I

I4

ACTUEEL POLITIEK

VRIJDAG 5 AUGUSTUS 2016

(BH04/1)

Hoe vetes Groen v
BRUGGE q Drie verschillende fractieleiders zien passeren, één zetel in de gemeenteraad en de enige stoel in de
OCMW-raad verliezen. Het voorbije half jaar haalde Groen Brugge meer het nieuws met interne verschuivingen dan
met politieke initiatieven. De oorzaak ligt bij persoonlijke vetes, die de partij lieten imploderen. Een reconstructie.

DOOR OLIVIER NEESE

Verkiezingszondag 2012. De leden van Groen Brugge verzamelen ’s avonds in De Kelk in de
Langestraat en wachten gezamenlijk de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen af. Het duurt
veel langer dan verwacht, want
het komt op enkele stemmen aan
of de groene partij drie of vier zetels zal binnenhalen. Na problemen met twee tijdelijk onleesbare
USB-sticks wordt het na middernacht duidelijk: het zijn er drie.
Het gevoel in De Kelk is dubbel:
onder de gewezen cafébaas/lijsttrekker Sammy Roelant wordt het
beste stemmenresultaat ooit neergezet, maar de verhoopte vierde
zetel – sommigen droomden zelfs
van een vijfde – komt er niet.
Wanneer de voorkeursstemmen
binnendruppelen, blijkt dat Sammy Roelant, Charlotte Storme en
Karin Robert – die als vierde op de
lijst meer stemmen haalt dan de
derdegeplaatste Bruno Mostrey –
aanspraak mogen maken op een
zitje in de gemeenteraad. Dat laatste zint Sammy Roelant niet. Hij
ziet liever zijn goede vriend Bruno Mostrey naast zich. Het lokale
bestuur moet een oplossing zoeken, die het met wat puzzelen en
inpraten op Karin Robert ook
vindt: zij ‘mag’ naar de OCMWraad, een functie die ze echter om
beroepsreden na enkele maanden
al doorgeeft aan Philip Blondeel.

GEWEERD VAN FOTO
Voor de buitenwereld lijkt alles
peis en vree binnen Groen Brugge. In een kwantitatief rapport van
deze krant – die het aantal tussenkomsten én interpellaties op de
gemeenteraad en schriftelijke vragen van de eerste twee jaren turfde – komt Groen er vooral door
het werk van Sammy Roelant en
Bruno Mostrey als de best scorende en meest uitgebalanceerde
fractie uit. Maar intern stapelen
de akkefietjes zich op. Het lokale
bestuur vindt dat Sammy Roelant
te veel zijn eigen pad bewandelt
en geen rekening houdt met de
groep. “Een goeie politicus, maar
geen teamspeler”, klinkt het. Ze
verwijten hem onder meer dat hij
te weinig info laat doorstromen
en te weinig doet voor de verstandhouding in de groep.
Sammy Roelant – iemand die vertrouwen nodig heeft om te presteren – vindt dan weer dat hij te
weinig respect en erkenning
krijgt voor de successen en de verjonging onder zijn leiderschap.
Daarvoor wijst hij vooral naar het
nationaal bestuur. “Brugge, noch-

tans de derde grootste stad van
Vlaanderen, wordt altijd als een
mindere, perifere stad behandeld”,
zal hij meermaals verkondigen.
Pijnlijk voorbeeld: wanneer er tijdens een samenkomst in Nieuwpoort een persfoto wordt genomen, wordt hij geweerd van het
podium. “Enkel onze belangrijke
pionnen mogen erop”, krijgt hij te
horen.
Maar ook inhoudelijk voelt hij
zich door het Vlaamse en federale
niveau niet gesteund. Ondanks
verwoede pogingen krijgt hij het
aanpakken van het deurwaarderschap niet op de politieke agenda.
Het raakt hem diep, want voor
hem is dit een persoonlijke strijd
nadat zijn jeugdjaren gekenmerkt
werden door armoede. Toen
kweekte hij een aversie voor deurwaarders en advocaten.
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PERSOONLIJKE VETE
Wat vooral een schaduw werpt
over de partij is de persoonlijke
onenigheid tussen Sammy Roelant en Charlotte Storme, nota bene een gewezen advocate. “De vete verlamde Groen Brugge”,
windt iemand er geen doekjes
om.

Geen plaats als
eerste opvolger op
de Vlaamse lijst was
een kaakslag voor
Sammy Roelant
Vooreerst hebben beiden een totaal andere visie en stijl. Waar
Sammy Roelant wil scoren met
enkel goed uitgekozen thema’s, is
Charlotte Storme meer de vrouw
van het Bredere Verhaal (lees:
minder aantrekkelijk voor de buitenwereld). Waar Sammy Roelant
houdt van een scherp en snedig
debat, durft zijn partijgenote wel
eens uit te weiden over een thema. De fractieleider probeert zijn
collega bij te sturen, maar zonder
succes. Een exemplarisch voorbeeld: wanneer Charlotte Storme
weet heeft van enkele verwaarloosde fietspaden, wil ze een interpellatie houden over ‘het fietsbeleid in de stad’. Sammy Roelant
heeft liever dat ze er één specifiek
voorbeeld uitpikt, maar dat doet
ze niet. De vertroebelde relatie
wordt ook zichtbaar op de gemeenteraad: als de een het woord
neemt, rolt de ander met de ogen.
Als de ander een betoog start, zit
de een met de rug naar de buur.
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verscheurden
Ook de visie over de houding tegenover SP.A zorgt voor wrevel
tussen beide. Charlotte Storme,
als gewezen schepen weggepest
bij SP.A, is bijzonder op haar hoede voor de partij en wil in geen
geval nog iets te maken hebben
met burgemeester Renaat Landuyt. Sammy Roelant en Bruno
Mostrey onderhouden wél goeie
contacten met enkele SP.A-mandatarissen en vinden dat hun partijgenote emotioneel (lees: rancuneus) en niet pragmatisch reageert. Charlotte Storme voelt zich
steeds meer buitengesloten, zittend op een eiland. Alsof de fractie maar uit twee mannen bestaat.

GEEN EERSTE OPVOLGER
Ondertussen staat de Moeder aller Verkiezingen in 2014 voor de
deur. Sammy Roelant aast op de
eerste opvolgersplaats op de
Vlaamse lijst. Het (vage) plan:
Bart Caron zetelt vier jaar en zal
zijn zitje dan doorgeven. Maar
Bart Caron beslist uiteindelijk om
toch de volle vijf jaar te zetelen.
Na een zeven uur durende vergadering over de plaatsjes – waarbij
zelfs iemand flauwvalt – moet een
geëmotioneerde Sammy Roelant
met lege handen terug naar huis
sporen, terwijl zijn Groencollega’s
Marleen Ryelandt (tweede plaats
op Vlaamse lijst), Charlotte Storme (lijstduwer federale lijst) en
Bruno Mostrey (derde opvolgersplaats Vlaamse lijst) wel mogen
‘meespelen’. Na de ontgoocheling
te hebben verbeten, werkt hij een
ander plannetje uit dat hem een
plaatsje op de Europese lijst moet
opleveren. Dat lukt, maar het is
een magere troost voor de ambitieuze Roelant, die pertinent weigert om folders – waarin hij niet
vermeld staat – te bussen.
Bij de verkiezingen blijft Groen
steken op één Vlaamse zetel, terwijl de Europese lijst – met daarop Sammy Roelant – veel beter
scoort. Wanneer kort daarop Marleen Ryelandt en níét Sammy
Roelant wordt genoemd als potentiële gecoöpteerde senator, kruipt
hij achter zijn computer. In een
vlammende mail maakt hij de
keuze voor Marleen Ryelandt met
de grond gelijk. Harde woorden
die zeer slecht vallen bij de partij,
zowel bij het lokale als het nationale bestuur.

BRUGGE PLUS
De partij moddert daarna verder
aan omdat te veel energie verloren
gaat bij het constant blussen van
interne vetes. Onder meer over de
aanwervingen zonder selectieprocedures bij evenementen-vzw
Brugge Plus. “Onze grootste blunder van deze legislatuur”, stelt iemand binnen de partij.
De partij kende het verhaal al
maanden, maar zag het thema gekaapt worden door N-VA. Daarvoor wordt vooral gewezen naar

Sammy Roelant. “Hij durft niet,
want SP.A heeft hem al een schepenplaats beloofd”, zeggen sommigen. Sammy Roelant antwoord
hen: “Ik ga niets aanvallen als ik
niet zeker ben of iets niet kan bewijzen.”
Charlotte Storme is het gedraal
van haar fractieleider beu en trekt
het hele verhaal naar zich toe. Dat
ze terwijl ook een tik kan uitdelen
aan rivaal Renaat Landuyt is aardig meegenomen. Sammy Roelant is furieus dat hij als lid van de
Raad van Bestuur van Brugge
Plus én fractieleider niet tussenbeide zal komen over zo’n belangrijk thema. Om gezichtsverlies te
vermijden stuurt hij zijn kat naar
de volgende gemeenteraad.
Nooit eerder was het water tussen
beiden zo diep. Wanneer Charlotte Storme herstelt van een vitale
depressie – nadat ze in het verleden een dochtertje verloor en in-

“De zaak-Brugge
Plus hebben we laten
kapen door N-VA.
Wat een blunder!”
BRON BINNEN GROEN
tensief moest zorgen voor haar
zoontje met kanker –, vraagt Sammy Roelant om haar niet meer te
laten terugkeren en door te gaan
met haar tijdelijke vervangster
Marleen Ryelandt, die blijkbaar de
vlammende mail over het senatorschap verteerd heeft.

INTERNE FRACTIELEIDER
De aanhoudende strubbelingen
binnen Groen Brugge bereiken
ook het nationaal bestuur. Dat
komt met een plan om de vrede te
herstellen: Bruno Mostrey wordt
‘interne fractieleider’, Sammy
Roelant blijft de kopman voor de
buitenwereld. Een blamage voor
Roelant, die zich geviseerd voelt.
Dan al spookt het door zijn hoofd
om er volledig mee te kappen. Na
twee dagen tobben, beslist hij uiteindelijk om toch door te gaan.
Tot begin 2016, wanneer er een
nieuwe bestuursploeg wordt aangesteld. Omdat het onder meer
met voorzitter Andries Neirynck
en ondervoorzitter David Vanholsbeeck niet klikt, besluit hij
om het ‘externe fractieleiderschap’ door te geven aan zijn
vriend Bruno Mostrey.

OOK BRUNO GETROFFEN
Maar dat leiderschap zal geen half
jaar duren. Begin juli 2016 deelt
Bruno Mostrey – in het dagelijkse
leven opbouwwerker bij Groen –
mee dat hij ‘wegens professionele
redenen’ al zijn politieke activiteiten stillegt. Een beslissing die hij

eind mei al had genomen, nadat
de interne vetes aan hem bleven
vreten, zowel mentaal als fysiek.
De laatste woorden van Bruno
Mostrey in zijn ontslagmail zijn
veelzeggend: “Voor hun eigen
goed zouden ook Charlotte en
Sammy beter stoppen als gemeenteraadslid.”
Niemand had zijn ontslag zien
aankomen. Voor het bestuur was
Bruno Mostrey altijd de meest gemoedelijke. Dat óók hij getroffen
werd door de vetes, dat hadden ze
niet verwacht... Sammy Roelant
denkt dan weer dat hij zijn vriend
in de steek gelaten heeft.

“GEEN LEIDENDE ROL”
Voor zijn opvolging klopt het lokale bestuur voor de tweede keer
aan bij Marleen Ryelandt. Het nationale bestuur komt hard tussen.
Het vraagt een stuurgroep met
een waarnemer én eist “dat Charlotte Storme en Sammy Roelant
in 2018 geen leidende rol meer
krijgen.” Dat laatste hakt er bij
beiden in. De druk op de ambitieuze en gedreven Sammy Roelant, die door het vertrek van Bruno Mostrey geïsoleerd dreigt te raken op de gemeenteraad, neemt
toe. Tijdens een reis door OostEuropa beslist hij om de eer aan
zichzelf te houden en verder te
blijven zetelen als onafhankelijke.
Zoals hij zich altijd al gevoeld
heeft. In zijn zog stapt ook
OCMW-raadslid Philip Blondeel
op. In één slag verliest Groen één
van zijn drie gemeenteraadszetels
en zijn enige zitje in het OCMW.

Sinds 1983 - Lic. A 1951 - Verz. Nr. 25719

DE NIEUWE
WINTER
BROCHURE
IS UIT !
Indien nog geen klant, vraag uw gratis
exemplaar aan via info@hervan.be
of 056 41 11 11
Klanten krijgen de brochure per post.

Betaal
nu met
ecocheques

Ontdek ons volledige reisaanbod op onze nieuwe website

WWW.HERVAN.BE
Nu eenvoudiger online boeken

BENIDORM

SPANJE

€ 998,80

12 dagen - halfpension

Hotel CIMBEL****

voor 1ste persoon

Afreisdata: wekelijks meerdere afreizen in september, oktober en november

NIEUW

TOPHOTEL AAN HET STRAND

€ 1,00on
voor 2de perso

LLORET DE MAR
8 dagen - all inclusive

Hotel ALBA SELEQTTA****

SPANJE

vanaf € 588,80
voor 1ste persoon

Afreisdata: wekelijks meerdere afreizen in september, oktober en november

KOPMAN VAN PVDA?
Het opmerkelijke: zijn vertrek is
voor beide kampen een opluchting. Sammy Roelant kan nu zijn
eigen weg bewandelen en de kat
uit de boom kijken voor de gemeenteraadverkiezingen
van
2018. Hij kan rustig de aanbiedingen afwachten en uitmaken waar
zijn toekomst – hij wil enkel nog
als onafhankelijke op een lijst
staan – ligt. Dan zijn er maar enkele opties. Een eigen project? Financieel onhaalbaar. Kopman van
het opkomende PVDA? Een piste,
al gruwelt hij van de communistische waas rond de partij. SP.A?
Dan moet hij eerst de aanpak van
de vluchtelingenkwestie door burgemeester Renaat Landuyt verteren. Ook Open VLD is wel geïnteresseerd, maar wie van de huidige
gezichten wil daar een stap terugzetten?
Charlotte Storme hoopt dan weer
dat ze in 2018 eerherstel krijgt en
toch nog een leidende rol zal mogen spelen. En het bestuur van
Groen Brugge hoopt dat de rust
terugkeert na jaren van interne
strubbelingen. “Het vertrek van
Sammy is de beste zaak voor alle
partijen. Los van het verloren
mandaat hebben we er intern nog
nooit zo goed voorgestaan als nu.”

€ 1,00on
voor 2de perso

PARIJS KLASSIEK
2 dagen - kamer & ontbijt

Hotel Novotel RUEIL MALMAISON

****

FRANKRIJK

€ 138,80

voor 1ste persoon

Afreisdata: 26/11 - 10/12 - 17/12 - 19/12/2016
02/01 - 04/02 - 18/02 - 25/02 - 11/03 - 25/03 - 20/05 - 03/06/2017

€ 1,00on
voor 2de perso
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