Albert Beerens: “Het burgemeestersconvenant, bedoeld om de steden en gemeenten te betrekken in het klimaatbeleid, is een
goed instrument, maar er is daar een hogere
versnelling nodig. Als gemeente zijn onze
middelen en mogelijkheden beperkt om echt
een verschil te maken. Vooral op gewestelijk
niveau moet men veel meer gaan stimuleren
en motiveren.”

Albert Beerens: “Er is wat mij betreft zeker
nood aan een herwaardering van de onderwijsdirecties. Onze drie gemeentescholen
hebben allemaal problemen om directies te
vinden. En Opwijk is geen uitzondering.”
Irina De Knop: “Veel gemeentebesturen en
andere inrichtende machten kampen met
dat probleem. Leidinggevenden in scholen
moeten meer bevoegdheden krijgen en een
betere verloning in functie van de werklast.”
Evelien Beeckman: “Vlaanderen zou een meer
stimulerende rol moeten spelen naar jonge
ondernemers. Ik kom uit een familie van
zelfstandigen en ben als advocate ook zelfstandige. Er is meer hulp nodig bij de administratie en meer informatie, in de vorm van een
draaiboek.”

Irina De Knop: “Vlaanderen moet ook dringend
een betere balans vinden tussen “beslissen” en
“verhaal mogen halen”. Ik merk bij onze lokale
besturen veel frustratie om de aanslepende procedures bij allerlei vergunningen in
de ruimtelijke ordening. De Raad voor Vergunningsbetwistingen zou zich ten gronde
moeten buigen over de ruimtelijke inpasbaarheid van aanvragen en niet over procedurekwesties.”
Evelien Beeckman: “We moeten er bij de
betonstop over waken dat niet elk dorpscentrum evolueert tot een stadscentrum. Dat
risico is groot zodra je in het centrum meer
bouwlagen toestaat. Opwijk moet landelijk
blijven.”
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Albert Beerens: “Absoluut. Opwijk heeft op dat
vlak al beslist om twee woonuitbreidingsgebieden niet aan te snijden. Vlaanderen mag
ons zeker niet verplichten om de wooncapaciteit uit te breiden.”
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Onze lokale beleidsmakers werken dag
in dag uit samen met de verschillende
beleidsniveaus en ze hebben daardoor een
zeer klare, analytische kijk op de prioriteiten
voor het Vlaamse beleid. Samen met de
Opwijkse Open VLD-kandidate voor het
Vlaams parlement Evelien Beeckman
vroeg ik aan burgemeester Albert Beerens
op de man af welke prioriteiten hij vanuit
Opwijk wil meegeven op (vooral) het Vlaamse
niveau. Dit is een greep uit zijn bevindingen
die Evelien en ik ook delen.
Lees het vervolg op de achterzijde.

Irina

