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Interview

“CD&V-mandatarissen
zijn te goed opgevoed”
Ariane Van Dooren wil als nieuwe voorzitter duidelijk maken waar haar partij voor staat

A

riane Van Dooren
heeft als voorzitter
van CD&V-Antwerpen
een duidelijk doel.
“We moeten meer onze
standpunten kenbaar maken.
Het probleem is nu dat
onze mandatarissen vooral
werkpaarden zijn en geen
showbollen”, zegt Van Dooren.

 De nieuwe voorzitster van CD&V-

Antwerpen wil afspreken op het Theaterplein in Antwerpen. En niet alleen omdat ze er in de buurt werkt.
“Ik vind de heraanleg van het plein
met de luifel een groot succes”, zegt
Van Dooren. “Vanuit mijn bureau
kijk ik uit op het plein en zag ik het
veranderen. Ondertussen zijn er ook
veel gezellige horecazaken bijgekomen.”
Nog geen minuut na haar verkiezing maakte ze al duidelijk niet gediend te zijn met de polarisering van
de afgelopen weken.
 U laat er geen gras over groeien?

Van Dooren: Ik wil een duidelijk
signaal geven. We lijken van de ene
rel in de andere te rollen: het De Coninckplein, de stadsslogan en nu de
regenboogshirts. De mensen dreigen
te vergeten dat het stadsbestuur ook
bezig is met echte uitdagingen aan te
pakken in deze stad. Interpreteer dit
niet als een waarschuwend vingertje. Het was vooral een boodschap
naar onze mandatarissen. Zij moeten zich niet mee laten slepen in deze
polemiek, maar de uitdagingen aanpakken waar we met deze stad voor
staan.

sie. Voor ons is de stad van iedereen.
 En nu verwijst u naar de stadsslogan die wordt geschrapt.

De stad is ook voor iedereen. Ik begrijp Bart De Wever wel als hij zegt
dat de slogan de lading van het bestuursakkoord niet dekt, maar moeten we dan de slogan schrappen en
daarmee een hele heisa ontketenen?

 Waarom stelt een jonge advocate zich kandidaat voor het voorzitterschap?

 De echtscheiding van de Stadslijst tussen sp.a en CD&V was ook
niet goed voor het imago.

De beslissing viel op de avond van de
gemeenteraadsverkiezingen. In de
districten waar we als CD&V alleen
opkwamen, hebben we een slecht resultaat behaald. We hebben zeer capabele mandatarissen, maar dat vertaalde zich niet in het verkiezingsresultaat.
 Hoe verklaart u dat?

We zeggen onvoldoende waar we
mee bezig zijn en wat onze standpunten zijn. De mandatarissen werken volop aan hun dossiers. Maar ze
laten het na om dat ook in de media
te zeggen. Dat speelde in ons nadeel.
Als een CD&V mandataris tien minuten tijd heeft en moet kiezen tussen werken aan een dossier of naar
de pers stappen, dan zal die het eerste doen. CD&V-mandatarissen zijn
te goed opgevoed. (lacht) Mijn ambitie is om de stem van de christendemocratie luider te laten klinken in
Antwerpen.
 Misschien heeft het ook te maken met dat CD&V niet echt een stedelijk imago heeft?

Ik denk dat ze nationaal ondertussen
wel weten dat een havenstad geen
vissersdorp is. Hier speelt een andere dynamiek. Als nationaal voorzit-

Ariane Van Dooren is fan van het Theaterplein en de luifel. “De heraanleg van het plein is een enorm succes.
Er zijn heel wat leuke nieuwe horecazaakjes bijgekomen.” FOTO LUDO MARIËN

ter Wouter Beke eens op stage wil komen in Antwerpen, dan is hij zeker
welkom.
CD&V is bekend als de partij van het
gezin. Wel, daar past heel de discussie over het scholentekort in. We
moeten als partij ook op alle thema’s
die in de stad leven actief zijn.
 Vindt u de CD&V-stempel voldoende terug in het bestuursakkoord?

Onze onderhandelaars hebben een
goed onderbouwd sociaal luik in het
bestuursakkoord gekregen. N-VA
staat voor een harde aanpak waar het
moet. Wij hebben daar geen problemen mee, maar voor ons is er meer.

“Ik begrijp De
Wever wel als hij
zegt dat de oude
stadsslogan het
bestuursakkoord
niet verwoordde,
maar moeten we
echt zoveel heisa
ontketenen?”
ARIANE VAN DOOREN
VOORZITTER CD&V-ANTWERPEN

Neem nu het Bisthovenplein in Deurne, waar jongeren voor zware problemen zorgden. Je had twee groepen mensen. De ene vroeg een keihard optreden. De andere zei dat de
jongeren er zelf niets aan konden
doen. Maar het is geen zwart-witverhaal.
Het stadslabo Jes ging aan de slag
met deze jongeren door hen verantwoordelijkheden te geven en ze naar
een job toe te leiden. De jongeren
leerden in zichzelf te geloven. Maar
wie zich niet gedraagt, moet wel
met de harde hand worden aangepakt. Ondertussen kennen de bewoners ook deze jongeren. Het gaat beter. Deze aanpak sluit aan bij onze vi-

Ik besef dat veel mensen ons niet geloven, maar het was sp.a die de Stadslijst opgeblazen heeft en niet CD&V.
Het doet ook pijn om beschuldigd te
worden van postjespakkerij. CD&V
wil deel uitmaken van een bestuur
om problemen op te lossen en niet
voor de postjes. Dat we de perceptie
tegen hebben, is natuurlijk ook een
teken aan de wand.
 Het is duidelijk niet uw bedoeling om alleen de conciërge van de
partij te zijn?

(lacht) Ik ben voorzitter en coach.
Mijn opdracht is om het talent in
onze partij te coördineren. Als alles
goed gaat, moet ik zelf niet te veel
naar buiten treden om onze standpunten kenbaar te maken.
 Is het voorzitterschap een opstap
naar de verkiezingen in 2014?

Helemaal niet. Ik koos bewust voor
de lokale politiek. Ik sta graag met
mijn twee voeten in het veld. En dan
krijg je soms de wind van voren, maar
dat vind ik niet erg.
SACHA VAN WIELE

