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Ik hou van dossiers, m

ROESELARE O Kris Declercq wordt vanaf 1 maart
2016 de nieuwe burgemeester van Roeselare. Hij
volgt Luc Martens op, die wel nog actief blijft in de
gemeenteraad. Daarmee is bet grootste gerucht van
de jongste maanden in bet Roeselaarse officieel bevestigd. Kris Declercq is een op en top Roeselarenaar,
advocaat, politicus, maar ook een groot liefbebber van
natuur en avontuur. Een portret!
DOOR THOMAS DUBOIS

The word is finally out. Kris Declercq (43) is de nieuwe burgemeester van Roeselare. Op dinsdag 1 maart volgt hij Luc Martens
op, die wel nog in de gemeenteraad blijft zetelen. Bart Wenes
mag zich vanaf dan schepen noemen en Dirk Lievens mag in
diens opvolging voortaan de gemeenteraad in goede banen leiden als voorzitter. Ria Vanzieleghem ten slotte wordt de nieuwe
fractieleidster van de partij in de
gemeenteraad.
De naam van Kris Declercq deed
al een hele tijd de ronde om Luc
Martens op te volgen, hij was voor
velen de gedoodverfde opvolger.
Zelf hield hij al die maanden de
lippen stijf, nooit op een verkeerd
woord te betrappen. Het typeert
Kris Declercq. Yolks van aard,
maar altijd met oog voor het hoger doel.
Kris zag het levenslicht op 12 juni
1972 in Gostende, maar groeide
op in de Rodenbachstad als zoon
van Jacques Declercq en Lieve
Vandenberghe, hij was de jongste
van drie kinderen. Vader Jacques
kennen we vooral als een van de
kleurrijkste leerkrachten die ooit
in de VMS les gaf. Dassen verzamelen is zijn hobby. Hoe ludieker, hoe liever. Moeder Lieve was
onderwijzeres in de jongensschool in Beveren. Overgrootva-

der was jarenlang onderstationschef. Kris zelf trok twaalf jaar lang
naar het Klein Seminarie. Eerst in
het lager, om er vervolgens LatijnGrieks in het middelbaar te volgen. Hij studeerde in 1990 uiteindelijk af in het College. Het was in.
die periode dat zijn eerste engagementen ontstonden. Hij was lid
van de KSA en volgde ook een
basisopleiding aan de Stedelijke
Academie voor Stedelijke Kunsten in Roeselare, zonder echt een
groot kunstenaar te zijn.

BREIN 100 DAGEN
Hij werd in 1988, op zestienjarige
leeftijd, voorzitter van de Interscolaire Raad in Roeselare. Hij organiseerde mee 'Scholen zonder
Grenzen' op het Polenplein en
ook aan de eerste 100 dagen nieuwe stijly met chocomelk op de Grote Markt, werkte hij mee. "Ik stapte toen naar aanleiding van de 100
dagen naar de jeugddienst om te
zien of er geen bredere samenwerking tussen de scholen en de
stad tot stand kon komen. Ik voelde toen al het belang van overleg",
aldus Kris enkele jaren geleden.
Het was in het bureau van de Roeselaarse jeugdraad, waarvan hij
sinds 1988 ook al deel uitmaakte,
dat hij Frans Dochy, toenmalig
schepen van jeugd en nu nog
steeds in de gemeenteraad, leerde
kennen. Ook met wijlen Daniel
Denys kwam hij vaak in contact.

Kris bij het stadsplan op de Grote Markt. "Lokale politiek is veel meer dan zaken in beweging brengen." (Foto SB)

7A; ben een centrummens: ik heb een
paar liberate trekjes,
maar ook sociale''
Twee politieke figuren waar hij
toen al erg veel bewondering voor
had, inspiratiebronnen voor de
rest van zijn politieke carriere.
Rechten studeren deed Kris eerst
aan de K U L A K in Kortrijk, om
vervolgens naar de K U Leuven te
trekken. Hij toonde daar toen al
dat hij leiderscapaciteiten had. In
Kortrijk was hij studentenpreses
en in Leuven was hij lid van de
hoogstudentenvereniging Moeder

Mandel Roeselare. "We verkondigden toen - zoals vele jongeren
- grote politieke theorieen : niet
alleen aan de toog, maar we gingen even goed met de rector een
debat aan over bijvoorbeeld het
academisch beleid."

ZUID-AFRIKA
In 1996 trok Kris Declercq naar
Zuid-Afrika, om er zich een academiejaar lang te verdiepen in de
grondwet, het volkenrecht en de
staatshervorming. "Die thematiek
boeit me enorm. Later wil ik in de
diplomatie gaan. Het interesseert
me hoe een staat in elkaar zit en
hoe je mensen met elkaar kan verzoenen", stond er toen in De
Weekbode te lezen. Hij spreekt
nog steeds een stevig woordje

Zuid-Afrikaans.
Kris heeft ook een voorliefde voor
het woord. Hij schreef in 1986
een boek over het schoolkoor Golliemando in het Klein Seminarie.
Hij was reporter jeugd en cultuur
bij De Weekbode en actief bij Radio Rolarius, waar hij instond
voor de lokale berichtgeving. Hij
pikte gretig alles mee wat op zijn
weg kwam, zocht in alles een opportuniteit. "Ik heb geen uitgestippeld parcours voor ogen, ik
ben geen carriereplanner. Stap
voor stap leer je veel bij en krijg je
de kansen om vooruit te komen.
We zien wel wat nog komt."
Een harde werker, maar ook altijd
op de eerste rij als er plezier te
maken valt. "'s Avonds een cantus
kunnen leiden en de volgende
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'"Een geboren leider'
"Ik leerde Kris Declercq in 1989 kennen. Als 17-jarigen zaten
we allebei in de Interscolaire Raad, een leerlingenraad met
daarin alle secundaire scholen van Roeselare. Kris vertegenwoordigde het Klein Seminarie, ikzelf de VMS. We organiseerden twee jaar op rij een spel-zonder-grenzen voor alle scholen
op het Polenplein. Toen al was duidelijk dat Kris over een
GF
uitzonderlijk organisatietalent beschikte en een geboren leider
was. Hij hield duidelijk niet van half werk. Hij verzamelde een
goeie groep rond zich, decors werden tot in de kleinste details uitgewerkt en met Ben
Crabbe werd een professionele presentator geengageerd. Dat leiderschap manifesteerde
zich een paar jaar later opnieuw toen hij als student aan de Kulak aan het hoofd van het
praesidium kwam te staan. Ook de interesse voor politiek zat er van jongs af in. Voor
lokale radio Rolarius verzorgde hij de plaatselijke berichtgeving en op verkiezingsdagen
ging hij de partijiokalen af om reacties van winnaars en verliezers telefonisch aan de
radiostudio door te geven. Een tip, Kris. Als journalisten eind 2018 na de gemeenteraadsverkiezingen de temperatuur willen opmeten in de partijiokalen, zullen ze die informatie
wellicht niet via de klassieke telefoon opvragen. Twitter en Facebook zijn zeker niet
zaiigmakend, maar zijn voor een professioneel politicus wel van onschatbare waarde."
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''Volkse dossiervreter"

"Ik zie Kris Declercq als een combinatie van de voorbije twee
burgemeesters. Enerzijds heb j e Daniel Denys, die erg dicht bij
het volk stond, voortdurend tussen de mensen en altijd met
een luisterend oor voor eventuele problemen. Anderzijds was
er Luc Martens. Een academicus die ook van zijn volk hield,
maar op een heel andere manier. Voortdurend in de weer, met
het belang en de ui.tbouw van de stad als hoger doel. Een
Foto R D C
zegen voor Roeselare, zeker nu al dat werk eindelijk zijn
vruchten begint af te werpen. Zijn belang zai de komende jaren enkel maar groter worden. Kris is ook iemand die zich in dossiers kan vastbijten. Vroeger als advocaat en tegenwoordig als schepen en binnenkort als burgemeester. Hij weet waarover hif praat en
valt zelden op een foutje te betrappen. En als hij iets niet zeker weet, dan zaI hij zwijgen.
De kerk in het midden houdend. De perfecte politicus. Maar hij is ook een volksmens.
Steevast met een Rodenbach of een pintje in de hand. Luisterbereid en geinteresseerd,
ook al is het al 4 u u r ' s nachts en vraagt de zoveelste dronkaard of hij al dan niet de
nieuwe burgemeester wordt. Zijn grote aanwezigheid maakt hem populair bij zowel jong
als oud en dat zou voor CD&V wel eens heel belangrijk kunnen zijn. Zeker in de aanloop
naar de volgende verkiezingen. Hif krijgt drie jaar om het verschil te maken."
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aar vooral van mensen
ochtend debatteren over het beleid. Ik vind dat een gezonde ingesteldheid, die ik als student had
en die wil ik mijn hele leven houden." Een visie die hij nog steeds
hanteert. Meer dan eens liepen
we Kris op een nachtelijk uur nog
tegen het lijf, telkens met die Rodenbach of dat pintje in de hand.
Op het moment dat wij dan de
volgende dag onze roes uitslapen,
staat hij alweer paraat voor een of
andere opening of speech. "Ik
hou van dossiers, maar vooral van
mensen."

ADVOCAAT
Na zijn studies gaat hij aan de
slag als advocaat. Eerst bij verschillende kantoren, waaronder
dat van Carl De Keukelaere, jarenlang schepen van financien, om
uiteindelijk in 2007 samen met
vriend Jan Ameye als vennoot het
Advocatenkantoor
Ameye-Declercq uit de grond te stampen.
Ondertussen is hij ook al pohtiek
actief. In 2002 wordt hij voorzitter
van Jong CD&V en twee jaar later

van CD&V Roeselare. "Ik wil
voortrekker zijn van een jonge
ploeg getalenteerde nieuwe gezichten in de Roeselaarse gemeentepolitiek. Voorbeelden.^ Ik
waardeer de no-nonsense aanpak
van Jean-Luc Dehaene, de degelijkheid van een Leterme of Martens en de jovialiteit van een De
Clerck."

''Aan BHV heb ik
vooral veel zin voor
geduld en relativering overgehouden'
Zowel voor Leterme, De Clerck
als Dehaene zal hij als medewerker aan de slag gaan. Vooral met
Leterme heeft hij heel wat water
tjes doorzwommen. Eerst als ka
binetschef en later als raadgever,
Zo maakte Kris het hele Brussel
Halle-Vilvoorde-verhaal van dicht

bij mee. "Ik heb daar vooral heel
veel zin voor geduld en relativering aan overgehouden."

wat je beweegt, dat er op het veld
zelf resultaat is van het werk."

AVONTUUR
CHRISTENDEMOCRAAT
De christendemocratie is zijn natuurlijke biotoop. "Betrokkenheid,
kiezen voor elkaar: belangrijke
waarden. Het gaat niet om blind
egoisme, ik ben een centrummens: ik heb een paar liberale
trekjes, maar ook sociale. Weet je,
ik was vroeger graag ontwikkelingshelper geworden. Een sociale
bewogenheid die eveneens tot uiting komt in mijn politiek engagement. Zeker op lokaal vlak, je kan
dingen in beweging zetten."
"Lokale politiek is niet te onderschatten", dat stelde hij in 2007
toen hij als schepen aan de slag
ging. "Dat vraagt veel energie. het
gaat veel meer dan om beheren,
het gaat om sturen, met ideeen
voor de dag komen die budgettair
goed zitten. Lokale politiek is niet
alleen zaken in beweging brengen, maar ook rond concrete dossiers werken, zodat mensen zien

De hernieuwde ploeg van CD&V Roeselare met zittend van links naar rechts Bart C a p p o e n , Xavier Deruytter,
Marlies De Clercq, Tom Vandenkendelaere, Bjorn V a n n e s t e , Evelien Cneut, Helena G h e y s e n , Tim Vanholle en
Margot Wybo. Staand hebben w e Bart W e n e s , Rina Arteel, Geert Depondt, Marc Himpe, Jannick De Poorter,
Steven V a n a c k e r e (spreker van dienst), Griet C o p p e , Kris Declercq, Nathalie Muylle, Greet Verhelle, Luc Martens,
Caroline Martens, Marc Vanwalleghem, J o s e Debels, Dirk Lievens, Ria Vanzieleghem en Geert Huyghe. (Foto SB)

Een sportman is de kersverse burgemeester niet, maar het avon-
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tuur schuwt hij allesbehalve. I n de
vakantie zie je hem op trektocht,
raften op de Zambezi, of met de
rugzak door Zuid-Amerika en
Afrika. Naast cultuurbeleving is
het zijn ultieme ontspanning.

BIO

Kris Declercq
PRfVE
• Geboren In Oostende op 12
juni 1972, maar een Roeselarenaar in hart en nieren, momenteel woont hij in de Delaerestraat.
• De zoon van Jacques Declercq en Lieve Vandenberghe,
met Bart en Els heeft hij nog
een broer en een zus. Emmanuel is zijn petekind.
OPLEIDim
• Latijn-Grieks in het Klein Seminarie.
• Licentiaat in de Rechten aan
de KU Leuven (1995)
• Master of Law aan de University of Stellenbosch in Zuid
Afrika (1996)
• Internationale betrekkingen
(1997)
LOOPBAAN
• Advocaat sinds 1998, sinds
2007 is er het Advocatenkantoor Ameye-Declercq
• Adviseur kabinet minister van
Justitie Stefaan De Clerck (19971998)
• Parlementair medewerker
volksvertegenwoordiger Stefaan
De Clerck (1998-2000)
• Medewerker CD&V Senaatsfractie Institutionele Hervormingen (2000-2002)
• Fractiesecretaris CD&V Senaatsfractie (2002-2004)
• Adjunct-kabinetschef van de

Minister-President van de
Vlaamse Regering Yves Leterme, later Kris Peeters (20042007)
• Raadgever Yves Leterme
(2008-2011)
• Raadgever onderhandelingen
Koninklijk Onderhandelaar
Jean-Luc Dehaene (december
2009-april 2010)
• Raadgever Beleidscel Staatssecretaris voor Staatshervorming Servais Verherstraeten
(2011-2014)
• Voorzitter Jong CD&V Roeselare (2002-2004), voorzitter
CD&V (2004-2006)
• Schepen voor Cultuur, Economie, Ruimtelijke Planning, Toerisme, Administratieve Vereenvoudiging en E-government
(2006-2012)
• Schepen voor Ondernemen
en Werk, Ruimtelijke Planning,
Cultuur, Toerisme en Juridische
Zaken (2013-2016)
• Burgemeester van Roeselare
(maart 2016-....)
• Ondervoorzitter West-Vlaamse Intercommunale WVI
• Voorzitter Projectvereniging
BIE
VRIJE TIJD
• Lezen, reizen, hiking en cultuur
• Bestuurslid Unizo
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PETER SOETE
Roeselarewatcher en -kenner

JOSREMAUT
Politiek redacteur

"Meester-strateeg in wording ?'

"Echte christendemocraaf

"Kris Declercq krijgt de jongste dagen veel lofbetuigingen.
Ongetwijfeld weet deze klassiek geschoolde Roeselarenaar
dat men zich moet hoeden voor overdreven en langdurige

lofzangen. Kris start als burgemeester met schulden bij diverse
standen van zijn eigen partij. Die schulden kunnen kwijtgescholden worden maar men zal ze nooit vergeten. Kris weet
Foto S B
ook dat een groot deel van zijn kiezers zijn overgelopen naar
de N-VA en die terugbrengen naar de CD&V-stal is dan ook
het minste wat de partij verwacht.
Ik geloof in alle eerlijkheid - of noem het naTviteit - dat Kris Declercq dat kan. Hij heeft het
charisma om de Roeselaarse bevolking in te pakken. En dat is positief bedoeld van schrijver dezes. Hij heeft immers nog drie jaar om de mensen te overtuigen dat hij een spaarzame burgemeester is met een warm hart voor iedere Roeselarenaar. Want eerlijk is
eerlijk, de zwaarste dossiers zijn er doorgedrukt of in gang gezet, waardoor hij zich altijd
kan verbergen achter zijn voorganger. En politiek is Kris ook ervaren genoeg om na de
volgende verkiezingen de kaarten goed te delen om in pole position te blijven als nieuwe
burgemeester. Ongetwijfeld had Brecht Vermeulen veel liever een burgemeester gezien
die enkel de rest van deze termijn ambieerde. Dit wordt nu stratego op hoog niveau."
^HI
^^B|H

"Ik ben geen Roeselarenaar en ken Kris Declercq dus nog niet
zo heel lang. Maar ik vond hem meteen een fijne, viotte vent,
zonder kapsones. Een man met een natuurlijk leiderschap en
-by far! - het grootste redenaarstalent in het schepencollege.
I like it. Door dat talent heeft hij ook een grote overredingskracht en is hij de man die bruggen bouwt en compromissen
sluit. Een zachtaardig mens ook, die van de kerk in het midden
Foto RN
houdt, niet te links en niet te rechts. En niet voor extremen
valt: een rechtgeaard Vlaming maar geen separatist. Een echte christendemocraat!
Niet verwonderlijk dan ook dat hij zich in de CD&V als een vis in het water voelt. Binnen
die partij kan hij de idealen waarmaken die hij als geengageerd jongeling al koesterde.
Toegegeven : ik zag aanvankelijk niet meteen een groot dossiervreter in hem, laat staan
een briljante kop die binnen CD&V op nationaal vlak de onmisbare specialist bleek te zijn
als het over de staatshervorming gaat. Vreemd dan ook dat hij (nog) niet in de nationale
politiek is beland. Maar misschien is net dat nu een zegen voor Roeselare geworden.
Want schaars zijn de politieke kopstukken die dossierkennis moeiteloos kunnen combineren met politique de proximite: zijn waar de mensen zijn en naar hen luisteren. De
burgervader zijn van iedereen. Het recept om burgemeester voor het leven te worden."

