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W “Ik ben zacht 
voor mensen, 
maar scherp 
voor resultaten”
HASSELT - Het is niet meteen het eerste waar je aan 
denkt wanneer je haar ziet en spreekt, maar Nadja Va-
nanroye is geen gemakkelijke dame. Wie met haar werk-
te, weet het, en de nieuwe burgemeester van Hasselt 
geeft het ook zelf toe. “Ik ben zacht voor mensen maar 
streng voor de te halen doelstellingen. Ik geef mijn mede-
werkers alle kansen. Maar wie zijn verantwoordelijkheid 
niet opneemt, moet eruit”, zegt ze met veel overtuiging.

Dat u nog altijd niet benoemd 
bent, is een beetje vreemd. Hoe
komt dat?

“Zo vreemd is dat niet. Gemeente-
raadsverkiezingen gaan altijd door in
oktober en de nieuwe burgemeesters
treden pas op 1 januari daarna in func-
tie. Omdat er eerst een hele procedure
moet doorlopen worden. Dat is nu
voor mij ook het geval. Daarom is het
nog even wachten. Dinsdag 25 okto-
ber hebben we een belangrijke ge-
meenteraad. Die dag willen we ons ge-
actualiseerd bestuursakkoord voor-
leggen aan de gemeenteraad. We
zullen dan aangeven welke onze prio-
riteiten zijn en waar we voor willen
gaan. Ik denk dat het ook die dag zal
zijn dat ik word geïnstalleerd als bur-
gemeester. Tot dan is Karolien Mon-
delaers waarnemend burgemeester en
ben ik nog altijd schepen van Welzijn
en voorzitter van het OCMW in Has-
selt.”

Waar wil u naartoe met uw 
geactualiseerd bestuursakkoord?

“Daar kan ik nu nog niet echt op in-
gaan, omdat we nog met elkaar aan
het spreken zijn. Wat ik nu wel al zeker
weet, is dat de bestuursstijl anders 
moet. Ik wil als burgemeester een ech-
te leider zijn. Maar ik wil wel eerst in 
overleg en dialoog tot beslissingen ko-
men. Dat betekent dat ik met het sche-

pencollege als een hechte ploeg wil
werken. Het betekent ook dat ik zal
werken met alle stakeholders en dan
denk ik in het bijzonder aan onze ad-
ministratie. Ik wil de mensen meer
vrijheid en verantwoordelijkheid ge-
ven. Zij moeten gerespecteerd worden
voor hun werk. Dit is wel niet vrijblij-
vend. We zullen de mensen niet alleen
meer kansen geven, maar ook doel-
stellingen. We zullen dit werk contro-
leren en evalueren. Hier bij het 
OCMW doen we dat al. Ik ben zacht
voor de mensen, maar scherp voor de
resultaten. Dat moet nu ook zo bij de
stad. Het sleutelwoord is transparan-
tie. De Hasselaren moeten fier kunnen
zijn op hun stad, ook omdat die goed
wordt bestuurd.”

Ook de inwoners zijn stakehol-
ders.

“We zullen de inwoners meer bij het
beleid betrekken. We noemen dat bur-
gerparticipatie. Maar we mogen de lat
ook niet te hoog leggen, want dan 
gaan we verwachtingen creëren die we
niet kunnen beantwoorden. We mo-
gen niet beloven wat we niet aankun-
nen.”

Transparantie is het sleutel-
woord. Momenteel wordt de stad
wel doorgelicht door Audit 
Vlaanderen.
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X 43 jaar
X Gehuwd en een zoon Tijl (8)
X Studeerde aan de Sociale 

Hogeschool in Heverlee en de
UAntwerpen

X Was meer dan 15 jaar directeur
bij de sociale 
dienstenorganisatie IN-Z

X Was voorzitter van 
beweging.net (ACW) in Limburg

X Werd in 2008 verkozen tot 
manager van het jaar in de 
sociale economie

X Zit sinds 2006 in de 
gemeenteraad

X Werd in 2012 schepen van 
sociale zaken en voorzitter van
het OCMW

X Wordt burgemeester van 
Hasselt

Wie is Nadja 
Vananroye?
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“Momenteel lichten drie medewer-
kers van de controledienst Audit
Vlaanderen de werking van de stad
door. Aanleiding is de aanbesteding
van een communicatiecontract. Maar
de onderzoekers kunnen zo breed en
zo diep gaan als ze willen en wij als 
stad zullen alle medewerking verle-
nen. Wat dat zal opleveren, weet ik
niet. Mocht het onderzoek aantonen 
dat er zaken zijn gebeurd door de ad-
ministratie of door collega’s die niet 
kunnen, dan zullen wij daar tegen op-
treden en de gepaste maatregelen ne-
men.”

Door de administratie en colle-
ga’s. We hebben het dan over 
personen. Heeft u vermoedens?

“Neen, helemaal niet en ik ga er ook
vanuit dat dit niet het geval is. Maar 
men mag nooit iets uitsluiten. Ik wil er
met een echt propere lei eraan kunnen
beginnen.”

U wordt de nieuwe burgemeester
van Hasselt. Dat is enigszins een
verrassing. Velen dachten dat 
Tom Vandeput naar voren zou  
geschoven worden.

“Dat begrijp ik. Over twee jaar zijn het
gemeenteraadsverkiezingen. Alle par-
tijen zijn zich al aan het voorbereiden.
Bij ons leefde het idee om dan Tom 
naar voren te schuiven als kandidaat

burgemeester. Ik was geen vragende
partij, ook omdat ik nationale ambi-
ties heb. Maar dan is er gebeurd wat is
gebeurd en dreigde de stad in een im-
passe te verzeilen. Voor ons was het
meteen duidelijk dat we absoluut 
moesten voorkomen dat de stad onbe-
stuurbaar zou worden, met als logisch
gevolg dat we onze verantwoordelijk-
heid moesten nemen en een burge-
meester naar voren moesten schuiven.
Wij, en dan heb ik het over de vier
CD&V-schepenen (Karolien Monde-
laers, Tom Vandeput, Gerald Cort-
houts en Nadja Vananroye, red) en
over Wouter Beke en Ivo Belet, zijn
bijeengekomen om te zien wie. Elk van
de vier schepenen gunde het elkaar.
Uiteindelijk heeft men het aan mij ge-
vraagd. Omdat het op dit ogenblik be-
langrijk was om iemand aan te duiden
met bestuurservaring en ik aan dat
profiel beantwoord als OCMW-voor-
zitter, als voorzitter van het ziekenhuis
Jessa en omdat ik 18 jaar directeur was
van de sociale organisatie vzw IN-Z,
met toch meer dan 1.000 medewer-
kers.”

Waar wil u naartoe met Hasselt?
“Hasselt is een mooie en gezellige stad
waar het goed wonen is en die de niet-
Hasselaren vooral kennen als stad
waar het fijn shoppen is. Het is ook een
groeiende stad, wat maakt dat we voor

belangrijke uitdagingen staan. Ik 
denk dan aan zaken zoals sociale op-
vang, zorg, scholen en een divers aan-
bod aan woongelegenheden. Iedereen
moet in Hasselt kunnen wonen. Dat 
alles moet meegroeien met de stad. 
Het betekent dat we goed moeten
plannen en gefaseerd uitbouwen.”

Hoe ziet u de samenwerking met
Genk?

“Een van mijn eerste gesprekken na 
mijn aanduiding was met burgemees-
ter Wim Dries van Genk. Neen, we
hebben niet over een fusie gesproken. 
Het moet duidelijk zijn dat hij voor 
Genk gaat en ik voor Hasselt. Dat be-
let niet dat er dossiers zullen zijn die we
samen zullen aanpakken omdat we el-
kaar daarmee versterken. Het Family
Justice Center is een eerste project.
Slachtoffers van intrafamiliaal geweld
zullen er terecht kunnen voor hulp, 
ondersteuning, opvang en politiebe-
scherming.

Geen fusie dus, terwijl Limburg
nood heeft aan een grotere stad.

“Neen, dat ligt nu niet voor de hand,
dat moet organisch groeien. Ik wil wel
meer samenwerken en samen met 
Wim naar Brussel gaan om er onze 
dossiers te verdedigen. Dat moeten we
ook uitbreiden naar andere burge-
meesters. Als OCMW-voorzitter kom

ik regelmatig samen met mijn collega’s
OCMW-voorzitters. Dat moeten we 
ook doen als burgemeesters. Ik weet 
het uit ervaring. Zo nodig moeten we
Brussel stalken, anders krijgen we 
niks. Het is belangrijk dat we dat sa-
men doen. Want indien we dat alle-
maal individueel doen, is er het risico
dat we elk onze eigen accenten leggen
en dat ze dit in Brussel misbruiken om
zich af te vragen wat wij juist willen en
vervolgens niets doen.”

Laten we het eens over een 
aantal concrete dossiers hebben.
Zoals het mobiliteitsprobleem in
en rond Hasselt.

“Ons voornaamste probleem is vooral
een parkingprobleem. Het aanbod is
nu te klein. Maar dat probleem is zich
nu aan het oplossen met de aanleg van
een nieuwe grote ondergrondse par-
king langs de kanaalkom. Eens die 
parking er is, zal er een voldoende 
ruim aanbod zijn dicht bij de stads-
kern. Het moet ook helpen om de ta-
rieven te drukken. Maar denken dat 
we op alle momenten van het jaar ie-
dereen tegemoet kunnen komen, is
niet realistisch. Hasselt heeft een grote
aantrekkingskracht. Zoals in alle an-
dere steden zal men moeten aanvaar-
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De 
bestuurs-
stijl van 
Hasselt 
moet 
anders. Ik 
zal de 
admini-
stratie 
meer 
vrijheid  
geven, 
maar ik 
verwacht 
wel 
resultaten

Een fusie 
met Genk 
is nu niet 
aan de 
orde. Wim 
Dries gaat 
voor Genk,
ik voor 
Hasselt. 
Maar ik wil
wel meer 
samen-
werken
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