
Zijn politieke carrière begon in een bank-

kantoor en in 2012 werd hij tot zijn eigen 

grote verbazing burgemeester. Nu is hij 

bezig aan zijn tweede termijn, met een 

duidelijk doel: jonge mensen overtuigen 

om in zijn vergrijsde gemeente te komen 

wonen. LEO sprak met de burgemeester 

van Schilde, Dirk Bauwens.

VAN DIRK BAUWENS

HET

‘De verjonging 
is ingezet’

at was even slikken.’ Wanneer 

Dirk Bauwens in 2012 

burgemeester van Schilde 

wordt, komt dat als een 

schok. ‘We hadden wel een 

vermoeden dat we goed 

zouden scoren, maar de grootste partij 

worden?’ De N-VA in Schilde kwam dan 

ook van ver. Al begint Dirks politieke 

carrière niet bij de N-VA, maar bij een 

bank. ‘Ik was zelfstandig kantoorhouder 

in ’s-Gravenwezel. De politiek van de bank 

was: je moet je integreren in de lokale 

gemeenschap. Ik ben dan lid geworden 

van allerlei verenigingen.’

Als sociaal geëngageerde bankdirecteur 

botste Dirk op wat hij nu nog de grootste 

uitdaging van Schilde noemt: ‘De enorme 

vergrijzing. Ik zag hoe mijn klanten-

bestand steeds ouder werd. Dat was een 

bedreiging voor de continuïteit van mijn 

kantoor. De gemeente moest jongere 

gezinnen aantrekken.’

Koekoeksgemeente

Schilde had één groot nadeel, dat in de 

buurgemeenten goed gekend was. ‘Bij 

wijze van boutade zei mijn collega uit 

Schoten dat Schilde aanzien werd als een 

koekoeksgemeente. Wij hadden destijds 

zelf heel weinig faciliteiten en gebruikten 

die van onze buurgemeenten. Hij had wel 

een punt.’ De aanpak van het toenmalige 

gemeentebestuur kon de bankdirecteur 

niet overtuigen. ‘Ik heb altijd mijn mening 

geuit. Op een bepaald moment vroeg 

de lokale N-VA-afdeling of ik me actief 

wilde inzetten in plaats van alleen maar 

commentaar te geven. Zo ben ik in de 

lokale politiek gerold.’ 

D
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De volgende stap was logisch, maar 

niet vanzelfsprekend. ‘Op een gegeven 

moment vroeg mijn politieke vader en 

Vlaams boegbeeld Hugo Pas me om aan 

de verkiezingen mee te doen. Daarover 

heb ik even moeten na  denken. Ik had 

immers mijn bankkantoor, waarbij het 

allerminst evident was om je politieke 

voorkeur publiek te maken.’ 

Dirk besluit het erop te wagen. Op 

de kartellijst met CD&V krijgt hij de 

vijfde plaats voor de gemeenteraads-

verkiezingen van 2006. De hoogst 

geplaatste N-VA’er. ‘Ik ben toen niet 

rechtstreeks verkozen. Maar in 2010 

verhuisde een jong gemeente raadslid 

dat door de hoge prijzen geen huis in 

de gemeente kon kopen en kwam ik in 

zijn plaats.’

Van niets op de hoogte

In 2012 gaat de N-VA alleen naar 

de kiezer, met Dirk als lijsttrekker. 

En dan komt de schok. ‘Uit het niets 

werden wij de grootste partij. Opeens 

werd ik burgemeester. Van gewoon 

gemeente raadslid met twee jaar 

ervaring naar het hoogste ambt. Dat 

was niet verwacht. Hier zwaaide altijd 

Open Vld de plak.’

De N-VA vormt een coalitie met CD&V en 

stuurt Open Vld naar de oppositiebanken. 

‘De eerste jaren waren bijzonder pittig. Ik 

had geen dossier kennis en was van niets 

op de hoogte. Om het dan op te nemen 

tegen een oppositie partij die van alles op de 

hoogte was en met de vorige burgemeester 

in haar rangen ... Bovendien hadden we een 

krappe meerderheid: 14 van de 25 zetels.’

Maar Dirk draait snel de knop om. 

‘Qua dossierkennis heb ik echt een 

inhaalbeweging gemaakt. Dat is mijn 

sterkte geweest. Al had dat wel zijn impact 

op mijn professionele activiteit. Ik dacht: de 

hel( van mijn tijd steek ik in het burge-

meesterschap, de andere hel( in de bank. 

Finaal bleek ik vier dagen per week bezig 

te zijn als burgemeester. Mijn passie lag 

duidelijk meer bij het openbaar mandaat.’ 

Begin 2018 beslist Dirk zich voltijds op het 

burgemeesterschap te richten.

De N-VA drukt onmiddellijk haar stempel 

op het beleid. ‘Wij hebben een aantal 

dossiers die blijven liggen waren onmiddel-

lijk aangepakt. Ik denk dat die nieuwe wind 

geapprecieerd wordt door de inwoners. Je 

moet altijd eerlijk zijn tegen inwoners. Die 

hebben het sowieso door wanneer je dat 

niet bent.’

• Geboren in Antwerpen in 1969
• Studeerde handelswetenschappen in Brussel
• Gehuwd met Ann en vader van Warre (22) en Tinne (21)
• Bankdirecteur in ’s-Gravenwezel tot 2018
• Gemeenteraadslid van 2010 tot 2012
• Burgemeester sinds 2013
• Hobby’s: fietsen, koken, zeilen en golf
• Favoriete plek in Schilde: het Kasteel van ‘s-Gravenwezel

‘Je moet altijd eerlijk zijn tegen de inwoners.’

HET SCHILDE VAN 

DIRK BAUWENS
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‘Van gewoon 
gemeenteraadslid 
met twee jaar 
ervaring naar het 
burgemeesterschap. 
Dat was niet 
verwacht’

en oud in de gemeente te hebben. De 

inhaalbeweging is al ingezet. ‘We hebben 

een nieuw gemeenschapscentrum gezet, 

een pareltje dat gezien mag worden. Nu 

nog een eigen sporthal. We zien alleszins 

dat het enorm aan het veranderen is. De 

verjonging komt er.’

Ook nieuw is de manier waarop Dirk 

zijn inwoners wil betrekken. ‘We hadden 

een platform opgezet: Schilde Schittert. 

We hadden daar zelfs een echte pop-up-

winkel voor ingericht, waar mensen hun 

bedenkingen over het meerjarenplan 

konden aangeven. Nu ligt dat stil door 

corona, maar op die paar maanden dat de 

winkel open was, zijn er toch een 1.000 

mensen langsgeweest. Niet slecht op een 

bevolking van 20.000.’

Aan het einde van ons gesprek wil Dirk 

het nog hebben over zijn karreke. ‘Daar 

sta ik om bekend in de gemeente. Met 

onze afdeling gaan we elk jaar, dus niet 

enkel in verkiezingsjaren, vier keer de 

wijken rond en bak ik Brusselse wafels. 

Dat is een leuke gelegenheid om eens een 

babbeltje te slaan met de inwoners. Ik 

deed dat vroeger ook al, samen met mijn 

vader. Die activiteit gaat al veertig jaar 

mee. Die geur, als je begint te bakken, 

daar komen altijd mensen op af.’ 

Dirk Bauwens over de 
rioolreportage van Pano

Uit een reportage van Pano (VRT) blijkt dat in 

Vlaanderen 400.000 woningen geen riolering hebben. 

Dirk Bauwens is naast burgemeester ook ondervoor-

zitter van drinkwatermaatschappij Pidpa. ‘In Schilde 

hebben we een rioleringsgraad van 83 procent. Door 

de manier waarop ons dorp is ingericht, met huizen 

die ver uit elkaar liggen, is dat geen evidente zaak. 

Dat wij vandaag al op dat percentage zitten, is te 

danken aan een voormalige schepen die zich dat heel 

hard aantrok.’

Rioleringen zijn een complexe materie. ‘De reportage 

stelt de situatie nogal eenvoudig voor: de gemeente 

is altijd verantwoordelijk. Maar veel gemeenten, 

waaronder Schilde, dragen die verantwoordelijkheid 

over aan anderen, zoals de watermaatschappijen.’ 

En rioleringen aanleggen is duur. ‘Er wordt altijd 

gekeken waar er subsidies te krijgen zijn. Maar die 

worden in eerste instantie afgestemd op de plannen 

van Aquafin. Als zij ergens een collector plaatsen, 

gaan de subsidies daarnaartoe. Buitenwijken zoals bij 

ons komen maar op de tweede, derde of zelfs vierde 

plaats.’

Bovendien gaat het bij rioleringen om meer dan enkel 

wat buizen leggen. ‘Er is de bovenbouw, de herinrich-

ting van de wegen. Dat vraagt tijd en een kostprijs die 

we ook in rekening moeten nemen. De gemiddelde 

doorlooptijd is zeven jaar. Bij een herinrichting van de 

bovenbouw wil je dat inwoners er hun zeg over kunnen 

doen. Ik wil maar zeggen: de gemeenten zijn daar wel 

mee bezig, maar eenvoudig is het niet. Daarom ben 

ik minister Zuhal Demir bijzonder dankbaar voor de 

extra financiële tussenkomst, waarvan ook Schilde zal 

kunnen profiteren.’

De inwoners van Schilde en 

’s-Gravenwezel belonen Dirk in 2018 met 

een nieuw mandaat. ‘We stegen van negen 

naar twaalf zetels. CD&V hebben we bijna 

helemaal opgegeten. Bovendien hebben 

wij Vlaams Belang klein kunnen houden. 

Twee legislaturen geleden hadden die nog 

vier zetels, nu nog maar één. Toch wel een 

verdienste, tegen de algemene tendens in.’

Schilde Schittert

Het beleid van burgemeester Bauwens 

is er in de eerste plaats op gericht om 

opnieuw een gezonde mix van jong 
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