wie doet een worp
naar het burgemeesterschap
in aalst anno 2012 ?
Deze kandidaten die onze stad willen besturen in de komende
jaren stellen wij aan u voor in de komende uitgaven van Visite
Magazine.
In deze uitgave: JeanJaques De Gucht en Ann Van Den Steen
In Mei: 		
Christophe D’Haese en Ilse Uytersprot
In Juni: 		
De Kandidaten van Groen & Vlaams Belang
In September volgt een algemeen overzicht van alle kandidaten samen
waarin zij antwoorden op enkele belangrijke vragen over Aalst.

Even binnengluren bij Jean-Jacques De Gucht
Jean-Jacques De Gucht, geboren in München op 9 december 1983, is Vlaams
Open Vld-politicus en zoon van Europees
Commissaris voor Handel, Karel De Gucht
en Mireille Schreurs, politierechter in Aalst.
Jean-Jacques bracht zijn schoolgaande
jeugd door in Aalst, aan het Atheneum en
het Lyceum. Daarna studeerde hij Culturele Agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij in 2007 afstudeerde.
De jonge De Gucht nam voor het eerst
deel aan de provincieraadsverkiezingen
van 8 oktober 2006. Hij stond toen op de
vierde laatste plaats, en kreeg 4148 voorkeurstemmen achter zijn naam.
In 2007 kwam Jean-Jacques terug op.
Deze keer voor de Senaat van op de
tiende plaats. Hij behaalde 66.942 voorkeurstemmen waardoor hij rechtstreeks
verkozen werd. Dit maakte hem meteen
de jongste senator uit de Belgische geschiedenis.
Als senator was De Gucht lid van de Commissie sociale aangelegenheden, waar hij
tevens eerste ondervoorzitter van was.
Daarnaast was hij lid van de Commissie
financiën en economische aangelegenheden en van de Bijzondere Commissie voor
de opvolging van buitenlandse missies.
In de Senaat boog Jean-Jacques zich
voornamelijk over ethische dossiers. Vooral rond euthanasie diende hij verschillende
wetsvoorstellen in om de bestaande wet-
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geving te verfijnen, te actualiseren en de
tekortkomingen ervan weg te werken.
In april 2008 werd Jean-Jacques algemeen secretaris van de Open Vld en in
datzelfde jaar werd hij lid van het partijbestuur van Open Vld en bestuurslid van de
Open Vld afdeling Aalst.
Bij de Vlaamse verkiezingen in 2009
was hij lijsttrekker voor de provincie OostVlaanderen. Sindsdien zetelt hij in het
Vlaams Parlement waar hij in eerste instantie de Commissie Cultuur, Jeugd,
Sport en Media volgt.
In 2012 zal hij in Aalst als lijsttrekker voor
Open Vld voor de ‘burgemeestersjerp’
strijden. De Gucht is geen onbekende in
het Aalsterse, maar toch is hij momenteel,
tussen de andere lijsttrekkers, de enige
kandidaat voor het burgemeesterschap
die niet zetelt in het huidige College van
Burgemeester en Schepenen of Gemeenteraad.
Als ‘zoon van’ krijgt hij kritiek te verwerken, maar daar leerde Jean-Jacques
ondertussen mee omgaan. “Ik ben het
wel gewoon te horen dat ik ‘de zoon van’
ben. Daar ben ik trouwens ook trots op”,
zegt Jean-Jacques. ‘Ik heb enorm veel
bewondering voor mijn vader, en ik heb
veel aan hem te danken, maar dat geldt
ook voor mijn moeder. Als een bakkerszoon zijn vader opvolgt, of de dochter van
een dokter geneeskunde gaat studeren, is

dat geen probleem. Maar stap je net als
je vader in de politiek, dan ben je een fils
à papa, terwijl het contact met de politiek
van jongs af aan evengoed als een pluspunt aanzien kan worden.”
‘Dat ik terug naar Aalst keerde was een
evidente keuze. Ik heb hier altijd op school
gezeten, mijn sociaal leven speelde zich
altijd in Aalst af en een groot deel van mijn
vrienden wonen hier. Aalst is trouwens
een stad met enorm veel potentieel en ik
wil graag deze stad mee écht op de kaart
te zetten. Het zal bijzonder druk worden,
maar ik ga er volledig voor en dat met een
haalbaar en geloofwaardig programma
waarin Open VLD de nadruk legt op wonen, werken, winkelen en welzijn. Aalst is
een stad met veel troeven die we moeten
aangrijpen en optimaal benutten.’
Tussen alle drukte door maakt Jean-Jacques graag tijd voor familie, vrienden en
zijn verloofde Charlotte, waarmee hij op
24 mei in het huwelijksbootje stapt. Een
echte hobby heeft hij niet, maar als het
even kan geniet hij graag van een lekker
etentje of een wedstrijd van zijn favoriete
sportclub Okapi Aalstar.

TEKST:
VAN GEIT VERONIQUE
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