Persbericht - Verkiezing nieuwe voorzitter Bewonersplatform Schuiferskapelle
Klaas Carrette kwam bij de Tieltse gemeenteraadsverkiezingen van 2018 niet onverwacht in het
winnende kamp terecht. Bij de verdeling van de schepenfuncties werd toen vastgelegd dat hij na de
helft van de bestuursperiode - meer bepaald vanaf 01/01/2022 - het schepenambt van Roos Tack zou
overnemen. Gezien dit mandaat moeilijk combineerbaar is met het voorzitterschap van het
Bewonersplatform Schuiferskapelle dat Klaas al sinds 2006 uitoefent, werd in februari via sociale
media en papieren flyers een vacature bekend gemaakt voor een nieuwe voorzitter. Deze vacature
werd ook mondeling toegelicht op het halfjaarlijkse Open Forum van 7 maart.
Uiteindelijk stelden zich twee Kapellenaars kandidaat, nl. Bruno Gekiere en Dirk Braeckevelt. Bruno is
als deskundige mobiliteit al geruime tijd lid van het Bewonersplatform. Dirk was in een voormalige
minder actieve en minder gestructureerde versie van de Dorpsraad al even enkele jaren voorzitter.
Op het Forum van het Bewonersplatform van 23 maart werd conform het Intern Regelement bij
geheime stemming de nieuwe voorzitter verkozen. Op dit orgaan zijn alle Kapelse verenigingen en
comités vertegenwoordigd met 1 stem. Bij de telling bleek het aantal stemmen voor beide kandidaten
gelijk op te gaan, maar op het einde toverden beide kandidaten nog een konijn uit de hoed door mee
te delen dat ze voor het co-voorzitterschap zouden gaan met hun beiden. Een beslissing die ze
trouwens vooraf al hadden voorbereid. Het voorzitterschap ligt zo terug vast tegen de volgende
gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Het leidt geen twijfel dat de huidige vlot draaiende werking van
het Bewonersplatform op hetzelfde élan zal worden verdergezet.

Van links naar rechts: Dirk, Klaas en Bruno

Zowel de aftredende voorzitter als beide nieuwe voorzitters werden alle succes toegewenst in hun
nieuwe functie. Klaas blijft verder zeer nauw betrokken bij het dorp gezien één van zijn bevoegdheden
de ombudsfunctie behelst van Schuiferskapelle (en Kanegem). In die zin blijft hij ook verder actief bij
het Bewonersplatform, zij het voortaan in de hoedanigheid van waarnemend lid.
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