
HILDE DIEUDONNÉ
één van de nieuwe bestuursleden van LENNIK2000 

even voorstellen:

1. Kun je even je politieke interesse schetsen?

Ik ben opgegroeid in Lennik. Het is voor mij een uitdaging om mee te
kunnen werken aan een leefbare, veilige gemeente. Een gemeente waar
iedere bewoner zijn of haar plekje vindt of kan vinden.

2. Was je voorheen / ben je momenteel  actief in verenigingen,
drukkingsgroepen enz?

Als medewerkster van ONAV organiseer ik sinds 1989 de rommel- en
antiekmarkt in Gaasbeek. Hierdoor kom ik veel in contact met de
bevolking en weet ik wat er leeft onder de mensen.

3. Naar welke items in de gemeentepolitiek gaat je voorkeur? 

Mijn interesse gaat vooral uit naar het woonbeleid en de veiligheid
binnen onze gemeente. 

4. Waarop zou je jouw stempel willen drukken? 
Of wat zou je graag willen realiseren?

Bejaarden moeten de kans krijgen opvang en verzorging te vinden in
hun vertrouwde gemeente, maar ook aan de jongere generatie moet de
mogelijkheid geboden worden zich een betaalbare woning of bouw-
grond aan te schaffen. Dit kan door het ter beschikking stellen van
sociale bouwgronden of het bouwen van sociale woningen. 

5. Volg je de nationale politiek, internationale politiek?
Wat was er volgens jou frappant de laatste anderhalf jaar? 

Er worden nog steeds te weinig maatregelen genomen inzake
veiligheid. Men kondigt wel verandering aan, maar ze worden niet
echt verwezenlijkt. 
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WIST JE ? 

- Dat LENNIK2000 op regelmatige tijdstippen u op de hoogte wil
houden van het reilen en zeilen in Lennik en dit via een “Nieuwsbrief van
LENNIK2000” die wordt verspreid via e-mail. Interesse om deze mail te
ontvangen ? Gewoon een berichtje sturen naar info@lennik2000.be of een
berichtje via onze website www.lennik2000.be 

- Dat tijdens de zomermaanden het huisvuil frequenter wordt opgehaald
dan tijdens de andere seizoenen. Even naar je kalender kijken. 

- Dat er net een gids is uitgekomen die wil dienen als leidraad voor het
organiseren van activiteiten in Lennik met als titel “Help! ik organiseer”
Inlichtingen bij dienst  Cultuur van de gemeente.


