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- Wat boeit je in de lokale politiek?
Politiek in Zaventem is niet zomaar 
dorpspolitiek. Met zijn luchthaven, 
zijn bloeiende economische activi-
teit en last but not least zijn 30.000 
Zaventemnaren is Zaventem echt een 
uitdagende gemeente om aan politiek 
te doen. Want met die luchthaven en 
de talrijke bedrijven daar rond zorgt 
Zaventem voor een belangrijk aandeel 
van de tewerkstelling en de economi-
sche groei in Vlaanderen. Maar zo een 
economische bedrijvigheid legt ook 
veel druk op die 30.000 inwoners van 
Zaventem. Meer nog dan in andere ge-
meenten moeten we ervoor zorgen dat 
de mensen van Zaventem ook beloond 
worden voor hun gastvrijheid voor 
economie en toerisme.
Ik wil mij dan ook inzetten voor een 
gezellige Zaventem. Dat is alleen maar 
mogelijk als jonge mensen in Zaven-
tem willen blijven wonen. Als voor-
zitter van de CD&V-jongeren wil ik 
ervoor zorgen dat de jeugd en de jonge 

gezinnen zich thuis voelen in Zaven-
tem. Ik zet mij dan ook in voor een 
beter sociaal, cultureel en jeugdbeleid. 
Daarnaast is een gezellige Zaventem 
ook maar mogelijk als nieuwkomers 
en Zaventemmenaren samen leven met 
elkaar en niet naast elkaar. 

- Wat vind je goed in Zaventem? 
En wat zou volgens jou moeten 
veranderen?
De gemeente heeft de laatste jaren een 
aantal mooie projecten gerealiseerd die 
mensen de kans gaven om in Zaventem 
te kunnen blijven wonen. Zo investeert 
de gemeente in sociale huisvesting, 
maar tegelijkertijd geeft ze ook de kans 
aan jonge gezinnen om in onze peper-
dure gemeente een bouwgrond te kun-
nen kopen. Het voorbije jaar zijn maar 
liefst 76 sociale bouwkavels verkocht 
aan mensen die een band hebben met 
Zaventem. Mensen moeten natuurlijk 
ook uit hun huis gehaald worden om 
elkaar te leren kennen. Als Sterrebeke-

naar ben ik dan ook ontzettend blij met 
het nieuwe ontmoetingscentrum De 
Maalderij op de Walenhof. “De zaal” – 
zoals de Sterrebekenaren de zaal “Ons 
Huis” noemen, is nu eindelijk niet 
meer de enige.
Maar om van Zaventem echt een leven-
dige, plezante gemeente te maken, 
hebben we dus nood aan nog veel meer 
van die initiatieven. Initiatieven die 
mensen overtuigen om voor Zaventem 
te kiezen. En we mogen daarbij zeker 
de deelgemeenten niet uit het oog 
verliezen. In Sterrebeek en Nossegem 
zou er bijvoorbeeld qua sportinfra-
structuur nog een serieus tandje mogen 
bijgestoken worden. Daar wil ik met 
JONGCD&V Zaventem volop werk 
van maken!

is ook het geval in Zaventem. Voeling 
hebben met de inwoners van Zaven-
tem, zodat onze gemeente naast een 
“werk-gemeente” ook een aangename 
“woon-gemeente” is. Daaraan wil ik 
graag meewerken. 

- Wat vind je goed in Zaventem? 
En wat zou volgens jou moeten 
veranderen?
Zaventem is mede door de luchthaven 
een heel bijzondere gemeente met 
een zeer grote verscheidenheid aan 
activiteiten en inwoners. Dit maakt 
Zaventem juist zo boeiend. Geboren 

en getogen in Zaventem, ben ik me 
er echter van bewust dat juist deze 
verscheidenheid het samenleven in de 
“werk-” en “woon-gemeente” com-
plexer maakt. Het investeren in men-
sen en samenleving is daarom des te 
belangrijker. Het vinden van een goede 
balans tussen werk en familieleven is 
bijvoorbeeld niet altijd evident. Kwali-
tatieve en betaalbare kinderopvang zijn 
daarbij onmisbaar. Maar ook mogelijk-
heden tot verademing en ontspanning 
zijn essentieel zoals voldoende open en 
groene ruimte, minder verkeersdrukte 
en meer verkeersarme straten, speel- en 

sportruimten voor kinderen en jonge-
ren en veilige en nette straten. Mensen 
dienen eveneens de kans te krijgen om 
zo lang mogelijk in hun vertrouwde 
thuisomgeving te blijven wonen, ook 
wanneer het moeilijker gaat of ze 
verzorging nodig hebben. Aan dit alles 
moet meer aandacht besteed worden. 
Tevens dienen de plaatselijke win-
kels en culturele, sociale en sportieve 
initiatieven van de inwoners beter 
ondersteunt te worden. Hierdoor kan 
nieuw leven in de lokale samenleving 
geblazen worden.
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