
even voorstellen:

Kun je even je politieke interesse schetsen?
Ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in
politiek. Bij ons thuis werd en wordt daar
tijdens het eten over gediscussieerd. Ik heb
mij nooit aangesloten bij een van de traditionele partijen, omdat
ik in elk programma wel iets vond waar ik achter kon staan. Ik
vind belangrijk dat wij een open, democratische, veilige, zelf-
bewuste, Vlaamse samenleving zijn met aandacht en respect voor
al de verschillende ideeën en opvattingen die in onze samenleving
bestaan.
Toen mij de kans geboden werd om mijn steentje bij te dragen
heb ik dan ook niet lang getwijfeld om dat te doen.

Was je voorheen/ ben je momenteel  actief in verenigingen,
drukkingsgroepen enz? 
Welke verenigingen heb je doorlopen?
Mijn leven speelt zich, tot nu toe, grotendeels af in ons gezin.
Mijn echtgenoot heeft altijd een erg druk professioneel leven
gehad. Ik heb geprobeerd er altijd te zijn voor ons gezin. Nu
twee van onze drie jongens volwassen zijn komt er tijd vrij voor
iets nieuw. In de lagere schooltijd van de kinderen heb ik wel
geholpen bij de etentjes van de school en ik ben ook gedurende
4 jaar catechist geweest.

Naar welke items in de gemeentepolitiek gaat je voorkeur?
De voornaamste redenen waarom wij ons, nu al meer dan 20
jaar geleden, in Lennik gevestigd hebben geven na al die jaren
nog steeds een vrij goed beeld van wat ik belangrijk vind.
Heel belangrijk is de nabijheid van Brussel en Halle. Dat is een
formidabele troef, die tevens het gevaar inhoudt dat Lennik een
slaapdorp wordt met mensen die hier wel wonen maar niet par-
ticiperen in het leven van onze gemeente. Daar wil ik proberen
om te helpen van nieuwkomers Lennikenaren te maken. Heel
belangrijk lijkt mij daarbij dat de nieuwe mensen Nederlands
kennen en gebruiken in hun contacten. Dat die mensen zich
verbonden voelen met ons. Daarom dacht ik naast huisbezoeken
en informele vergaderingen met ‘oude’ en ‘nieuwe’
Lennikenaren, ook aan taalcursussen.
Even belangrijk is de beschikbaarheid van een betaalbare
woning. Daar wringt het op dit moment wel. Ik vind het erg
belangrijk dat er voor inwoners van de gemeente de mogelijk-
heid is om hier te blijven. De prijzen van bouwgrond en huizen
swingen de pan uit en zorgen ervoor dat steeds meer van onze
jonge mensen verplicht worden dieper het Pajottenland in te
trekken. Dat is iets wat mij na aan het hart ligt.
Verder het feit dat Lennik beschikt over 2 middelbare scholen.
Op dat gebied kan er nog heel wat gebeuren voor het veilig van
en naar school fietsen van onze kinderen. 
Als buitenhuiswerkende ouders was voor ons erg belangrijk dat
er opvang was voor onze kinderen, met de peutertuin en een
georganiseerd netwerk van onthaalmoeders. Dat is ondertussen
eveneens allemaal verder uitgebouwd, de peutertuin is verhuisd
naar een prachtige nieuwbouw en er is een huis bijgekomen voor

de opvang van oudere kinderen. Ook de
dienst die voor oppas van zieke kindjes
zorgt is een troef.
Het is een feit dat Lennik beschikt over
een levendig centrum met veel winkels.

Ondertussen is dat aanbod nog sterk uitge-
breid met toffe winkels, kappers, jeugdhuis, cafés, restau-
rants….. Dit aanbod zorgt voor veel comfort en haalt de mensen
uit hun huizen. Voor mij is het dan ook belangrijk dat het privé
initiatief door de gemeente gesteund wordt. Voor onze jeugd is
er nog wel wat werk aan de sportinfrastructuur . Mijn drie zonen
hebben gevoetbald, of voetballen bij KFC Lennik, één van de
grootste sportverenigingen van de gemeente. Ondersteuning
vanuit het gemeentebestuur op financieel vlak en op het gebied
van infrastructuur vind ik belangrijk.
En, last but not least, het goede leven in Lennik. Niet voor niets
staat Lennik, blijkens een studie uitgevoerd door de ULB en
gepubliceerd in Knack, bij de top gemeenten van Vlaanderen
geklasseerd op het gebied van levenskwaliteit voor de inwoners.
We moeten erover waken dat dit geldt voor al onze inwoners.
Wij tellen veel jonge gezinnen, daar wordt al heel wat voor
gedaan, maar we mogen ook onze senioren niet vergeten. De
uitbouw van het project voor ondersteunend wonen lijkt mij een
prioriteit. 

Waarop zou je jouw stempel willen drukken. / of wat zou je
graag willen realiseren?
Dat zijn de dingen die ik in de vorige vraag vermeld heb. Ik ben
verder ook geïnteresseerd in het financiële plaatje. Wat zijn de
middelen waarover we beschikken. Hoe kunnen we de financië-
le lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden.

Volg je de nationale politiek, internationale politiek?
Wat was er volgens jou frappant de laatste anderhalf jaar?
Ik volg de politiek dagelijks via krant, radio, TV en wekelijks via
weekbladen. Dat maakt mij absoluut geen expert.
Wat mij internationaal opvalt is het feit dat de regering Bush nu
ook uit het binnenland niet langer te negeren tegenwind krijgt
voor zijn internationale politiek in verband met de “oorlog tegen
terreur” en meer bepaald Irak.  
Verder lijkt het mij dat wij, na de koude oorlog, steeds meer
belanden in een scheiding tussen het rijke Westen en de, arme
islamlanden. Ik heb de indruk dat men ons mobiliseert voor een
nieuw soort godsdienstoorlog.
In de nationale politiek vallen mij de ‘eendagsberichten’ op:
inhaalverbod voor vrachtwagens, of toch niet, 70km/u op de
gewestwegen, of toch niet, schoolpremie voor alle kinderen, of
toch niet, toelating voor fietsers om eenrichtingsstraten in de
twee richtingen te gebruiken, of toch niet, lastenverlaging voor
iedereen, of toch niet,  enz enz. 
Een mens zou er de draad van kwijtraken.
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