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Beste Inwoners,
Een mooi moment...
20 jaar, en zelfs iets meer was ik op een actieve wijze begaan met de gemeentepolitiek. Eerst,
van 1995 tot 2000, als aandachtig toehoorder op de gemeenteraadszittingen, dan als
onafhankelijk kandidaat en verkozene (fractieleider VLDplus) in de periode 2001 -2006, daarna
als Schepen van Financiën van 2007 tem 2012, vandaag nog als fractieleider VLD (Voor Latem
en Deurle) in de oppositie sinds 2013 . Elk weekend, elke dag, vele avonden werden dikwijls
gehypothekeerd door de keuze voor politieke activiteit in deze diverse periodes.
Daar wil ik nu verandering in brengen, als echtgenoot, vader, en ook als grootvader van drie
kleinkinderen, die in de mooiste momenten van hun peuter- en kleuterzijn vertoeven. Ik wil nu
eens andere prioriteiten kunnen volgen..... vandaar ook mijn beslissing - 6 maanden voor de
gemeenteraadsverkiezingen- om geen kandidaat meer te zijn de volgende keer.
Intussen, en gezien de perfecte verstandhouding en gemeenschappelijke doelstellingen waarin
we binnen de fractie steeds overeenkomsten en afstemming vinden, tevens mede op de vraag
van mijn schitterende collega’s fractieleden, en gezien de nog zeer belangrijke projecten en
dossiers die hun vervolg zullen krijgen, zal ik in de aanloop naar de verkiezingen van oktober
mijn rol samen met hen verder opnemen.

Het is, het was en vooral het zullen mooie momenten zijn (geweest).
Ik heb intussen een enorme waardering voor mijn collega’s in de fractie en het vele werk dat
ook zij nu nog dagdagelijks doen in het belang van onze dorpen. Ze hebben samen met mij een
heel mooi traject afgelegd dat we willen afwerken met elkaar. Natuurlijk kunnen ze op mijn
steun en ervaring rekenen wanneer ze er behoefte aan hebben en zich klaarstomen voor de
volgende legislatuur.

Met genegen groeten,
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