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Anderlecht

Lista PS-sp.a-CDH zarejestrowała duży spadek (29,73%), tracąc 7 punktów w porównaniu z
wyborami w 2012 r. Mimo to nadal zajmuje pierwsze miejsce. Przed wyborami Ecolo i MR
zapowiedzieli wspólną koalicję, jednak do niej nie doszło. Ostatecznie stworzona została
koalicja PS-Ecolo-DéFI, a burmistrzem został Eric Tomas (PS). Pozostałe wyniki: 22,53% MR,
15,52% Ecolo-Groen, 14,61% PTB*PVDA, 7,59% DéFI.

Auderghem

Lista Burmistrza uzyskała 47,64% i zachowała bezwzględną większość – 19 miejsc na 31.
Burmistrz Didier Gosuin (DéFI) raczej nie zamierza przyjąć żadnego partnera do rządzenia
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gminą. Bardzo dobre wyniki uzyskała lista Ecolo-Groen: wzrost z 14,07 do 22,68% (8 miejsc).
Pozostałe listy: 9,47% MR-Open VLD, 6,79% PS.

Berchem-Sainte-Agathe

Lista Burmistrza uzyskała najlepszy wynik: 25,96%, następnie były: Open MR (22,58%),
PS-sp.a (18,25%), Ecolo-Groen (14,73%) i DéFI (9,7%).

Obecny burmistrz Joël Riguelle (CDH) zwrócił się w stronę socjalistów i Zielonych, aby stworzyć
większość. Open-MR znalazło się w opozycji (mając 7 miejsc).

Ville de Bruxelles

Partia PS (28,38%), poprowadzona do wyborów przez Philippe’a Close, pomimo problemów i
skandali utrzymała się na pozycji lidera, uzyskując 17 miejsc w radzie gminy. Gminą przez
kolejnych sześć lat będzie zarządzać koalicja PS-Ecolo-Groen-change.brussels-DéFI, mająca
30 miejsc na 49, a partia MR (13,87%; -4,02 pkt) znalazła się w opozycji. Lista Ecolo-Groen
uzyskała bardzo dobry wynik (16,8%), z kolei PTB (11,58%) zarejestrowała największy wzrost
liczby głosów, co da im 6 przedstawicieli w radzie gminy. DéFI (7,5%) utrzymało swój wynik i
liczbę miejsc z 2012 r. (3), najwięcej straciło CDH-CD&V (9,3%; -8,7 pkt), bo aż połowę miejsc
(5).
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Etterbeek

Tak jak 6 lat temu, najwięcej głosów uzyskała Lista Burmistrza, którym jest Vincent de Wolf
(MR). Otrzymała 41,46%, co daje 16 miejsc. Pozostanie w koalicji z Ecolo-Groen (27,84%; +10
pkt) i PS-sp.a (12,39%) zapewnia im komfortową większość. DéFI otrzymało 9,07%, a
Alternative CDH 7,71%.

Do rady gminy została wybrana pochodząca z Płocka pani Joanna Kamińska (9. miejsce na
liście Ecolo-Groen).

Evere

Z dużą przewagą wygrała Lista Burmistrza (37,68%), którym jest Rudi Vervoort (PS). Lista
Ecolo-Groen (16,85%) poprawiła swój wynik z 2012 r. o 3 pkt i tym samym uzyskała 7 miejsc.
Obecna koalicja Liste du Bourgmestre (PS-sp.a-Open VLD) i DéFI (12,24%) nie zmieni się.

Forest

Duże zmiany w gminie. Wybory wygrała lista Ecolo-Groen, która otrzymała 25,30% i ma 11
miejsc. Burmistrzem został Stéphane Roberti (pierwsze miejsc na liście Ecolo-Groen).

Większość Zielonym (19 miejsc na 37) zapewni koalicja z MR (15,33%; -9,54 pkt), CDH
(7,56%) i DéFI (11,7%). Partia PS (24,72% i 10 miejsc) i tym samym były burmistrz Marc-Jean
Ghyssels znaleźli się w opozycji. Pozostałe wyniki to: PTB*PVDA 10,85%, CDH 7,56%.
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Ganshoren

Lista ProGanshoren (28,37%, 9 miejsc), Liste du Bourgmestre (MR, NDLR – 18,09%, 5 miejsc)
i DéFI (9,14%, 2 miejsca) stworzyły koalicję mającą większość. Burmistrzem został Pierre
Kompany (ProGanshoren), który uzyskał najwięcej głosów: 1327. Jest to pierwszy ciemnoskóry
burmistrz w Brukseli.

Ixelles

Przedwyborczy cel Ecolo-Groen w Ixelles został osiągnięty. Znaleźli się na pierwszym miejscu z
dużą przewagą (33,05%) nad Listą Burmistrza (25,55%) i PS (18,91%).

Christos Doulkeridis, pierwszy na liście Ecolo-Groen, będzie burmistrzem. Zwycięska partia
będzie rządzić w koalicji PS-sp.a.

Radną w gminie Ixelles zostanie pani Nora Bednarski (lista Ecolo, 4. miejsce), Polka, która
wychowała się w Kanadzie, a od 16 lat mieszka w Brukseli.

Jette
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Wygrała Lista Burmistrza z 37,77% głosów. Na stanowisku pozostanie dotychczasowy
burmistrz Hervé Doyen z CDH. Zwycięska lista będzie współrządzić z Ecolo-Groen (17,48%, 7
miejsc) i MR (13%, 5 miejsc). Lista PS uzyskała 15,6% (w 2012 r. miała 24,4%).

Koekelberg

Dotychczasowy burmistrz Philippe Pivin (MR) stracił swoje stanowisko, mimo że Lista
Burmistrza uzyskała 38,79%. PS (30,6%) zawarło porozumienie z Ecolo-Groen (16,73%) i CDH
(9,48%) i stworzyło koalicję na kolejne 6 lat. Burmistrzem został Ahmed Laaouej (PS).

Molenbeek

Lista PS-sp.a prowadzona przez Catherine Moureaux, córkę dawnego burmistrza Molenbeeku
Philippe’a Moureux, uzyskała 31,34% (17 miejsc), pokonując tym samym Listę Liberałów z
burmistrz Françoise Schepmans (23,96%, 13 miejsc). Bardzo dobry wynik uzyskało PTB
(13,61%; +9 pkt), zwiększając swoją liczbę miejsc w radzie z 1 do 7; pozostali uzyskali:
CDH-CD&V (8,39%), Ecolo-Samen (8,18%), DéFI (4,76%), N-VA (3,38%).

Catherine Moureaux (która otrzymała 7133 głosów preferencyjnych) prowadzi negocjacje w
celu utworzenia koalicji.
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Saint-Gilles

W dzielnicy Saint-Gilles sytuacja bez zmian. Ponowne zwycięstwo odnotował Charles Picqué
(PS) – jego Lista Burmistrza otrzymała 39,65%. Pozostałe wyniki to: wzrost Ecolo-Groen
(28,14%; +7,11 pkt), PTB (13,02%; +9,19 pkt), spadek MR (9,03%; -5,92 pkt), CDH-CD&V
(3,67%), DéFI (3,32%). PS zdecydowało się zerwać dawną koalicję z MR, który ma tylko 3
miejsca. Nowa koalicja to PS-Ecolo-Groen, która będzie dysponowała w radzie gminy 28
miejscami na 35. Burmistrzem pozostanie Charles Picqué.

Saint-Josse-ten-Noode

Lista Burmistrza (PS) uzyskała absolutną większość (47,32%) i w radzie będzie miała 17 miejsc
na 29. Emir Kir pozostanie na stanowisku burmistrza. Ecolo-Groen zanotowało duży wzrost
poparcia: 25,89%, a MR-Open VLD otrzymało 7,75% głosów.

Schaerbeek

Lista Burmistrza (Bernard Clerfayt z DéFI) uzyskała 31,97%. PS, który był na drugim miejscu w
2012 r., z 25% spadł do 18%. Głosy na partię Ecolo wzrosły do 19,39%.

Przedwyborcze porozumienie pomiędzy Listą Burmistrza i Zielonymi zostaje utrzymane i to oni
będą rządzić gminą przez następne 6 lat. Do koalicji nie wchodzi CDH (7,22%).
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Watermael-Boitsfort

Niekwestionowane zwycięstwo Ecolo-Groen (34,57%), którego szef Olivier Deleuze dzięki
koalicji z MR-GM (19,88%) pozostanie na stanowisku burmistrza.

Pozostałe wyniki: DéFI 22,19%, PS-sp.a Cause Commune 10,83%, Générations Humanistes
6,1%.

Woluwe-Saint-Lambert

Dotychczasowy burmistrz Olivier Maingain (DéFI) potwierdził swoją popularność, otrzymując na
wystawioną przez siebie listę blisko 59,35% głosów. DéFI ma w radzie gminy 25 miejsc na 37
możliwych. Olivier Maingain podjął decyzję o utrzymaniu koalicji z CDH.

Ecolo-Groen uzyskało 16,79%, MR 11,12%, WolHu 7,55% i PS-sp.a 4,41%.

Olivier Maingain uzyskał również najwięcej głosów ze wszystkich kandydatów w Brukseli –
8512.

Woluwe-Saint-Pierre
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Lista Burmistrza (Benoît Cerexhe z CDH) jest na pierwszym miejscu z 31,72%, tuż za nią
znalazło się Open MR (30,83%). Największy wzrost zanotowała lista Ecolo-Groen (20,64%;
+10,79 pkt). DéFI ma 11,4%, a PS 5,4%. Pomiędzy Liste du Bourgmestre, Ecolo i DéFI
podpisane zostało porozumienie koalicyjne na wspólne zarządzanie gminą. Open MR znalazło
się w opozycji.

Uccle

MR, na czele z Borisem Dilliès, utrzymało się na pierwszym miejscu z 32,51% głosów (w 2012
r. 47,3%). Ecolo otrzymało 26,8% (+10,07 pkt), DéFI 13,3%, „Uccle en avant” liberała Marca
Coolsa, bezpośredniego rywala Borisa Dilliès, uzyskało 9,4%. PS ledwo osiągnął 8% (13,2% w
2012 r.), CDH 7,5%. Nowa koalicja to MR-Ecolo-Groen-CDH.

Regiony Belgii po wyborach samorządowych – podsumowanie i tendencje

WALONIA

Poparcie dla partii Ecolo wzrosło i wynosi między 7,30% w Brabancji Walońskiej i 1,54% w
Liège.

Mimo że PS nadal dominuje w niektórych dużych miastach, które są jego historycznymi
bastionami (m.in. Liège, Mons, Charleroi, Tournai), to traci na znaczeniu w całej Walonii.
Zanotowano spadek od -3 do -7 pkt proc. w zależności od prowincji.
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PTB dokonało oczekiwanego przełomu, polepszając w wielu miejscach swój wynik o ponad 10
pkt proc. Głównie w Charleroi i Liège skrajna lewica odnotowała swoje najważniejsze sukcesy.
W Herstal i Seraing partia PTB uzyskała 25% głosów.

CDH odnotowało spadek w całym regionie. Jednak partia pod wodzą Benoît Lutgena oparła się
najgorszym scenariuszom, jakie przewidywały dla niej sondaże. Prezydent podtrzymuje, że
CDH pozostaje trzecią siłą w Walonii.

MR również straciło we wszystkich prowincjach poza Luksemburgiem. Pozostaje jednak nadal
drugą walońską partią. MR przegrało w niektórych swoich bastionach – Dinant, Rochefort,
Tournai.

BRUKSELA

Ecolo odnotowało silny wzrost prawie we wszystkich gminach. W stolicy trzy gminy będą miały
burmistrzów z Ecolo-Groen: Ixelles, Watermael-Boitsfort i Forest. Zieloni weszli do wielu koalicji
w gminach.

MR otrzymało w Brukseli bardzo złe wyniki. Utrzymają się tylko dwaj z sześciu
dotychczasowych burmistrzów.

PS ma mieszane rezultaty. Głównym testem tych wyborów było zachowanie przez partię
pozycji w gminie Ville de Bruxelles i to się udało. PS zdobyło też nowe gminy: Koekelberg i
Molenbeek. Jednak socjaliści odnotowali prawie wszędzie spadek poparcia.
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PTB znacznie poprawiło swoje wyniki w stolicy, ale robią one mniejsze wrażenie niż w Walonii.
Możliwe, że partia wejdzie do koalicji z PS w Molenbeek-Saint-Jean.

DéFI uzyskało raczej pozytywne wyniki, ale znacznie gorsze niż wielu się spodziewało.

CDH, chociaż dużo straciło w prawie wszystkich brukselskich gminach, to zdobyło czwarte
stanowisko burmistrza, a został nim Pierre Kompany w Ganshoren.

FLANDRIA

N-VA pozostaje najważniejszą partią we Flandrii, o czym świadczy zwycięstwo Barta De
Wevera w Antwerpii. Jednak flamandzkie partie nacjonalistyczne nie naruszają pozycji CD&V.

CD&V nadal dominuje w prowincjach Flandrii Zachodniej i dużej części Limburgii. N-VA z kolei
we Wschodniej Flandrii, Antwerpii i Brabancji Flamandzkiej.

Partia Zielonych Groen bardzo poprawiła swoje wyniki, ale nie były one aż tak dobre, jak
przewidywały sondaże.

SP.A straciło głosy, ale zachowało niektóre swoje bastiony, np. Leuven.

Vlaams Belang na nowo uzyskało zaskakująco dobre wyniki.

Open VLD utrzymało kilka historycznych miast (np. Kortrijk i Brakel) oraz umocniło swoją
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pozycję w Ostendzie i Gandawie.

48,8% kobiet wybranych w Brukseli – rekord

Łącznie 339 kobiet zdobyło miejsce w radach gminnych. Według oficjalnych statystyk kobiety
stanowią 48,8% wybranych urzędników. Jest to rekord na tym poziomie władzy (41,5% w 2012
r., 42,2% w 2006 r.). Kobiety przeważają w radach ośmiu gmin: Auderghem, Ganshoren,
Ixelles, Saint-Gilles, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert i Woluwe-Saint-Pierre.
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