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Goede morgen beste MEnSen 

 

In de eerste plaats van harte welkom! 

Wij zijn blij dat u op onze uitnodiging bent ingegaan. 

Onze eerste nieuwjaarsreceptie van MEnS is een feit. 

Namens alle leden van MEnS wens ik u een zalig, gezond en voorspoedig 2020. 

Natuurlijk mag op een dag als vandaag een terugblik op het afgelopen jaar niet ontbreken. 

Het ontstaan van onze vereniging Mens vindt zijn oorsprong in het spontaan de koppen bij 

elkaar steken van een beperkt aantal personen. Seline, Vincent, Lofti, Pia en Chris e.a. 

vormden de harde kern van het eerste uur. 

De euforie van het verwerven van een zitje in de gemeenteraad was groot. De bewustwording 

dat er plaats was voor de beweging ”MEnS”, in het politieke landschap van ons dorp, was 

verpletterend. 

Met vallen en opstaan verliep de eerste periode. 

Door Seline werd aan mij gevraagd om de rangen te komen versterken, ik kon geen nee 

zeggen bij het doornemen van hun “programma”. Spontaan werd ik op een van de eerste 

bijeenkomsten tot voorzitter gebombardeerd. Mij ten zeerste bewust van de verpletterende 

verantwoordelijkheid die op dat moment op mij af kwam. 

De soms grote verschillen, qua opvatting en oorsprong , van mijn leden, moesten op een lijn 

worden gebracht. De violen gestemd met behoud van de eigenheid en respect des persoon.  

Dit resulteerde ook onze nieuwe logo zoals u achter mij ziet. 

 

De drang om een positieve bijdrage te leveren aan het dagelijkse leven in ons dorp is groot. 
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De vele beslissingen van nu zullen het toekomstig beeld van onze gemeenschap bepalen. 

De vraag die natuurlijk op ieders lippen ligt: “Op welke wijze denken jullie dit te kunnen doen?” 

Daarop kan ik een kort en krachtig antwoord geven: “Wij zijn er voor u beste dorpsgenoten”.  

Wij zullen prioriteit afdwingen waar het de veiligheid van onze inwoners betreft.  

Wij zullen waken over een gezond, verantwoord bestedingspatroon van de door u betaalde 

belastingen. 

Wij stellen in alle opzichten en op elk moment u als persoon centraal met al zijn behoeften. 

Het bestrijden en nemen van de nodige maatregelen wat betreft de oprukkende eenzaamheid, 

niet alleen van onze oudere generatie. 

De toenemende armoede zullen wij met hand en tand bestrijden. 

De mistoestanden op het gebied van onterecht  toe eigenen van gemeenschapsgelden 

moeten worden gestopt.  

Dit is en asociaal gedrag en gaat ten koste van het sociaal beleid. 

De jeugd geven waar ze recht op hebben, maar hen ook wijzen op hun verantwoordelijkheid. 

Mede er voor zorgen dat een gezonde geest in een gezond lichaam geen loze kreet zal zijn.  

Een eerlijk en goed sociaal beleid wat de huisvesting betreft in onze gemeente is ons doel. 

Het is onverantwoord om mensen letterlijk en figuurlijk in de kou te laten staan. 

Onze verantwoordelijkheid opnemen en open staan voor de wereldproblematiek. Het grote 

vluchtelingenprobleem niet negeren en ons sociaal steentje bijdragen voor de oplossing daar 

van. 

Bedenk dat we over onze medemensen spreken. 

Wij willen een aanvulling zijn op menig goed bedoeld programma van andere politieke partijen. 

Steken onze handen uit voor een oprechte samenwerking. 

Maar laat ons absoluut geen voorbeeld nemen aan de nationale politieke partijen waar de 

slogan is: ikke ikke en de rest kan … vult U zelf maar in. 
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Natuur en klimaat, de oorsprong van alle leven, zijn een van onze grote zorgen. Niet alleen 

voor ons zelf maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen en volgende generaties. Onze 

natuurlijke long moeten wij koesteren. 

Het is onze verdomde plicht er positief aan mee te werken een evenwicht te vinden tussen 

natuur en economie. 

Wij willen bijsturen, bouwen, niet afbreken. 

De mensen die het vertrouwen en hun stem aan ons gaven niet teleur stellen. 

Lieve mensen, wij willen er zijn voor alle mensen!!!!! 

Onze vertegenwoordiging in de gemeenteraad wordt op een schitterende manier vertolkt door 

Seline. In het begin een beetje onwennig. Maar nu vol overgave en met spirit. Het valt niet 

mee om je weg te vinden in de augiasstal van regelgevingen. De “stammtische” van de 

gemeenteraad nodigt niet uit tot een open dialoog. Het is soms heel moeilijk om autoritair 

gedrag te ervaren laat staan te aanvaarden. Het op begrijpelijke wijze brengen van bepaalde 

beslissingen in de gemeenteraad is absoluut geen sinecure. 

De woorden “transparantie” en “inspraak” worden te pas en te onpas rond de oren geslingerd. 

Commissies, studies en gespreksgroepen, goed bedoeld, worden opgericht. Maar het sturen 

hier van door het bestaande etablissement is en blijft een feit. Het resultaat, op kort termijn, is 

voor hen een politieke must . 

Nee beste mensen, het is niet het doel van MEnS om persoonlijk eer en glorie na te streven. 

Wij zijn en blijven sociaal, opkomend voor onze medeburgers. Dit uit alle rangen en standen. 

Namens alle leden van MEnS wens ik u nogmaals een gezond en sociaal 2020. 

We heffen samen het glas en bevestigen hierbij onze voornemens. 

Vergeet niet “ glaasje op, laat je rijden” 

Bedankt. 

 

Frans De Caluwé 

Voorzitter MEnS 


