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1. Kun je even je politieke interesse schetsen?
Mijn politieke interesse ligt vooral op het lokale/regionale vlak, waar de
politiek nog dicht bij de mensen staat. Elke beslissing heeft namelijk een
duidelijke en onmiddellijke inpakt op de plaatselijke gemeenschap. Je ziet nog
wat de maatregelen teweeg brengen en je kunt nog inspelen op wat bij de
mensen leeft. Je krijgt dan ook rechtstreeks de nodige positieve of negatieve
reacties van de mensen ivm de genomen maatregelen. Met lokale/regionale
politiek voel je nog oprecht je verantwoordelijkheid voor je eigen
gemeenschap, je dorp, je wijk, je straat. Het in stand houden van de lokale
samenhang van de gemeenschap door het beschermen tegen allerlei
bedreigingen is dan ook een zorg die mij nauw aan het hart ligt. De strijd
tegen te verregaande verstedelijking en verfransing is voor mij hierin een
kernpunt. Door deel uit te maken van Lennik2000 voel ik mij in staat mij
hiervoor ten volle te kunnen inzetten.
2. Was je voorheen/ ben je momenteel actief in verenigingen,
drukkingsgroepen enz? Welke verenigingen heb je doorlopen?
Ik ben bestuurslid in de historisch-culturele vereniging Andreas Masiuskring
uit Lennik zelf. Met de kring willen we het lokale/regionale erfgoed een
hedendaagse waarde voor de maatschappij meegeven en met culturele activiteiten het gemeenschapsgevoel aanwakkeren. Daarnaast ben ik ook bestuurslid van de vzw VOBOV: verbond voor oudheidkundig bodemonderzoek in
Oost-Vlaanderen. Deze vzw publiceert twee maal per jaar een tijdschrift over
archeologisch onderzoek in Oost-Vlaanderen (waar ik lang woonde) en houdt
jaarlijks een lezingennamiddag over het recent archeologisch onderzoek van
die provincie. Sinds kort ben ik ook bestuurslid (secretaris) van de net
opgerichte vzw Forum Vlaamse Archeologie, een vereniging die de belangen
verdedigt van de Vlaamse archeologie en die reeds enkele geslaagde acties
heeft gevoerd ten behoeve van het behoud van ons archeologisch erfgoed
(o.a. protest tegen vernieling archeologisch monument te Meer).
3. Naar welke items in de gemeentepolitiek gaat je voorkeur?
Omdat in de gemeentepolitiek elk beleidsdomein aan bod komt en een
invloed heeft op het dagelijkse leven van de inwoners, blijft mijn focus en
interesse zeer breed. Maar omwille van mijn achtergrond (familie, studies,
werk, hobby’s) zijn cultuur (in al zijn vormen: van kunst tot cultureel erfgoed
over volkscultuur enz), onderwijs (van schoolonderwijs tot volwassenenonderwijs), milieu (vooral het behoud van open landschappen), jeugdwerk
(jeugdverenigingen, sport, vrijetijdsbesteding) en alles wat te maken heeft met
ruimtelijke ordening (bpa’s, verkavelingen, openbare werken, gemeentelijke
infrastructuur…) mijn sterkst uitgebouwde interessepunten.

4. Waarop zou je jouw stempel willen drukken. / of wat zou je graag willen realiseren?
Het liefst van al zou ik willen meehelpen om van Lennik een gemeente te maken waar het goed om leven is voor
iedereen die houdt van haar landelijkheid, haar openheid, haar Vlaams karakter, haar verenigingsleven, haar erfgoed…
Heel concreet wil ik voor het Pajottenland streven naar een erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap waardoor
een streekgericht beleid voor het roerende cultureel erfgoed kan uitgebouwd worden zodat ons gemeenschappelijk
identiteit in het Pajottenland (als landelijk gebied aan de rand van een grootstad) kan gevrijwaard blijven.
5. Volg je de nationale politiek, internationale politiek? Wat was er volgens jou frappant het laatste anderhalf jaar?
In de nationale politiek valt mij de laatste tijd op dat het respect van de bewindvoerders voor de lokale en/of regionale
belangen en wensen ver te zoeken is. De niet-splitsing van ons arrondissement is daar maar 1 voorbeeld van. Eveneens
lijkt de nationale politiek niet in te zitten met een Belgische economie die niet meer omziet naar haar eigen waardevolle
producten noch naar haar eigen werkvolk: een voorheen puur Belgische onderneming (Interbrew, nu Inbev) laat
omwille van enkel nog meer winst een mooie Belgische biertraditie teloorgaan met alle gevolgen ook voor de
werknemers. En zo zijn er nog meer voorbeelden.
In de internationale politiek blijft de arrogantie van de VS (zelfs tegenover haar bondgenoten) mij ten zeerste verbazen.

