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De eindejaarsvraagjes!
Fabienne Vandervorst
Lid van het bestuur, Secretaris en 
Penningmeester CD&V Zaventem

Lid van het bestuur en Onder-
voorzitter van CD&V Zaventem

- Wat boeit je in de lokale poli-
tiek ?
Iedereen streeft naar een betere en aan-
genamere samenleving waar het goed 
is te leven, onze kinderen op te voeden, 
zich te ontspannen en te werken. We 
beschouwen dat als een voorrecht om 
de bevolking daarbij te helpen en voor 
hen iets te betekenen. Door onze inzet 
en verenigde krachten, trachten we 
telkens weer om de levenstandaard van 
de Zaventemmenaren te verbeteren 
zowel op korte als op langere termijn. 
Denk maar aan een betere mobiliteit 
in onze gemeente: zowel de fietser die 
via veilige paden naar school kan als 
de werknemer die ’s morgens in een 
vloeiend verkeer zijn werkbestemming 
bereikt, zullen ontspannend hun dag in 
Zaventem beginnen.
Wij beschouwen het als onze taak om 
ieder mankement in onze gemeente 
op te sporen en eraan te verhelpen. 

Kortom moeten we het luisterende oor 
zijn voor alle Zaventemmenaren die als 
een goede mama elk kwaaltje ziet en 
wenst te genezen.

- Wat vind je goed in Zaventem? 
En twat zou volgens jou moeten 
veranderen?
Deze mooie groene gemeente dient 
behouden te worden om zelfs groener 
en aangenamer te worden. Ik zou de 
nadruk willen leggen op een gezond 
en sportief leven voor alle mensen van 
alle leeftijden in Zaventem. Het accent 
dient gelegd te worden op zeer lokaal 
niveau. In elke deelgemeente of buurt 
een speelplein aanleggen voor onze 
rakkers (een pleintje waar basket of 
voetbal kan gespeeld worden); het her-
stellen van de mini-golf aan de sporthal 
en voor ouders en grootouders zou ik 
denken aan een openlucht fitness naast 
de speeltuin van de allerkleinsten. 

Ik kijk er ook naar uit om ons cultureel 
leven de hoogte te zien ingaan in ons 
nieuw cultureel centrum wat niet al-
leen een persoonlijke verrijking is voor 
iedere burger maar ook banden smeedt 
tussen de inwoners. Een mooi pro-
gramma voor jong en oud zou moeten 
aangeboden worden. Tenslotte ijveren 
we ervoor dat de gemeentelijke dien-
sten toegankelijk zijn voor iedereen 
door het contact te vereenvoudigen en 
te moderniseren en aan onze moderne 
maatschappij aan te passen

- Wat boeit je in de lokale politiek?
Politiek - en zeker ook de gemeentelij-
ke politiek - speelt een rol in het leven 
van iedereen. Door mijn engagement 
in de lokale politiek kan ik bijdragen 
een antwoord te zoeken op de uitda-
gingen die op gemeentelijk vlak op ons 
afkomen. CD&V heeft steeds fors ge-
investeerd in mensen en samenleving. 
Waarden en respect voor de mensen 

staan daarbij centraal. Vragen over 
onze gezondheid, ons milieu, de plaats 
van onze kinderen, zieken en ouderen 
in de samenleving, de integratie van 
gehandicapten, het verenigingsleven, 
kansen voor vrijwilligers, het verster-
ken van lokale handelsactiviteiten en 
van dorpskernen zijn belangrijke aan-
dachtspunten en bouwstenen voor een 
warme en respectvolle gemeente. Dat 

Marleen Resseler


