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We schrijven 11 juli 2018, de
Vlaamse feestdag. Herwin
Leemans hangt z'n Leeuwen-
vlag uit. Dat ontgaat ook
N-VA niet, dat gaat aanklop-
pen aan het huis in Brusse-
gem, waar Herwin bij zijn ou-
ders.  “We zochten nog kandi-
daten en vroegen of hij
kandidaat wilde zijn voor
N-VA”, zegt Jean De Block,
lijstduwer van N-VA-Merch-
tem.

Herwin hapte toe: “Na lang
twijfelen, maar ik ben
Vlaamsgezind en kon me wel
in de partij vinden.”

Maar op 5 augustus kreeg
Herwin een mail waarin dit te
lezen stond: “Uw Facebook-

profiel werd nagekeken door
nationaal. Daaruit blijkt dat
veel zaken niet stroken met
onze partij. Toch bedankt dat
u wou meewerken.” Onderte-
kenaar van de mail was Jean
De Block.Himmler

“Het profiel van betrokkene
was veel te extreem. Op Face-
book staan of stonden verwij-
zingen naar extreem-rechts
en foto's die nazi-gerelateerd
zijn, waaronder een foto van
Himmler. Daarom hadden wij
aan N-VA-nationaal raad ge-
vraagd. Dat leidde tot een
niet-aanvaarding van de kan-
didaat.”

Herwin Leemans zelf be-
twist niet dat er foto's van het
nazi-regime op z'n Facebook
stonden, “maar wel in een
context juist tegen extreem
rechts.”

Leemans: “Dat was in de con-
text van de film ‘Schindler's
List’. Ik had screenshots van
die film geplaatst  omdat ik de
Jodenvervolging afkeur maar
wilde niemand treffen. Toen
ik vernam dat het verkeerd

kon worden geïnterpreteerd,
heb ik alle foto's die aanstoot
konden geven, meteen verwij-
derd. Ik wil niemand tot last
zijn of kwaad berokkenen. Ik
ben wel geschrokken dat ik
niet aanvaard werd als kandi-
daat, terwijl ik niet eens vra-
gende partij was. N-VA vroeg
mij wel degelijk om de lijst te
vervoegen. Dat die nu niet
volledig is in Merchtem, vind
ik heel spijtig. Ik voel me toch
wat gebruikt.”Facebookprofiel

Voorzitster Lieve Vander-
straeten van N-VA Merchtem

heeft het over “een spijtig
voorval”. “Maar elke partij
zoekt kandidaten. Dat er hier
voor is gekozen om hem niet
toe te laten tot de N-VA-lijst,
is uit voorzorg. Bij twijfel ne-
men we geen risico's. We heb-
ben nu wel een onvolledige
lijst maar gaan geen kandida-
ten op de lijst zetten van wie
we vermoeden dat ze niet pas-

sen bij de waarden die N-VA
uitdraagt.” Jean De Block vult
aan: “Op het Facebookprofiel
van Herwin Leemans staan of
stonden ook heel wat contac-
ten met Vlaams Belang. Ook
dat deed ons die beslissing ne-
men.”

Herwin Leemans: “Ik voel
me onheus behandeld. Men
vraagt me zelf en weigert me
daarna: dat vind ik niet pro-
per. Ik heb geen partijkaart. Ik
ben geen racist en ben ook
geen lid van die extreme be-
weging die in het nieuws
komt (doelt op ‘Schild en
Vrienden’, nvdr.). Op het
Facebookprofiel van Herwin
Leemans was gisteren alvast
niets (meer) te vinden dat zou
kunnen verwijzen naar ex-
treem rechts. Herwin heeft
wel ‘Ragnar’ van de serie ‘Vi-
kings’ gekozen als profielfoto.
Herwin: “Ik ben fan van de se-
rie, maar ik wil vooral deze
hele saga achter mij laten.”

Herwin Leemans (50) verbolgenover schrapping op lijst N-VAToch niet welkom op kieslijstdoor ‘extreem Facebookprofiel’ 
N-VA-Merchtem komt op 
met een onvolledige lijst 
met 19 kandidaten. Toch 
werd één kandidaat niet 
weerhouden. Herwin Lee-
mans (50) was eerst ge-
vraagd, maar later ge-
schrapt “omwille een extre-
mistisch Facebookprofiel”. 
Dat is wel aangepast.

MERCHTEM 
W Herwin Leemans: eerst gevraagd, daarna geweigerd door N-VA als kandidaat.JORIS HERPOL JHPHERWIN LEEMANSGEWEIGERDE KANDIDAAT VOOR N-VA“Ik ben geen racist maar toch werd ik geweigerd bij N-VA”

W Lieve Vanderstraeten.JHP Onvrede over houding Homans over Franstalige kiesbrieven
De burgemeesters van de zes

faciliteitengemeenten protes-
teerden vorige week al tegen
het feit dat Homans vast-
houdt aan de decretale regel
dat besturen van deze ge-
meenten documenten zoals
oproepingsbrieven steeds in
het Nederlands moeten op-
sturen en Franstaligen daar-
na telkens opnieuw een docu-
ment in hun taal kunnen op-
vragen. Bovendien hekelen de
faciliteitsgemeenten het feit
dat Homans de provinciegou-
verneur de opdracht om de
oproepingsbrieven te verstu-
ren, in plaats van de gemeen-

tebesturen.
Kraainem-Unie kaartte het

probleem aan in een open
brief. “Die beslissing drijft
veel Franstaligen terug naar
politieke partijen die zich
toespitsen op het onderhou-
den van de communautaire
spanningen”, zegt Carel Ed-
wards van Kraainem-Unie.

“Franstalige bewoners heb-
ben het recht om slechts een-
maal in de vier jaar een aan-
vraag te doen om hun officië-
le documenten in het Frans te
ontvangen. De Raad van State
bevestigde dat in mei 2018.”

De burgerbeweging vraagt
Homans om een soepelere re-
geling. “Ofwel staat u ge-
meenten toe om zelf een
Franstalige versie van de
kiesbrief te versturen op ba-
sis van de taalregisters, ofwel
geeft u burgers de kans om
het Franstalig exemplaar
rechtstreeks aan het loket
van de gemeente af te halen.”
(ddl)

De onafhankelijke en twee-
talige burgerbeweging 
Kraainem-Unie, roept 
Vlaams minister voor Be-
stuurszaken Liesbeth Hom-
ans op haar positie in ver-
band met het taalgebruik bij 
het versturen van de oproe-
pingsbrieven te versoepelen.

KRAAINEM 
len we de donkere strook op-
nieuw vervangen. Die werken
zullen ongeveer een dag in be-
slag nemen. Ach, zoiets kan
gebeuren tijdens dergelijke
grootschalige werken. We
gaan niemand met de vinger
wijzen en ook geen heisa om
maken.”

Intussen wordt de laatste
hand gelegd aan de luifel op
het Marktplein en tijdens de
herfst worden de bomen ge-
plant.  (ddl)

De nieuwe Grote Markt van
Vilvoorde wordt op 4 oktober
feestelijk ingehuldigd met een
vierdaags feest. De vernieu-
wing van het marktplein was
een van de meest ingrijpende
projecten van de huidige be-
stuursploeg. De Grand Ope-
ning, amper een week voor de
verkiezingen, is het sluitstuk
van jarenlange werkzaamhe-
den om de stadskern te ver-
nieuwen.

Alleen liep het bij de laatste
loodjes fout. Er werden te
weinig stenen besteld, waar-
door twee verschillende
steentypes het marktplein
kleuren. “Zonde”, zegt sche-
pen Katrien Vaes. “Om het
marktplein toch open te stel-
len, kozen we ervoor om tijde-
lijk een nieuwe steen aan te

Marktplein bekent pas kleur na verkiezingen
Er zit een vlekje op de offi-
ciële opening van de nieu-
we Grote Markt op 4 okto-
ber: pas na de verkiezingen 
zal de markt echt kleur be-
kennen, nu verkeerde te-
gels werden besteld.

leggen. Daardoor heb je een
strook van 60 vierkante meter
met een andere steen in een
andere kleur.”Uit China

Het kleurverschil zal de ko-
mende maanden alvast blijven
bestaan. “De stenen komen
immers uit China en het zou
zo'n vier maanden duren
vooraleer die geleverd kunnen
worden. Op dat moment zul-

VILVOORDE 
W Een strook van zo'n 60 vierkante meter heeft tijdelijk de verkeerde kleur. DDL


