Ingrid Holemans: “In ons onderwijs is de
instroom uit Brussel heel groot. We tellen in
onze gemeente tot 125 nationaliteiten en
een meerderheid van de leerlingen op school
spreekt thuis geen Nederlands. Sociaal is die
groep enorm breed en divers, van Eurocraten
tot kansarmen. Onze lesgevers in de basisscholen slaken een noodkreet dat ze geen
tijd en ruimte hebben om al die leerlingen
apart op te vangen. We behelpen ons in de
mate van het mogelijke met vrijwilligers, maar
hebben nood aan budgetten voor kleinere
klassen en meer leerkrachten zorg.”
Natalie Miseur: “Er gaat naar mijn aanvoelen
te veel geld naar de hogere graden van het
middelbaar onderwijs. Daar kom je vaak klasjes tegen met een handvol leerlingen, terwijl
in de lagere graden en het basisonderwijs de
klassen uit hun voegen barsten. We moeten
de richtingen die weinig perspectief bieden,
afschaffen en meer inzetten op richtingen die
een toekomst hebben. Een goed voorbeeld
is de opleiding vliegtuigtechnieken, die hier
in Zaventem wordt gegeven en leerlingen uit
heel Vlaanderen aantrekt.”
Ingrid Holemans: “Vlaanderen zou ook wat
meer weerwerk moeten bieden tegen sommige beslissingen van het Brussels Gewest. Onze
luchthaven lijdt onder de communautaire
spelletjes, terwijl nota bene heel wat Brusselaars hier werken.”
Irina De Knop: “Het valt me in het algemeen op
dat Brussel zich vaker afsluit en dat ook Vlaanderen Brussel steeds meer loslaat.

We moeten als goede buren terug compromissen leren maken. Het is geven en nemen.”
Ingrid Holemans: “We stellen in Zaventem een
stijging vast van de kansarmoede, terwijl we
hier de hoogste werkgelegenheidsgraad van
het land hebben. Dat is contradictorisch.
Lokaal proberen we te helpen waar dat kan,
zoals met het ‘Doe je mee’-fonds, maar er is
meer nodig.”
Natalie Miseur: “Zaventem kreeg een subsidie
voor integratie, waarbij straatwerkers en
sociale werkers anderstalige ouders preventief gaan proberen te betrekken bij de scholen
en het sociale leven. Maar het kostte onze administratie wel bijna twee jaar om die subsidie
rond te krijgen.”
Irina De Knop: “Vlaanderen zou dat geld beter
proactief toevoegen aan het Gemeentefonds,
in plaats van de lokale besturen te belasten
met eindeloze papierwinkels. De noden zijn
gekend, geef de gemeente dan toch gewoon
de gepaste middelen.”
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Ingrid Holemans: “Ik denk nog aan iets: we
hebben hier nogal wat leegstaande kantoren
en bedrijven waarin we graag lofts en recreatie
zouden willen onderbrengen, maar ze liggen
in de verkeerde zone. Vlaanderen zou in zo’n
dossiers wat soepelheid moeten tonen en
de gemeenten meer vrijheid geven over wat
waar past.”
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De Vlaamse Rand heeft haar eigen
zorgen en Vlaanderen houdt daar
niet altijd voldoende rekening mee.
Samen met de Zaventemse kandidate Natalie Miseur vroeg ik aan
burgemeester Ingrid Holemans welke
prioriteiten vanuit Zaventem zeker
moeten worden meegenomen naar
de volgende parlementen. Dit is een
greep uit de bevindingen die we
samen delen.

Irina

Lees het vervolg op de achterzijde.

