
Iedereen	  van	  harte	  welkom	  en	  mijn	  beste	  wensen	  voor	  het	  nieuwe	  jaar.	  

Dit	  is	  de	  eerste	  speech	  die	  ik	  in	  mijn	  leven	  moet	  geven	  en	  wat	  doet	  iemand	  van	  mijn	  generatie	  dan,	  
die	  vraagt	  aan	  google	  hoe	  je	  een	  speech	  moet	  schrijven.	  En	  wat	  zegt	  het	  internet,	  begin	  met	  een	  
citaat.	  Ze	  geven	  ook	  meteen	  een	  lijst	  met	  citaten	  van	  Einstein,	  Humphrey	  Bogart	  en	  het	  was	  een	  
Hollandse	  website	  dus	  zelfs	  Johan	  Cruijff	  stond	  er	  tussen.	  Maar	  geen	  van	  hen	  had	  ook	  maar	  iets	  te	  
zeggen	  dat	  in	  de	  buurt	  kwam	  van	  waarover	  ik	  het	  met	  u	  wil	  hebben.	  

Tot,	  ik	  iets	  las	  van	  een	  Hoeilander	  dat	  perfect	  beschreef	  wat	  onze	  partijwerking	  zou	  moeten	  
inhouden.	  In	  zijn	  zeer	  interessant	  essay	  schreef	  Ike	  Picone	  het	  volgende:	  

“De	  beslissing	  welke	  weg	  te	  nemen	  zou	  altijd	  moeten	  worden	  voorafgegaan	  door	  een	  analyse	  
van	  wie	  er	  baat	  bij	  heeft	  en	  wie	  niet	  en	  eindigen	  met	  een	  kleurrijke	  discussie.”	  

Dit	  is	  dan	  ook	  wat	  ik	  wil	  bewerkstelligen	  binnen	  onze	  partij	  en	  het	  brengt	  mij	  dan	  ook	  bij	  operatie	  
Innesto,	  jonge	  scheuten	  op	  een	  bestaande	  stronk.	  U	  heeft	  er	  hoogstwaarschijnlijk	  al	  van	  gehoord.	  
Een	  nieuw	  verhaal	  voor	  een	  partij	  die	  volgens	  onze	  nationale	  voorzitter	  een	  verhaal	  mist.	  Over	  het	  
verhaal	  en	  of	  we	  het	  missen	  of	  niet,	  daar	  ga	  ik	  het	  vandaag	  niet	  over	  hebben.	  Over	  bestaande	  
stronken	  en	  jonge	  scheuten	  wel.	  

Ik	  weet	  niks.	  Ik	  weet	  niks	  over	  lokale	  politiek,	  ik	  weet	  niks	  over	  Hoeilaart	  en	  ik	  weet	  niks	  over	  onze	  
lokale	  partij	  en	  zijn	  gevoeligheden.	  Ik	  sta	  als	  een	  jonge	  scheut	  voor	  u,	  de	  bestaande	  stronk.	  

Ik	  begin	  aan	  mijn	  taak	  als	  voorzitter	  met	  een	  wit	  blad.	  Om	  het	  met	  een	  variatie	  op	  onze	  
verkiezingsslogan	  te	  zeggen:	  “	  Met	  een	  oor	  voor	  Hoeilaart”.	  Zowel	  ik	  als	  onze	  partij	  hebben	  nood	  aan	  
uw	  inbreng,	  uw	  ervaring	  en	  uw	  hart	  voor	  Hoeilaart.	  

Om	  onze	  lokale	  werking	  een	  doel	  te	  geven	  stel	  ik	  voor	  om	  de	  komende	  3	  jaar	  telkens	  met	  jaarthema	  
te	  werken.	  Deze	  thema’s	  dienen	  nog	  een	  invulling	  te	  krijgen	  en	  dat	  hoop	  ik	  samen	  met	  u	  te	  kunnen	  
doen.	  

Het	  eerste	  thema,	  dat	  voor	  dit	  nieuwe	  jaar,	  zat	  al	  in	  mijn	  hoofd	  voor	  operatie	  Innesto	  bekend	  
gemaakt	  werd	  en	  dat	  is	  “Jong	  &	  Oud”.	  Jong	  &	  Oud	  wordt	  niet	  alleen	  een	  thema	  binnen	  onze	  
partijwerking,	  met	  als	  doel	  een	  ervaringsdeling	  tussen	  generaties.	  Maar	  ook	  de	  eerste	  denk-‐stap	  naar	  
ons	  partijprogramma	  voor	  de	  verkiezingen	  van	  2018.	  De	  invulling	  naar	  buiten	  toe,	  rond	  bijvoorbeeld	  
een	  nieuw	  jeugdhuis,	  de	  kinderopvangproblematiek,	  als	  ook	  thuiszorg	  en	  het	  woon	  en	  zorgcentrum	  
Hof	  Ten	  Doenberghe,	  deze	  invulling	  ligt	  volledig	  in	  uw	  handen.	  

Intern	  heeft	  Jong	  &	  Oud	  een	  andere	  betekenis.	  Hier	  ga	  ik	  in	  dit	  eerste	  jaar	  wat	  van	  mijn	  ideeën	  rond	  
de	  partijwerking	  proberen	  te	  implementeren.	  Deze	  zijn	  gestoeld	  op	  de	  drieledige	  structuur	  die	  
volgens	  mij	  een	  lokale	  partij	  heeft.	  Enerzijds	  de	  mandatarissen,	  anderzijds	  het	  bestuur	  en	  de	  leden	  en	  
ten	  derde	  alle	  inwoners	  van	  Hoeilaart.	  Elk	  van	  deze	  groepen	  heeft	  een	  andere	  verwachting	  van	  de	  
partij	  en	  moet	  dus	  ook	  op	  een	  andere	  manier	  benaderd	  worden.	  Het	  aan	  bod	  laten	  komen	  van	  deze	  
3	  groepen	  wordt	  de	  hoofdtaak	  van	  het	  komende	  jaar.	  

	   	  



Tot	  het	  thema	  voor	  volgend	  jaar,2014,	  ben	  ik	  gekomen	  na	  een	  van	  mijn	  dagelijkse	  busritten	  van	  de	  
VUB	  terug	  naar	  Hoeilaart.	  Wat	  mij	  opviel	  was	  dat	  de	  meerderheid	  van	  de	  mensen	  die	  afstapten	  aan	  
de	  kerk	  een	  andere	  moedertaal	  of	  een	  andere	  huidskleur	  hebben	  dan	  ik.	  En	  daarom	  is	  het	  tweede	  
jaarthema	  ook	  “Integratie”.	  De	  integratie	  van	  al	  deze	  mensen	  hun	  ervaringen,	  hun	  overtuigingen	  en	  
hun	  redenen	  om	  in	  Hoeilaart	  te	  wonen,	  de	  integratie	  daarvan	  in	  onze	  partij.	  	  

De	  reden	  waarom	  vond	  ik	  perfect	  verwoord	  in	  een	  column	  in	  de	  Morgen	  van	  vorige	  week	  donderdag.	  
Aan	  het	  woord	  Hannah,	  een	  23	  jarige	  Antwerpse	  die	  leeft	  en	  studeert	  in	  onze	  hoofdstad:	  

“In	  België,	  in	  Brussel,	  (en	  ik	  zal	  er	  aan	  toevoegen	  Hoeilaart),	  wonen	  nu	  eenmaal	  mensen	  uit	  alle	  
werelddelen	  en	  culturen.	  Het	  heeft	  geen	  zin	  om	  de	  tijd	  proberen	  terug	  te	  draaien.	  We	  moeten	  
samenleven,	  de	  talenten	  van	  alle	  inwoners	  gebruiken	  en	  de	  meerwaarde	  zien.	  Ik	  zeg	  niet	  dat	  
het	  gemakkelijk	  is.	  Natuurlijk	  niet,	  want	  verscheidenheid	  in	  mensen	  brengt	  ook	  verscheidenheid	  
in	  waarden,	  normen	  en	  meningen	  mee.	  Maar:	  moeilijk	  gaat	  ook.	  Moeilijk	  kan	  zelfs	  heel	  
verrijkend	  en	  boeiend	  zijn.	  Ik	  geloof	  dat	  iedereen	  water	  bij	  de	  wijn	  moet	  doen.	  Laten	  we	  al	  eens	  
bij	  onszelf	  beginnen,	  vriendelijk	  zijn	  tegen	  elkaar	  en	  positief	  de	  dag	  beginnen.”	  

Beter	  had	  ik	  het	  zelf	  niet	  kunnen	  verwoorden.	  Dit	  lijkt	  mij	  de	  essentie	  van	  de	  christendemocratie	  en	  
wat	  het	  betekent	  om	  een	  volkspartij	  te	  zijn.	  Dit	  is	  dan	  ook	  de	  grootste	  uitdaging	  waar	  we	  als	  partij	  
vandaag	  voorstaan.	  Zijn	  wij	  nog	  een	  partij	  die	  heel	  de	  Hoeilaartse	  bevolking	  aanspreekt	  of	  zijn	  wij	  
gedoemd	  tot	  een	  niche	  van	  de	  inwoners.	  Rond	  deze	  vraag	  moet	  ernstig	  worden	  nagedacht.	  

Voor	  het	  3de	  jaarthema	  in	  mijn	  voorzitterschap	  daarvoor	  heb	  ik	  misschien	  nog	  niet	  de	  juiste	  term	  
gevonden.	  Voorlopig	  heet	  het	  “Ambitie”,	  maar	  het	  had	  ook	  “Wie	  wordt	  de	  burgemeester	  van	  
Hoeilaart?”	  kunnen	  heten.	  	  

Het	  gaat	  over	  wat	  de	  ambitie	  van	  elk	  van	  onze	  leden	  in	  de	  partijwerking	  is,	  met	  het	  oog	  op	  de	  
verkiezingen	  in	  2018.	  Het	  gaat	  over	  wie	  hebben	  we	  binnen	  de	  partij.	  Wat	  zijn	  hun	  sterke	  en	  zwakke	  
punten.	  Maar	  daarnaast	  gaat	  het	  ook	  over	  wat	  voor	  soort	  burgemeester,	  schepenen,	  gemeente-‐	  en	  
OCMW-‐raadsleden	  we	  willen	  hebben.	  Wat	  is	  het	  profiel	  waaraan	  deze	  mensen	  dienen	  te	  voldoen.	  
Wat	  is	  hun	  taak	  eens	  verkozen	  en	  wie	  is	  er	  bereid	  deze	  taak	  op	  zich	  te	  nemen.	  Daarnaast	  win	  je	  
spijtig	  genoeg	  geen	  verkiezingen	  op	  beleid	  en	  met	  gemotiveerde	  en	  gekwalificeerde	  mensen	  alleen.	  
Er	  moet	  ook	  nagedacht	  worden	  over	  hoe	  tegenwoordig	  verkiezingen	  worden	  gewonnen.	  Een	  heel	  
jaar	  werk	  dat	  moet	  uitmonden	  in	  een	  plan	  om	  op	  3	  jaar	  tijd	  weer	  aan	  het	  beleid	  te	  komen	  in	  
Hoeilaart.	  

Deze	  thema’s	  dienen	  als	  kader	  voor	  onze	  werking,	  maar	  ook	  organisatorisch	  wil	  ik	  enkele	  nieuwe	  
dingen	  proberen.	  CD&V	  is	  een	  ledenpartij,	  deze	  leden	  zijn	  allemaal	  welkom	  in	  het	  open	  bestuur	  van	  
de	  partij.	  Dit	  partijbestuur	  moet	  officieel	  1	  keer	  om	  de	  2	  maanden	  samen	  komen.	  Ik	  stel	  dan	  ook	  voor	  
om	  elke	  twee	  maanden	  een	  bestuursvergadering	  die	  de	  partijwerking	  bespreekt	  te	  houden,	  maar	  
elke	  ander	  maand	  een	  samenkomst	  te	  houden	  die	  ook	  open	  staat	  voor	  niet	  leden.	  Elke	  samenkomst	  
heeft	  een	  bepaald	  onderwerp	  en	  heeft	  als	  doel	  ideeën	  uit	  te	  wisselen	  om	  zo	  tendensen	  of	  problemen	  
in	  Hoeilaart	  te	  ontdekken,	  oplossingen	  te	  verkrijgen	  en	  banden	  met	  elkaar	  te	  smeden.	  Discussie	  
onder	  gelijkgezinden	  leidt	  hopelijk	  tot	  een	  kader	  waaruit	  ideeën	  en	  initiatieven	  kunnen	  groeien	  die	  
goed	  zijn	  voor	  de	  partij	  en	  goed	  zijn	  voor	  Hoeilaart.	  

	   	  



Zoals	  al	  gezegd	  win	  je	  met	  een	  goed	  programma	  alleen	  geen	  verkiezingen.	  Alles	  draait	  om	  
communicatie	  en	  interactie	  met	  de	  inwoners	  van	  Hoeilaart.	  De	  enige	  manier	  om	  alle	  inwoners	  van	  
Hoeilaart	  te	  bereiken,	  ook	  zij	  die	  Hoeilaart	  alleen	  maar	  zien	  als	  een	  slaapplaats,	  is	  door	  aan	  hun	  deur	  
te	  staan.	  En	  dit	  niet	  alleen	  met	  de	  verkiezingen,	  maar	  ook	  in	  de	  zes	  jaar	  die	  komen.	  

Mijn	  bedoeling	  is	  om	  hiermee	  een	  dubbeslag	  te	  slaan.	  We	  stappen	  naar	  de	  mensen	  toe	  met	  een	  
concreet	  plan	  dat	  een	  impact	  heeft	  op	  hun	  dagelijks	  leven.	  Dit	  in	  thema’s	  rond	  verkeersveiligheid,	  
speelpleintjes	  voor	  kinderen	  of	  om	  het	  even	  wat	  hun	  kan	  aanbelangen	  in	  het	  dagelijkse	  leven.	  Naast	  
een	  direct	  contact	  tussen	  onze	  partij	  en	  de	  Hoeilanders	  kunnen	  we	  hier	  een	  andere	  slag	  mee	  
thuishalen.	  Een	  voorstel	  van	  onze	  gemeenteraadsleden,	  direct	  gesteund	  door	  de	  handtekeningen	  
van	  een	  deel	  van	  de	  Hoeilaartse	  bevolking	  kan	  veel	  moeilijker	  zomaar	  door	  de	  meerderheid	  naast	  
zich	  neergelegd	  worden.	  	  

Aarzel	  dus	  niet	  om	  uw	  buren,	  vrienden,	  ouders	  of	  kinderen	  aan	  te	  spreken	  over	  de	  CD&V	  en	  wat	  de	  
kracht	  van	  de	  oppositie	  kan	  zijn.	  Ik	  zou	  graag	  hebben	  dat	  we	  ons	  niet	  laten	  vangen	  aan	  de	  oeroude	  
rol	  die	  de	  oppositie	  is	  toebedeeld:	  to	  oppose,	  om	  tegen	  te	  zijn.	  Wat	  we	  wel	  gaan	  doen	  is	  controleren.	  
Een	  absolute	  meerderheid	  is	  iets	  gevaarlijk,	  dit	  kan	  tot	  grootheidswaanzin	  of	  onaantastbaarheid	  
leiden.	  Het	  is	  de	  taak	  van	  onze	  mandatarissen	  om	  er	  op	  toe	  te	  zien	  dat	  dit	  niet	  gebeurd.	  	  

Daarnaast	  moeten	  we	  met	  enkele	  projecten	  per	  jaar	  in	  de	  aandacht	  komen.	  Projecten	  die	  tot	  doel	  
hebben	  de	  levenskwaliteit	  van	  de	  Hoeilander	  te	  verbeteren.	  Ik	  maak	  mij	  geen	  illusies.	  Die	  ideeën	  
gaan	  niet	  alleen	  van	  mij	  komen,	  maar	  van	  u	  de	  inwoners	  van	  Hoeilaart.	  Dit	  is	  dan	  ook	  een	  warme	  
oproep	  aan	  u,	  om	  mee	  te	  werken	  aan	  deze	  projecten	  en	  dit	  kan	  al	  door	  er	  gewoon	  over	  te	  praten	  
met	  buren,	  vrienden,	  ouders	  of	  kinderen.	  	  

Ik	  hoop	  u	  ook	  te	  kunnen	  verwelkomen	  op	  ons	  eerste	  open	  discussie	  moment	  in	  maart,	  als	  ook	  op	  het	  
eerst	  volgende	  open	  partijbestuur	  in	  februari.	  Buiten	  de	  installatie	  van	  het	  Bureau	  en	  de	  lopende	  
gemeentezaken	  zou	  ik	  graag	  het	  antwoord	  weten	  van	  onze	  bestuursleden	  op	  2	  vragen.	  Dit	  zijn	  ook	  2	  
vragen	  waar	  elk	  lid	  mij	  zijn	  antwoord	  mag	  op	  geven.	  

1) Waarom	  bent	  u	  lid	  van	  de	  CD&V?	  
2) Wat	  wenst	  u	  uit	  uw	  lidmaatschap	  te	  halen	  of	  er	  mee	  te	  bereiken?	  

Je	  kan	  pas	  als	  partij	  naar	  nieuwe	  leden	  toestappen	  als	  je	  weet	  wat	  je	  aantrekkelijk	  maakt	  voor	  de	  
huidige	  leden.	  

Aarzel	  dan	  ook	  niet	  om	  mij	  aan	  te	  spreken	  met	  uw	  opmerkingen,	  ideeën	  of	  vragen.	  	  

Ik	  wens	  u	  nog	  een	  fijne	  avond	  en	  nogmaals	  mijn	  beste	  wensen	  voor	  het	  nieuwe	  jaar.	  Het	  belooft	  een	  
heel	  boeiend	  nieuw	  jaar	  te	  worden.	  


