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Dubbelinterview
Herbert Debout & Marina Boussu
door Nele Maris

Herbert Debout neemt afscheid van de 
gemeenteraad. Maar niet zonder tevreden 
terugblik. Marina Boussu zal hem vervan-
gen. Met haar blikken we al even vooruit.

Lees het hier, op pagina 4!
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Herbert
- Hoe ziet een gewone dag uit uw leven er uit?
Herbert: Ik tracht als leerkracht de nieuwe generatie land-
bouwers iets bij te brengen i.v.m. de hedendaagse landbouw. 
Na de schooldag moet ik dan nog de nodige lessen voor-
bereiden en uiteraard help ik thuis ook nog een handje in 
de tuin of  het huishouden. En als ik een dag of  een namid-
dag vrij heb, ben ik meestal aan het werk op de boerderij in 
Alken, voornamelijk veldwerk, onderhoud en herstellingen 
uitvoeren.

- Waarom stop je als gemeenteraadslid in Alken?
Herbert: Omdat ik samen met mijn vriendin Lin een huis 
gekocht heb in Laakdal. Dat houdt in dat ik binnenkort niet 
meer in Alken woon en dan vind ik het niet meer dan nor-
maal dat je ontslag neemt uit de gemeenteraad en bijgevolg 
de politiek in eigen dorp vaarwel zeg.

- Waar stond je als Alkense politicus de voorbije jaren voor?
Herbert: Ik heb tijdens mijn politiek actieve periode voor-
namelijk aandacht gehad voor de items: landbouw, verkeer, 
ruimtelijke ordening en milieu. Mijn doel was altijd de zaken 
te bekijken door de ogen van Jan modaal (hiermee bedoel ik: 
welke impact zal een beslissing of  ingreep hebben voor de 
betrokken partijen?) met een dosis gezond boerenverstand. 

- Wat sprak jouw het meest aan in de Alkense politiek?
Herbert: Het contact met de mensen en het verkrijgen van 
inzicht in de werking van een gemeente.

- Krijgt je politieke carrière een vervolg?
Herbert: Wellicht niet, of  toch zeker niet in de nabije toe-
komst. Ik woon in Laakdal, maar ken het dorp en zeker de 
mensen onvoldoende om enige zinnige inbreng te kunnen 
brengen. 

- Wat is je mooiste herinnering aan de Alkense politiek?
Herbert: Het samenwerken met de andere partijleden, op de 
markten staan, samen overleggen op de fractievergaderingen, 
het samen voor één doel gaan.

Marina
- Hoe ziet een gewone dag uit uw leven er uit?
Marina: Iedere dag ben ik actief  bezig met kinderen. Tijdens 
de schoolperiode ben ik busbegeleidster van De Berk en De 
Kids. Op woensdagnamiddag geef  ik schaakles en tijdens het 
weekend doe ik allerhande kinderanimatie. Dan geef  ik ook 
nog vorming aan onthaalouders. Door al deze bezigheden 
zijn er natuurlijk veel sociale contacten.

- Wat is je motivatie om Herbert te vervangen in de gemeen-
teraad?
Marina: Mijn interesse in het OCMW is er nog steeds. Maar 
na 2 jaar de gemeenteraden zo wat op te volgen, is ook daar 
mijn nieuwsgierigheid gegroeid. Als eerste opvolger hebben 
ze gevraagd of  ik Herbert wou vervangen en ik heb daar niet 
lang moeten over nadenken. Mijn motto blijft toch nog altijd 
hetzelfde “ik doe mijn best, maar beloven doe ik niet”. 

- Waar wil jij de komende jaren voor staan?
Marina: Alles wat met jeugd te maken heeft. Ik werk als 
zelfstandige samen met verschillende gemeenten en als ik zie 
wat daar voor de jeugd gedaan wordt, is er in Alken toch nog 
wat werk aan de winkel.

- Wat spreekt jouw het meest aan in de Alkense politiek?
Marina: Wat iedere politieker wil “zorgen dat iedere Alke-
naar het naar zijn zin heeft”.

- Hoe zie jij jouw toekomst in de Alkense politiek?
Marina: Ik hoop of  droom van een fijne samenwerking met 
iedereen in het politieke landschap. 

- Waar wil je over 5 jaar staan? 
Marina: Ik blijf  erbij en zeg nogmaals, beloven doe ik niet! 
Ik wil wel heel hard mijn best doen om kleine dingen te ver-
wezenlijken. Een stem zijn voor mensen die mijn stem nodig 
hebben. Over 5 jaar zou het wel fijn zijn moesten de anderen 
zeggen: “het is toch fijn om met Marina samen te werken”.
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- Wat is de reden van de huidige onenig-
heid ?
Alex Dubois (voormalig politieraadlid en 
expert financiën CD&V Alken): “De on-
enigheid draait blijkbaar om de centen. 
De dotaties van de 5 gemeenten werd 
door het politiecollege in het nadeel van 
Alken en Borgloon beslist. De huidige 
burgemeester van Alken heeft hier op 
het politiecollege  mee ingestemd doch 
werd door zijn schepencollege maar 
ook door CD&V Alken op de laatste 
gemeenteraad teruggefloten. Uiteinde-
lijk stemde hij op de politieraad tegen, 
maar het kalf  was toen al verdron-
ken…”

- Wat is het standpunt van CD&V Al-
ken in de politieraad ?
Marcel Daniels (huidig lid politieraad): 
“De politieraad komt uiterst zelden bij-
een en wij moeten de informatie telkens  
na de feiten en van derden vernemen. 
Het politiecollege zou de politieraad 
eerder en beter bij de besluitvorming 
moeten betrekken.  Maar de essentie 

van het verhaal is de kostprijs van het 
gebouw of  beter nog het talmen met 
het nemen van besluiten of  dat gebouw 
er nu komt of  niet.Voor ons is het es-
sentieel dat iedereen binnen het kanton 
ongeveer hetzelfde betalen zou, een 
combi van de politie is zowel dienstig 
voor de inwoners van Kortessem als die 
van Heers of  Alken.”

Frank Deloffer (voormalig lid van politie-
college): “Op één van de eerste gemeente-
raden waar met groot trommelgeroffel 
de fusieplannen van de politiezones 
werd aangekondigd, hebben wij als 
Cd&V onze bedenkingen en twijfels 
geuit. De studie van de gouverneur 
heeft ons gelijk gegeven. Van fusie is 
geen sprake. Wel slaagt het politiecol-
lege er niet in om gezamenlijk knopen 
door te hakken.  Moet het gebouw er 
nu komen ja of  nee?  Blijkbaar had de 
vorige waarnemend korpschef  een plan 
om zonder nieuw gebouw de zaak te or-
ganiseren. Of  dat plan besproken is of  

een ernstige kans heeft gekregen weten 
we niet…ondertussen is deze waarne-
mende korpschef  vervangen door een 
andere waarnemende korpschef…”

Alex Dubois: “In de krant moeten we 
lezen dat de burgemeester van Alken 
zijn collega’s oproept om de plannen 
van de nieuwbouw te herbekijken en 
het met minder te doen.  Uit mijn erva-
ring als politieraadslid de vorige 6 jaar 
heb ik niet de indruk dat de plannen ge-
tekend werden met gouden deurknop-
pen….Wij vrezen dat deze denkpiste 
net zoals de vorige piste om te fusio-
neren terug een lege ballon is en heel 
veel tijd én geld zal doen verliezen.  En 
dit –zijnde geld en tijd- zijn nu juist de 2 
dingen welke de politiezone niet heeft. 
Vandaar onze warme oproep om het 
touwtrekken niet te stoppen, maar wel 
aan één koord te gaan trekken, dit in het 
belang van het welzijn en veiligheid van 
onze inwoners”

CD&V Alken vraagt 
politiecollege politiezone 
Borgloon aan één koord te trekken
De politiezone Borgloon heeft de laatste jaren al heel wat mee-
gemaakt. De werking wordt er door de schorsing van een groot 
aantal agenten/koprschef en de wissels van de waarnemende 
korpchefs sterk bemoeilijkt.  Men dacht een wonderoplossing te 
hebben gevonden  door de gouverneur te volgen in zijn oproep 
om de studie van Brice De Ruyver af te wachten.  Deze laatste 
ging kijken of fusies binnen Limburg mogelijk waren.
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CD&V vindt sociaal contact 
noodzakelijk voor iedereen.  
Daarom wordt het werkwoord 
“buurten” hoog in het vaandel 
gedragen.

Buurten in je eigen straat of  vereniging 
wordt al jaren gestimuleerd door 
CD&V en ook gesubsidieerd.  We zijn 
zeer tevreden dat het huidige beleid 
deze subsidiëring verderzet. 
We kunnen echter ook buurten over 
de grenzen heen. Onze gemeente 
is verbroederd met Alken aan de 
Moezel in Duitsland, met Alken in 
Denemarken en met de familie Alken 
uit het Nederlandse Meersschen.

De verbroederingsfeesten vinden 
tweejaarlijks plaats. 
Dit jaar vinden de verbroederings-
feesten plaats in Alken/België en dit 
van vrijdag 4 t/m zondag 6 april.
Hebt u interesse om deel te nemen 

aan de feestactiviteiten? Hebt u een 
bed vrij om gasten van Duitsland of  
Denemarken te ontvangen? 

Dan is dit een ideale gelegenheid om 
mee te buurten over de grenzen heen.

Kris Franssens: “Als partij die toch 
heel wat wortels in de land- en tuin-
bouw heeft, kijken we uiteraard uit 
naar dit seizoen waarin we zaaien om 
later op het jaar een rijkelijke oogst 
binnen te halen.
Maar we willen niet enkel op het 
land oogsten.  CD&V Alken zal in 
maart de kandidaturen van de nieuwe 
bestuursploeg voorleggen aan zijn 
achterban. Na de verkiezingen van 
2012 kwamen we met CD&V Alken 
even in een koude winter terecht.  
Letterlijk maar zeker ook figuurlijk.”

Frank Deloffer: “2013 was voor 
CD&V Alken een jaar van wennen 
aan de nieuwe situatie in de oppositie.  
Een proces waarin we als groep en 
als persoon leergeld hebben moeten 
betalen. Ik ben er echter ook van 
overtuigd dat we hier als groep ster-
ker zijn uitgekomen en klaar zijn voor 
een doorstart” 

Alex Dubois: “De afgelopen legisla-
tuur heb ik het voorzitterschap op 
mij genomen.  Het laatste jaar was 
niet altijd even eenvoudig, maar 
we staan klaar.  Een nieuwe, jonge 
en dynamische ploeg die op een 
positieve en christendemocratische 
manier het huidige gemeentebestuur 
het vuur aan de schenen zal leggen.  
Met maar 1 doel, het welzijn en de 
welvaart van iedere Alkenaar.”

Als goed gezinde partij slaan we de 
handen in mekaar om meer dan ooit 
te bewijzen dat CD&V de enige echte 
gezinspartij in Vlaanderen is.  CD&V 
heeft vertakkingen in alle lagen van 
onze samenleving en is binnen alle 
culturen vertegenwoordigd onder de 
Vlaamse kerktorens.

Verbroederingsfeesten ALKEN 2014

Lentefeest CD&V Alken
Op 16 maart zal CD&V Alken haar Lentefeest organiseren, met als 
spreker Wouter Beke.  De traditionele nieuwjaarsreceptie wordt 
dit jaar in een fris kleedje gestoken aan de vooravond van de lente 
2014.


