
 
 
Roeselare, 25 april 2017 

 

Open Vld kiest Piet Delrue als lijsttrekker in Roeselare 

De gemeenteraadsverkiezingen vinden binnen anderhalf jaar plaats, en de liberalen bereiden zich 
al volop voor. Met de aanstelling van Piet Delrue als lijsttrekker geeft Open Vld het startschot voor 
de campagne. 

“Wij willen het DNA van onze stad versterken”, aldus de lijsttrekker. Dit houdt in: een bloeiende 
handel en horeca, gecombineerd met wonen en werken in een veilige en nette stad. “Daarom zullen 
wij inzetten op lagere belastingen, échte inspraak en effectieve ingrepen inzake mobiliteit. Wij willen 
digitaliseren waar nodig en vergroenen waar kan.” 

Dat Open Vld na een generatiewissel klaar staat voor de verkiezingen, mag duidelijk zijn. In algemene 
consensus werd Piet Delrue door het afdelingsbestuur aangeduid als lijsttrekker. Ook de huidige 
gemeenteraadsleden zullen een belangrijke rol spelen op de lijst. Een kandidatenlijst waar men nu al 
volop aan werkt en waar er ook heel wat jonge liberalen op terug te vinden zullen zijn. 

Open Vld heeft in de laatste nationale verkiezingen veel jongeren aangetrokken en de lokale afdeling 
is dat ook van plan. Piet Delrue : “Wij brengen een positief verhaal voor Roeselare. Echte inspraak, 
minder regels, meer individuele vrijheid. Ruimte voor initiatief. De jongeren staan daar ook voor 
open. Dat net Open Vld pleitte voor o.a. gratis wifi en het centraal telefoonnummer 1788, is geen 
toeval. ” 

Samen met het afdelingsbestuur mikt de voorzitter op minstens een verdubbeling van het aantal 
zetels, want hij ziet de Open Vld als een beleidspartij met de nodige contacten op het nationale 
niveau. Met o.a. de Mechelse burgemeester Bart Somers schreef Piet mee aan het boek “Steden 
maken het verschil” waarin de verschillende facetten van een stedelijk beleid onder de loep worden 
genomen : mobiliteit, burgerdemocratie, vergroening, smart cities en economie. Zelf nam Piet het 
hoofdstuk ‘Cultuur : ruimte voor experiment en vernieuwing’ voor zijn rekening.  

Men plant trouwens in het najaar nog een debatavond met minister Maggie De Block, waarop 
iedereen uit de zorgsector uitgenodigd zal worden.  

“We zullen tegen die tijd ook een aantal andere namen op de lijst bekend maken en ons programma 
geleidelijk aan naar voor brengen. Ik zie het helemaal zitten om met deze groep naar de verkiezingen 
te trekken”, aldus een gemotiveerde Piet Delrue. 

 

Info 

E.  piet@delrue.net 

M.  0477 850 291 

http://www.pietdelrue.be 

http://roeselare.openvld.be 



 
 
 

 

Personalia 

44 jaar – °20/07/1972 

Gehuwd met Leen Lamsens, verpleegkundige en papa van Louise (12), Oskar (8) en Jeanne (2). 

Kleine Weg 61 – Roeselare 

Zaakvoerder van Ronabel Bouwspecialiteiten en Delrue Handelsagentuur 

Studies Latijn-Wiskunde en Licentiaat Handels- en Financiële Wetenschappen 

In de vrije tijd : actualiteit lezen, quizzen organiseren, muzikant in hart en nieren, geëngageerd in o.a. 
debat- en serviceclubs. Oud-studentenclub Den Arend, Maten van Peegie en Erepoorters. 

Politiek : regionaal voorzitter Open Vld Roeselare-Tielt, lid van de partijraad 


