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HERK-DE-STAD

D!RECT
Federale verkiezingen veroorzaken

kleine aardbeving

■ In Herk-de-Stad was het even wennen aan Caroline Van
Gutschoven. Een naam die hier niet vaak voorkomt. In Kortessem, de geboorteplaats van Caroline, zal men er niet raar
van opkijken. Toch was zij het die de Herkse politiek de
voorbije verkiezingen domineerde. Caroline haalde op de
twintigste plaats van de CD&V/N-VA Senaatslijst, als nobele
onbekende, maar liefst 30.163 voorkeurstemmen, waarvan
11.335 in Limburg.
Even plaatsen: Mark Vanleeuw (Open VLD) behaalde, ook
op de Senaatslijst, slechts 12.569 stemmen, waarvan 4.437
in Limburg. Magda Raemaekers (SP.A-spirit), al een eeuwigheid in de politiek, slechts 8.613 in Limburg op de Kamerlijst. Op dezelfde Kamerlijst was Karolien Grosemans
van N-VA goed voor 11.179 voorkeurstemmen.
Hoog tijd, vonden wij, om even met Caroline over dit resultaat te praten.
ten.

- Caroline, voor de verkiezingen was je nog vrij onbekend, hoe kwam je in de
Herkse politiek terecht?
Ik ben afkomstig van Kortessem, maar woon sinds 2001
samen met mijn man Joeri
Morren in het centrum van
Herk-de-Stad. Joeri was zelf
actief in de CD&V, maar
kon dit moeilijk combineren met zijn steeds drukker
wordende tandartspraktijk.
Zodoende kwam men voor
de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2006 bij mij
terecht. Lang moest ik niet
nadenken om deze unieke
kans te grijpen.
- Je eerste stap was de gemeenteraadsverkiezing van
oktober vorig jaar… en toen
ging het wel erg vlug, niet?
Als onbekende in Herk haalde ik 582 stemmen. Toch was
ik daarmee net niet verkozen,

maar onze partij duidde me
aan als OCMW-raadslid.
- Het Herkse CD&V-bestuur
geloofde in jou?
Blijkbaar wel. Men vroeg me
om me kandidaat te stellen
voor het voorzitterschap van
“Vrouw en Maatschappij”.
Ik aanvaardde en werd door
de leden unaniem verkozen.
Ook bij JONG-CD&V, waar
Sara Vanholst de drijvende
kracht is, ben ik actief.
- Voorts werd je afgevaardigde in het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
waar je meteen voorzitter
werd, notabene als lid van
de oppositie. Had de paarse
meerderheid zelf geen kandidaat?
Het PWA is een verhaal apart
maar ik werd er inderdaad
tot voorzitter verkozen…
tot grote ontgoocheling van

sommigen.
- En dan onverwacht op de
Senaatslijst.
Op vraag van de afdeling
stelde ik mij kandidaat bij de
federale verkiezingen van 10
juni. Als nieuwkomer wist
ik dat we ons met een bescheiden lijstplaats tevreden
moesten stellen. Een 20ste
plaats op de Senaatslijst is
zeker geen geschenk. De kiezer moet al echt zoeken om
je daar achteraan op de lijst
te vinden. Voor een eerste
deelname hoopte ik stiekem
op 10.000
voorkeurstemmem.
- Maar het werden er onverhoopt veel meer. Voor Herkde-Stad zelfs een historisch
record.
Die 30.163 voorkeurstemmen waren ook voor mij
een verrassing. Dat zijn dus

meer dan 30.000 mensen
die een bolletje achter mijn
naam kleurden. Ik werd er
wel even stil van. Toch overheerste vooral een gevoel
van dankbaarheid om zoveel
vertrouwen.
- Hoe verklaar je zelf dit
succes?
Natuurlijk deel ik in het succes van onze partij en van
ons boegbeeld Yves Leterme.
De mensen wilden een ander
en beter bestuur, en dat heeft
in mijn voordeel gespeeld.
Daarnaast kon ik rekenen op
een groep lokale bestuursleden en sympathisanten die 4
weken lang met veel overgave intensief campagne voor
me hebben gevoerd. Bij deze
wil ik al die mensen nog eens
van harte bedanken.
- Je zat zelfs bijna in de Senaat?

Ja, het heeft er even ingezeten. JONG-CD&V en ook
Vrouw en Maatschappij
hebben mijn kandidatuur
gesteund. Helaas ben ik net
op de meet gesneuveld. Maar
het is nu zo. Ik onthou dan
ook vooral dat ik bij deze
eerste federale deelname buiten alle verwachtingen goed
gescoord heb.
- En de toekomst, Caroline?
Smaakt dit alles niet naar
meer?
Laten we de beide voetjes
op de grond houden. Als de
partij nog plannen met me
heeft... laat maar komen,
zou ik zeggen. Op dit ogenblik gaat al mijn aandacht
naar Herk-de-Stad. Ik wil
mij 100% inzetten voor de
Herkse bevolking. Want het
vertrouwen dat ik van al die
mensen gekregen heb, daar
wil ik iets voor terugdoen.

