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Eindejaarsw ensen

Beste collega’s,
dames en heren,
Onze werkzaamheden voor het jaar 2012 zitten er op. Nu wachten ons een aantal
ontspannende dagen, samen met familie en vrienden.
Ik wil u allen hartelijk danken voor uw constructieve bijdrage aan de
begrotingsbesprekingen. Net als voor de geleverde inspanningen tijdens het hele voorbije
jaar.
Ik wens ook een speciaal woord van dank te richten tot de medewerkers van het Algemeen
Secretariaat voor hun inzet en ondersteuning. Hun dienstverlening vergemakkelijkt onze
taak als politici op logistiek en administratief vlak. Het behoorlijk functioneren van het
parlement is in hoge mate te danken aan de kwaliteit van alle personeel, ook dat van de
fracties.
En ik wil ook de mensen van de pers bedanken voor hun bijdrage – vooral dan die
persmensen die het reilen en zeilen in dit huis van nabij volgen.
Collega’s, ik wil u tevens uit eigen naam danken voor het vertrouwen dat ik ook het
afgelopen jaar van u mocht genieten. Ik hoop dat onze goede verstandhouding ook in de
toekomst mag worden voortgezet. Goede samenwerking en goede persoonlijke
verhoudingen zijn kostbare waarden, en het zijn voorwaarden voor een politiek bestel dat
verdraagzaamheid en openheid hoog in het vaandel voert.
2012 was opnieuw een jaar met voorspoed, maar helaas ook tegenspoed. We herinneren
ons de schokgolf die door Vlaanderen trok naar aanleiding van de busramp in het Zwitserse
Sierre, waarbij 28 mensen, onder wie 22 kinderen, het leven lieten.
Ik verwijs ook naar de aangekondigde sluiting van Ford Genk, die voor duizenden mensen
een bittere nasmaak nalaat.
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Politiek werd dit jaar gedomineerd door de gemeenteraadsverkiezingen. Sommigen onder u
wonnen of verloren een mandaat. Velen onder u hebben dus drukke tijden achter de rug,
als kandidaat of als steun voor uw partij. Ik wil u evenwel aanmanen u het komende jaar
weer volop op uw parlementaire mandaat te concentreren.
2013 wordt immers weer een boeiend jaar, waarin vanuit dit huis zeker opnieuw kritisch
gekeken zal worden naar de werkzaamheden aan de overkant van de straat, alleszins wat
de staatshervorming betreft. Dit zal debatten stofferen, maar hopelijk zonder dat het echte
Vlaamse decreetgevend en controlerend werk daaronder lijdt. Er staan in het laatste
volledige kalenderjaar voor de verkiezingen immers nog heel wat initiatieven op stapel.
Collega's,
dames en heren,
de laatste vergadering van het kalenderjaar is het moment bij uitstek om goede
voornemens en wensen te uiten. Het loont zeker de moeite om de evoluties die zich in dit
parlement voordoen, in ogenschouw te nemen en om even stil te staan bij het eigen
functioneren en zelfkritisch te zijn – zoals we kritisch voor anderen zijn. Het resultaat kan
alleen maar tot een nog beter functionerend parlement leiden.
Ik wens u voor het komende jaar dan ook veel inspiratie voor boeiende, geconcentreerde en
dus niet te lange tussenkomsten. En ik hoop dat u na een verkwikkende vakantie vooral
goed uitgerust aan het nieuwe jaar kunt beginnen.
Voor 2013 wens ik u allen, uw familie en uw vrienden veel liefde, vriendschap en een goede
gezondheid toe.
Ik dank u.
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