Opening van het Parlementair Jaar

door Jan Peumans
(voorzitter Vlaams Parlement)

ma 24 september 2018 – 14.00u – Koepelzaal

*********************************************************

Dames en Heren ministers,
Beste collega’s volksvertegenwoordigers,
Beste medewerkers van het Vlaams Parlement,
Geacht publiek,

Welkom
Met veel plezier heet ik u hier allen hartelijk welkom voor onze eerste zitting
van het parlementaire jaar 2018‐2019.
Onze koepelzaal, onze stoelen, onze micro’s en stemknopjes blinken weer alsof
ze fonkelnieuw zijn. De diensten van ons parlement hebben alles in gereed
gebracht opdat u in de best mogelijke omstandigheden zou kunnen werken.
Graag wil ik hen daarvoor bedanken, want zij zorgen ervoor dat wij,
volksvertegenwoordigers, onze taak in de best mogelijke omstandigheden
kunnen vervullen.
Ook u, beste politici, zit hier zo goed als voltallig en met frisse moed, klaar om
de mouwen op te stropen en om met veel enthousiasme het spreekgestoelte
te beklimmen. En onze parlementaire televisiezender vlaamsparlement.tv zal
uw optredens met veel professionaliteit aan de burger tonen.

Kortom, het wordt voor iedereen een jaar vol opwinding en nervositeit.
De oorzaak daarvoor ligt voor de hand, met maar liefst twee
verkiezingszondagen in het verschiet: op 14 oktober voor de
gemeenteraadsverkiezingen, op 26 mei 2019 voor de samenstelling van deze
vergadering voor de legislatuur 2019‐2024.
Iedereen weet dat politici in de maanden voor die stembusslagen veel werk op
de plank hebben om hun potentiële kiezers te overtuigen.
Toch wil ik u vragen dat u allemaal op professionele wijze tot op de slotdag van
uw mandaat precies datgene doet waarvoor de Vlaamse burger u in 2014
verkozen heeft: om hem of haar te vertegenwoordigen.
U doet daarvoor maar best uw uiterste best, want in deze tijden staan de
parlementaire democratieën in verscheidene Europese landen onder druk.
Daarom is het precies uw taak om op te komen voor de onafhankelijkheid en
de geloofwaardigheid van de wetgevende macht.
In dat verband wil ik u graag wijzen op de nakende opening van ons nieuwe,
interactieve bezoekerscentrum in de Loketten. Na het officiële
openingsmoment op donderdag 15 november, gooien wij in het weekend van
17 en 18 november de deuren van ons Vlaams Parlement open. De Vlaamse
burger zal dan van naderbij kunnen kennismaken met de gebouwen, de
geschiedenis en de werking van ons Parlement.
Het spreekt voor zich dat ook u, de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, een
actieve rol zal mogen spelen tijdens dit openingsweekend. U hoort daar nog
van.
Dat lange weekend vormt immers een ideale gelegenheid voor u om de
Vlaamse burger te tonen wat u als Vlaams volksvertegenwoordiger voor hem of
voor haar betekent.

Met natuurlijk de bedenking, dat u die opdracht niet alleen tijdens dat
weekend, maar elke dag van dit jaar ter harte neemt. Ik reken erop dat u dat
doet met volle overgave, tot op de laatste dag van uw mandaat van vijf jaar.

Ik wens u daarbij veel inspiratie, veel werklust en een goede gezondheid.
Ik dank u.
Jan Peumans, 24 september 2018

