De eindejaarsvraagjes!
vervolg van p. 5

Boudewijn Baudru
- Wat boeit je in de lokale politiek?
De lokale afdelingen zijn altijd de
fundamenten geweest van onze partij.
In 327 vlaamse gemeenten, engageert
de CD&V zich voor een beleid op
mensenmaat. Speciale aandacht gaat
naar de zwaksten, initiatiefnemers
worden aangemoedigd, de buren leren
met elkaar te praten en hun problemen
oplossen onderling. Maar ook door het
verenigingsleven te steunen wil CD&V
de verbondenheid tussen de inwoners
versterken en de samenleving uitbouwen op basis van wederzijds respect en
solidariteit. Dat is uiteraard niet anders
in Zaventem en daarom vind ik het zo
boeiend om mijn steentje bij te dragen
als afdelingsvoorzitter.
- Wat vind je heel goed in Zaven-

tem? En wat moet volgens u zo
snel mogelijk aangepakt worden?
Ik vind de Zaventemmenaren keitof !
Ik heb via de activiteiten in verenigingen en op andere gelegenheden mensen
ontmoet die gastvrij zijn, tolerant, respectvol en geëngageerd voor de medemensen, zeer open maar ook kritiek als
het moet. En ze gaan voluit voor hun
eigenheid en identiteit. Als inwijkeling,
heb ik me hier heel snel thuis gevoeld.
De mobiliteit blijft daartegenover een
dagelijkse beslommering voor onze gemeente. Zaventem bevindt zich dichtbij
Brussel en is omringd door drukke
snelwegen. Daarom is de belasting op
het leefmilieu niet gering. Daar moeten
we een duurzame oplossing voor vinden. Een beter openbaar vervoer, een
echt netwerk van functionele fietspa-

den en het tegenwerken van sluipverkeer zijn enkele doelstellingen die de
gemeente zeer dringend prioritair moet
realiseren. Een betere kennis over de
impact van het verkeer op de luchtkwaliteit moet toelaten de juiste maatregelen te treffen om de Zaventemmenaren
niet langer bloot te stellen aan een te
hoge fijnstof concentratie.

Een zalige kerst
en een gelukkig
nieuw jaar.
Tot binnenkort,
8
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