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1 april 2005, Danny Claeys wordt burgemeester van Nazareth-Eke. Tijd voor een gesprek … Wat is er de
afgelopen jaren gebeurd, wat zijn de verwezenlijkingen, maar niet alleen dat. Wie is Danny Claeys? Hoe heeft hij
deze afgelopen jaren ervaren. Wat wil het voor hem zeggen, burgemeester zijn van Nazareth-Eke. En wat zijn de
toekomstplannen? Het gesprek heeft plaats in het bureau van Danny, een plaats waar hij fier op is, hij heeft zelf
de inrichting kunnen doen van zijn bureau, en de “oranje” tinten ontbreken er niet.

De tijd van toen …

Op 1 januari 1983 wordt Danny gemeenteraadslid, slechts na 1 jaar wordt hij
schepen. Dan krijgt hij de bevoegdheden jeugd, leefmilieu, ruimtelijke
ordening, verkeersveiligheid, mobiliteit en huisvesting. Tot 31 maart 2005 is
hij hiervoor verantwoordelijk. Op 1 april wordt hij burgmeester van Nazareth-
Eke. Nu 10 jaar later doet hij zijn taak met nog evenveel overgave.

Wie is Danny …

Danny werkt reeds lang voor CIBE, waar hij werkt
als communicatiestrateeg.

Maar hij heeft een enorme passie voor
straattheater. Getuige hiervan is zijn engagement
in “Brouwsels op straat” in Eke. Pas geleden was hij
nog in Milaan om er contacten te leggen voor het
straattheater.

Thuis gaat hij graag wandelen met zijn hond Negro,
die wandelingen waren noodzakelijk voor zijn
revalidatie na zijn operaties die hij gehad heeft.

2015 is in meer dan één opzicht belangrijk, dit jaar
wordt hij ook 60, is ook 35 jaar getrouwd met Bea.
Maar verjaardagen zijn voor hem eigenlijk niet zo
belangrijk. Belangrijker voor Danny zijn de kleine
dingen in het leven. Gelukkig wordt hij van de
mooie momenten die hij in zijn leven beleeft.
Kleine dingen doen voor mensen die hun gelukkig
kunnen maken.  Besturen doe je met je hoofd en je
hart. Het hart dat gebruikt werd in de laatste
campagne werd gemaakt door Bea, dit hart
verwees naar een hart voor mensen.

Wakker liggen gebeurt niet rap maar sommige
dingen kunnen Danny naar de keel grijpen, zeker
als er kinderen bij betrokken zijn.
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Bestuursfeiten …

Danny deelt zijn ambtstermijn in 3 belangrijke periodes.

In de eerste periode gaat het vooral over infrastructuur, de bouw van de
sporthal, bouw van een nieuwe voetbalinfrastructuur, renovatie van de zaal
NOVA, uitbreiding van de gemeentelijke basisschool en niet te vergeten de
verbouwing van het gemeentehuis. Ook de parkbegraafplaats is een
realisatie waar Danny trots op is.

Nadien volgt een moeilijkere periode met de economische crisis. Hoe
kunnen we Nazareth financieel gezond houden? Het bouwen van een kader
om toch efficiënt en organisatorisch alles op poten te houden. In 2013 volgt
een nieuwe beleidsnota waar een financiële oefening wordt gedaan. We
zitten in een goeie financiële situatie maar we moeten toch voorzichtig zijn.
Intussen werken er op de gemeente Nazareth 105 medewerkers. Er is
gewerkt aan een team van enthousiaste medewerkers.

De laatste periode zijn er nieuwe uitdagingen op zowel financieel vlak als
organisatorisch vlak. Het OCMW wordt hervormd. Maar er zijn heel wat
uitdagingen op infrastructureel vlak, er wordt gedacht aan een nieuw
jeugdcentrum en misschien een nieuwe turnhal. Dit zijn zaken waar Danny
zijn schouders wil onder zetten. De Finse piste wordt binnenkort verlicht en
overdekte tennispleinen zijn ook een belangrijk item.

Visie …

Danny heeft op veel gebieden een duidelijke visie, die helpt hem
in het nemen van beslissingen. De ruimtelijke ordening is iets
waar hij enorm belang aan hecht. Ook mobiliteit omtrent de
wijzigingen aan het dorpsplein en de wijzigingen die op stapel
staan aan de N60 zijn belangrijke projecten om van onze
gemeente een mooie gemeente te maken.

Besturen doe je met
je hoofd én je hart.
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Ook buiten de gemeentegrenzen …

Voor Danny is de appreciatie die hij kreeg
van buiten de gemeente heel belangrijk
geweest. Dat hij voorzitter werd van Veneco
toont dat collega’s van omliggende
gemeenten hem appreciëren voor alle
dingen die hij doet binnen zijn eigen
gemeente, het toont zijn betrokkenheid en
doorzettingsvermogen. Veel samenkomsten
met burgemeesters van andere gemeenten,
ze noemen deze vergaderingen soms de
werkgroep “Claeys”. Danny wordt veel
gevraagd om toespraken te geven en te
zetelen in panels.

Danny :
een generalist als burgemeester, een
specialist als communicator, een
gehaaid politieker, een opportunistische
‘ buur ‘  (-;
maar bovenal, als mens, een warm
persoon en fijne collega, met een
geestelijke verwantschap met Gavere!
- Denis Dierick
1ste Schepen Gavere

Mijn oprechte gelukwensen en waardering
voor het 10 jarig burgemeesterschap van
Danny.
Ik zie Danny als een diplomatische en
charismatische burgemeester die over de
partijgrenzen heen veel respect en
waardering krijgt.
Hij is bovendien een burgemeester die
horizonten verlegt en verkent door zijn
grote inzet in tal van Oost-Vlaamse
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden. Niet alleen voor
Nazareth is Danny een burgervader, zijn
vele harde werk voor de ganse regio
dwingt veel respect af.
- Valerie Taeldeman
Vlaams volksvertegenwoordiger en
schepen Maldegem

Ook al kan hij het niet laten om op tijd
en stond De Pinte -dat ooit een gehucht
was van Nazareth- al lachend te
bestempelen als 'de afvallige', blijven
we hem sympathiek vinden, alleen al
omdat hij zijn wilde haren van zijn jeugd
nog niet helemaal kwijt is en nog steeds
op een bijzonder enthousiaste en
gedreven manier in het leven staat.
- Hilde Claeys
Burgemeester De Pinte

Danny, je hebt mij geïnspireerd als
voorbeeld door wie je bent:
gedreven, luisterend oor, leider, to
-the -pointmens. Proficiat met je
10-jarig burgemeesterschap.
- Joop Verzele
Burgemeester Kruishoutem

Tijdens de vele inter- en bovengemeentelijke
vergaderingen zoals in onze politiezone, de
brandweer, bij POLS, BIN, ... heb ik Danny
leren kennen als een actieve teamplayer :
iemand die bruggen bouwt, die zijn dossiers
beheerst en niet beroerd is om waar nodig
tussen te komen, steeds ad rem en op een
constructieve manier.
- Agnes Lannoo-Van Wanseele
Burgemeester Sint-Martens-Latem

Danny Claeys is een voorbeeld: een
politicus met een visie die ook weet hoe die
in de praktijk om te zetten en tegelijk kan
zorgen voor draagvlak. Als in Brussel
gevraagd wordt wie sterke burgemeesters
zijn, valt, geheel terecht, heel geregeld de
naam van Danny. Proficiat, Danny! En doe
vooral zo verder!
- Robrecht Bothuyne
Vlaams Volksvertegenwoordiger en
schepen van Kruishoutem

Danny Claeys: 'als burgemeester leidt
Danny zijn gemeente met vaste
hand en met een open blik op de
toekomst. Tegelijkertijd is hij een man
van de dialoog en van grote
betrokkenheid. Een echte burgervader
tussen de mensen."
- Stefaan Vercamer
Federaal Volksvertegenwoordiger
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