MOGEN WE EVEN VOORSTELLEN

NAAM : Dorien Herremans
GEBOREN IN : Brussel
WOONT TE : H. Dunantstraat 7,
Sint-Kwintens-Lennik
HOBBY’S : Chiro, folk (o.a. boombal)
muziek, op stap gaan met vrienden, ...

1.Kun je even je politieke interesse schetsen?
Sinds ik leidster ben in de chiro heb ik ondervonden dat
communicatie en samenwerking zowel met het gemeentebestuur als met andere mensen en verenigingen heel
belangrijk zijn. Dit loopt niet altijd van een leien dakje.
Via de jeugdraad, het jeugdwerkbeleidsplan, ... kan de
jeugd al zelf meewerken aan de activiteiten in Lennik.
Ik zou graag de gemeentewerking nog beter leren kennen
en zelf nog meer mijn steentje bijdragen. Bij LENNIK2000
krijg ik die kans.
2 . Was je voorheen/ ben je momenteel actief in verenigingen, drukkingsgroepen enz? Welke verenigingen heb je
doorlopen?
Ik ben twee jaar leidster en sinds één jaar ook hoofdleidster bij de chiromeisjes van Lennik. Op het Sint-GodelieveInstituut, waar ik zes jaar school liep, was ik voorzitter
van de leerlingenraad en heb ik, als leerlinge van het SGI,
meegewerkt aan het JWBP.
Van mijn 8 tot 18 jaar was ik leerlinge aan de muziekacademie in Lennik en behaalde mijn einddiploma van
saxofoon en dans.

3. Naar welke items in de gemeentepolitiek gaat je voorkeur?
Door mijn ervaringen met de chiro is het logisch dat ik
vooral geïnteresseerd ben in alles wat de jeugd aanbelangt.
Ook sociale zaken, milieu en verkeersveiligheid vind ik
heel belangrijk.
4. Waarop zou je jouw stempel willen drukken. / of wat zou
je graag willen realiseren?
Ik hoop dat ik iets kan betekenen voor de jeugd binnen
onze gemeente en dat er een nog betere samenwerking
komt. Verder hoop ik ook de uitwerking te kunnen bereiken van nieuwe ideeën omtrent de sociale omgang en het
milieu in onze gemeente.
5. Volg je de nationale politiek, internationale politiek?
Wat was er volgens jou frappant het laatste anderhalf jaar?
Ik ben op de hoogte van de grote lijnen binnen de nationale en internationale politiek, maar volg niet alles tot in
detail. Ik kan niet begrijpen dat sommige zaken maar niet
opgelost geraken of veel te lang moeten wachten tot de
werkelijke uitwerking ervan.
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