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Respect voor de echte doeners.
Liberalen zijn doeners, en zij willen andere
‘doeners’ belonen: mensen die ondernemen,
werken in bedrijven en openbare besturen,
die zich vrijwillig inzetten voor anderen.
De leerkrachten, de medewerkers uit de welzijnssector, ze verdienen allemaal ons respect.
We moeten ervoor zorgen dat wie hard werkt,
meer loon overhoudt.
Kinderen verdienen gelijke kansen.
Onze kinderen zijn onze toekomst, én om van
hen sterke volwassenen te maken, verdienen
zij alle kansen. Een goed onderwijs, dat ieders
talent ondersteunt, kost geld. Ook kinderen
die niet de opvoeding krijgen die ze nodige
hebben of extra zorg verdienen, hebben nood
aan onze aandacht. Vlaanderen moet daar
prioriteit leggen.

toerisme, vrije tijd, ondernemen en duurzaamheid. Dat zijn héél veel taken, waar veel geld
voor nodig is.
Ik wil me dan ook inzetten voor een slanke en
efficiënte Vlaamse overheid, die de middelen
geeft daar waar ze het hardst nodig zijn.
Verantwoordelijkheid nemen.
U kent me als een ondernemende vrouw, die
verantwoordelijkheid neemt en doorzet, ook
als het moeilijk gaat. Die eigenschappen
komen goed van pas om in het parlement
te pleiten voor onze uitdagingen, voor onze
mensen en voor ons Pajottenland.
Met vriendelijke groeten
Irina De Knop

Sterke lokale besturen.
Vlaanderen is ook bevoegd voor de steden en
gemeenten. Uiteraard wil ik als burgemeester
ook daar graag mijn stempel drukken. Lennik,
Gooik en vele andere landelijke gemeenten
moeten rondkomen met een beperkt aantal
middelen en daarmee moeten zij zowel de
veiligheid van onze inwoners waarborgen,
inzetten op verkeersveiligheid, financiële
ondersteuning geven aan mensen die dat
nodig hebben en ook nog een dynamisch
beleid voeren op het vlak van onderwijs,

irina
de knop
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Vlaams Parlement
Burgemeester Lennik

Voor hun toekomst zet ik mij in.
Hallo allemaal,
Deze verkiezingen gaan over ons allemaal.
En dus zet ik de ‘doeners voorop’.
Als burgemeester van Lennik en gewezen
Volksvertegenwoordiger voel ik samen met
jou wat er leeft in het Pajottenland, en hoe
we samen kunnen bouwen aan onze toekomst en die van onze mooie gemeenten.
Lees het vervolg op de achterzijde.

Irina

