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Hedwig Redant:
‘Veehouderij is mijn passie
en mijn hobby’
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PROFIEL
naam
leeftijd
woonplaats
aantal inwoners
functie
politieke partij
meerderheid/oppositie

Hedwig Redant
66
Erpe-Mere
49.300
gemeenteraadslid
LEF
coalitie
Erpe-Mere

‘Zoon als opvolger
in politiek en bedrijf’

Hedwig Redant scheurde in 2018 af van Open Vld en voert nu zijn
eigen partij aan. Als lokale bekendheid is hij een garantie op
stemmen, over twee jaar wil hij zijn zoon de politiek inloodsen.
TEKST JEROM ROZENDAAL

K

eukens, de rundvleesprijs en de politiek: het gaat
Hedwig Redant goed op alle drie de fronten. De
66-jarige Oost-Vlaming bruist van de energie en
leidt ons vol trots rond op zijn bedrijf met 100 witblauwe
runderen. We stoppen bij twee topstieren. ‘Veehouderij is
mijn passie en mijn hobby’, geeft hij maar meteen aan.
Voor de kostwinning kan Redant al dertig jaar op zijn
keukenbedrijf bogen. De inkomsten uit deze activiteit
maken het voor de vleesveehouder mogelijk er tal van
hobby’s op na te houden. Zo sponsort hij onder andere
een wielerploeg en organiseert hij al jaren de prijskamp
in Erpe-Mere, waar Redant met zijn eigen stieren vaak de
show steelt.

Iets voor de mensen doen
‘Ik doe graag iets voor de mensen’, zegt de Oost-Vlaming
hier zelf over. Dit is volgens eigen zeggen ook zijn drijfveer in de politiek. ‘Als mensen in de buurt een probleem hebben, dan kunnen ze altijd bij me terecht.’ De
verschillende sponsoractiviteiten en evenementen hebben ervoor gezorgd dat Redant een bekendheid is in de
gemeente. Hij staat daardoor garant voor een groot aantal stemmen.
‘Tijdens de vorige verkiezing heb ik 800 stemmen gehaald, terwijl ik geen voet buiten gezet heb’, zegt hij.
Deze verkiezingen waren overigens de eerste die hij ingegaan was met zijn eigen partij, de Liberale Eerlijke

Familie (LEF). Voordien was Redant meer dan 20 jaar
verbonden aan het liberale Open Vld. Nadat de ondernemerspartij met een andere lijsttrekker verder wilde,
koos de ondernemer eieren voor zijn geld.

Zoon als opvolger
Redant staat elke ochtend om vier uur op om zijn runderen te voeren. Daarna is het de beurt aan zijn keukenbedrijf, dat veruit de meeste tijd opsnoept. Het werk als
gemeenteraadslid beperkt zich tot enkele avondvergaderingen in de maand.
Doordat er nauwelijks boeren actief zijn in de gemeente,
worden er amper landbouwonderwerpen geagendeerd.
Als eenmansfractie vormt LEF een coalitie met CD&V en
N-VA. De politicus denkt erover bij de volgende verkiezingen een tandem te vormen met CD&V. ‘Ik ben gevraagd om op hun lijst te komen. CD&V met LEF, dat
klinkt toch goed?’, zegt hij met een knipoog. De gemeenteraadsverkiezingen over twee jaar zullen zijn laatste
‘kunstje’ zijn.
De keukenboer wil die verkiezingen gebruiken om zijn
zoon Jelle (18) de politiek in te loodsen. ‘Afhankelijk van
de ambities van mijn zoon, ga ik de verkiezingen misschien wel in als lijstduwer om hem in de gemeenteraad
te krijgen.’ Ook heeft de Belgisch-witblauwfanaat voor
de opvolging van de vleesveehouderij zijn hoop gevestigd
op Jelle. l
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