"EU-burgers, neem deel aan de verkiezingen"
In Kraainem
heeft de
Vlaamse
eenheidslijst
Open een
ultieme oproep
gedaan aan EUburgers om te
participeren bij
de komende
verkiezingen.
Telenet-topman
Duco Sickinghe (foto) en EU-commissaris Karel De Gucht steunen
de oproep.
In Kraainem is meer dan een kwart van de inwoners EU-burger. Er wonen 7.526
Belgische kiezers en 2.400 potentieel kiesgerechtigde EU-burgers.
EU-burgers moeten zich inschrijven om te kunnen deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen en ze moeten dit doen voor het eind van de maand juli.
Maar op dit ogenblik heeft slechts 16,17 procent van de EU-burgers in Kraainem dat
gedaan: 388 van de 2.400 potentiële kiezers. In de zes faciliteitengemeenten samen
heeft slechts 14,75 procent zich ingeschreven.

De Kraainemse Vlaamse eenheidslijst Open
heeft vandaag een ultieme oproep gedaan aan
de EU-burgers om deel te nemen aan de
stembusgang.
De oproep kreeg de opvallende steun van EUcommissaris Karel De Gucht (kleine foto), die
de militanten van Open kwam toespreken en
die het belang van het samenleven van alle
Europeanen benadrukte. "Deze mensen maken deel uit van de lokale samenleving.
Ze mogen zich niet opsluiten. Hun stem is ook belangrijk. Gemeentepolitiek gaat
over wezenlijke ingrepen met een impact op de lokale samenleving. Het is dan ook
niet meer dan logisch dat Europeanen zich niet alleen laten registreren om te kunnen
stemmen, maar dat ze zich ook verkiesbaar stellen. Zo worden ze echt betrokken bij
wat er gebeurt in de gemeente waar ze wonen en waar hun kinderen naar school
gaan."

"Welcome in Kraainem"-dagen

Een tweede steun kwam er van Kraainemnaar Duco Sickinghe, de CEO van Telenet
en in januari verkozen tot Manager van het Jaar. De Nederlander onderstreepte het
internationale karakter van de gemeente Kraainem en de Vlaamse rand.
"Kraainem is een internationale gemeente. Ik hoop enerzijds de boodschap van het
lokale bestuur over te brengen aan de EU-burgers, maar anderzijds wil ik ook de
stem van de Europeanen laten horen in het gemeentehuis. Dat zal het samenleven
in Kraainem nog aangenamer maken. Reeds verschillende jaren organiseert mijn
echtgenote "Welcome in Kraainem"-dagen om de nieuwe inwoners te verwelkomen."
Open zal drie EU-burgers opnemen op zijn gemeenteraadslijst: de Zweed Bo
Rosengren is een van hen. Hij organiseert in Kraainem de Scandinavische
ploegsport Floorball. Met meer dan honderd leden groeide zijn club snel uit tot de
grootste in de Benelux.	
  

