedaan. Maar ik heb de problemen
aangepakt, ik ben creatief geweest en ik heb bondgenoten gezocht. En wat doet Vlaanderen met hun
keizerkosters en 88 administraties? Als wij met de burgemeesters van de centrumsteden samen zijn, moeten
wij verdorie bemiddelen tussen de Vlaamse administraties."
Over politieke drijfveren:
“Ik ben op een moment in mijn leven waarop ik alle mogelijkheden en kansen al gehad heb. Ik moet niet meer
zoveel. Ik heb een heel sterke thuisbasis waarbij ik me heel gelukkig en comfortabel voel. Ik ben mooi in
evenwicht in mijn leven. Ik heb niet de ambitie om nog een of andere post binnen te halen, wel om
maatschappelijk iets te veranderen. Je mag mij toch niet verwijten dat ik aan politiek doe?"
“Vanaf het moment dat ik zelf mijn politieke ideeën ontwikkelde, was ik een linksliberaal. Ik beschouw mezelf als

een progressieve liberaal. Economisch-fiscaal zijn we met Open Vld teruggekeerd naar onze roots. Maar qua
diversiteit zijn we veel progressiever geworden. Eigenlijk zijn wij progressief rechts. Wij vragen ons al jaren af of
we die term niet beter zouden moeten lanceren, maar we beseffen ook wel dat hij moeilijk uit te leggen is."
"Tien jaar terug was ik nog een jong parlementslid en pas verkozen burgemeester, vandaag ken ik het politieke
spel en de inhoud veel beter. Ik heb Vlaamse regeerakkoorden onderhandeld, ik heb federale regeerakkoorden
onderhandeld, ik heb een partij geleid, ik heb een heel goed inzicht in hoe die zaken functioneren. Ik ben ook
wel wat sterker geworden als mens. Tien jaar geleden voelde ik me ook klaar om de hemel te bestormen, nu
denk ik: wat een snotneus was ik toen. Waarschijnlijk zal ik op mijn zestigste die man van 49 ook maar een
jongetje vinden."
“Ik maak ook meer tijd om te reizen. Met mijn zoon ben ik naar Berlijn getrokken, net voor hij psychologie ging
studeren. Mijn kinderen hebben mij de afgelopen drie jaar eindelijk een beetje meer gezien. Ik ben niet ineens
de huisvader die met zijn sloefen in de zetel zit, maar ik probeer er voor hen te zijn. Tien jaar geleden zou ik
geen tijd gemaakt hebben voor die citytrip. Nu wel. Ik heb ook leren relativeren, ik ga veel minder opgejaagd
door het leven. Dat ik dertien jaar burgemeester ben, geeft ook een zekere rust. Ik weet wat ik waard ben."
Over de N-VA:
“Het fundamentele probleem van die partij is dat ze nooit zal doen wat ze belooft. Wij moeten geloven dat een
separatistische partij, die als hoofddoel het opdoeken van de Belgische staat heeft, ineens een economisch
walhalla zal installeren op federaal niveau. Wel, ik geloof daar geen zier van. Bart De Wever heeft de afgelopen
tien jaar aan de lopende band gezegd dat het onmogelijk is om België te laten functioneren en nu gaat hij er
een modelstaat van maken? Daarmee slaat hij toch het fundament van zijn grote droom - een onafhankelijk
Vlaanderen - kapot? Met hun confederaal verhaal zijn ze ook nog eens de grootste bondgenoot van de PS. Die
Vlaams-nationalisten zijn enkel uit op een nieuwe blokkering en ze nodigen de PS uit om daar weer aan mee te
doen."

