Mogen we u even voorstellen: één van de nieuwe bestuursleden van LENNIK2000
Nils Dekaezemaeker
Geboren in: 1988
Woont te: Sint-Martens-Lennik
Hobby’s:
K.L.J. (jeugdbeweging), woord, fietsen (gewoon in Lennik en omstreken),
houthakken
1. Kun je even je politieke interesse schetsen ?
Mijn grote interesse gaat naar de jeugd en de landbouw, omdat ik vind dat deze twee
groepen vaak benadeeld worden in deze maatschappij, terwijl zij toch de wortels van de
toekomst zijn.
De interesse is er ook omdat ik alles wil weten over het reilen en zeilen van mijn eigen
gemeente, vooral de leerrijke discussies boeien mij. Ik ben graag van alles op de hoogte.

2. Was je voorheen/ ben je momenteel actief in verenigingen, drukkingsgroepen enz ?
Welke verenigingen heb je doorlopen ?
Ik ben vooral actief in de K.L.J. (wel nog altijd als lid). Een tijdje geleden zat ik ook
nog in ‘de kern’ vergaderingen van het jeugdhuis te Lennik. Ben ook nog een tijdje
voorzitter van de leerlingenraad geweest op school .Momenteel zit ik nog steeds in de
schoolraad doch als gewoon lid. Ik ben tevens leerling aan de Muziekacademie Peter
Benoit van Lennik.

3. Naar welke items in de gemeentepolitiek gaat je voorkeur ?
Vooral de jeugd , landbouw en milieu.

4. Waarop zou je jouw stempel willen drukken. Wat zou je graag willen realiseren ?
Dat de jeugd toch beter geaccepteerd zou worden in de gemeente en niet direct zouden
worden afgestempeld als ‘het vuil van de straat’. Dat men meer rekening zou moeten
houden met bepaalde mensen als er plots iets nieuws in het straatbeeld komt.
Het realiseren van een project tussen de landbouwers en de gemeente, zoals ze dat doen
in verschillende landen (ieder land wel op zijn manier, maar dit zijn nuttige projecten
waarmee ze werken).

5. Volg je de nationale politiek, internationale politiek ? Wat was er volgens jou frappant
de laatste anderhalf jaar ?
Ja ik volg het wel maar niet zo in detail, vooral met de vogelgriep vond ik de reactie
soms overdreven en veel te laat hoe de regering reageerde. Ze hadden meer geruststellende reclame moeten maken over de kippen.
Ook het geval Brussel-Halle-Vilvoorde blijft nog vaak hangen en ik
vind natuurlijk dat dit veel te lang aansleept.
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Openingsuren & contactinfo van gemeentediensten
Exclusieve luchtfoto’s van Lennik
Lennikse links op het internet
Een kalender met Lennikse activiteiten. Actuele werken in Lennik.
Contactinfo politie, brandweer, huisarts van wacht
Bevoegdheden & info van burgemeester, schepenen, OCMW-bureau
Rangorde van de Lennikse gemeenteraadsleden en hun opvolgers
Welke punten besprak de Lennikse gemeenteraad de jongste jaren?
Herbekijk de uitgaven van dit infoblad van LENNIK 2000, van 2001 tot nu!
RIJK AAN INFO: ONZE WEBSITE

www.lennik2000.be

