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GRIMBERGEN

Wie is Marleen?
Marleen is wat je een moder-
ne en sociaalvoelende vrouw 
met een uitgesproken mening 
noemt. Zij toert constant 
door Grimbergen, doet graag 
een babbel met de mensen -
dat zal ze van haar pa Frans 
en mama Godelieve hebben- 
en helpt waar zij kan.

Zij is 46 jaar en ongehuwde 
mama van Joke (16) en Vik 
(19). 

Hoe spendeert ze 
haar tijd?
Zij is schepen van Welzijn, 
Onderwijs en Ontwikke-
lingssamenwerking. Beroeps-
halve is zij personeelschef en 
exploitatieverantwoordelij-
ke bij nv Caloribel.

Thuis vind je haar bijna 
nooit want zij is naast sche-
pen, mama en kostwinner 
ook nog voorzitter van ka-
rateclub Shito Grimbergen, 
bestuurster van vzw Heem-
schut, bestuurslid van de 
koninklijke muziekvereni-
ging De Cecilianen en de 
Filomeensvrienden, lid van 
het feestcomité van basket-
balploeg BC Grimbergen en 
bestuurslid van het Omme-
gangcomité. Ze zetelt in de 
raad van bestuur van de vzw 
Heilig Hart, vzw Erasmus en 
vzw PWO. Daarnaast is ze 
lid van de algemene verga-
dering van vzw Eigen Thuis, 
vzw Recreatief Vliegveld en 
de  vzw Sterrenwacht Mira. 

Op 'congé gaan' zit er dus 
niet echt in maar dat is ook 
niet zo haar dada. Geef haar 
liever maar een weekendje 
met haar studievrienden of 
een leuke citytrip. Een dagje 

shoppen of gewoon er even 
tussenuit met de kinderen 
ziet ze ook wel zitten.

Wat vindt Marleen 
belangrijk?
Marleen voelt zich vooral ge-
lukkig omdat haar kinderen 
goed hun plan kunnen trek-
ken. De studies gaan goed, 
Vik rijdt net met de auto en 
allebei hebben zij artistiek 
bloed door de aders lopen. 
Vik leeft zich uit in zijn mu-
ziek, hij treedt regelmatig op 
als zanger-trompettist  van 
“Away of Living” en “Voice 
of Reason”. Hardcore en 
skapunk op zijn best. Joke 
doet artistiek niet onder en 
speelt in het grimfonisch or-
kest, ze was al op de planken 
te zien bij Hand in Hand en 
het Kaaitheater.

Wat is de visie van 
Marleen op politiek?
Haar politieke ambities 
steekt zij niet onder stoelen 
of banken. Dat slechts op 
één voorwaarde: zij wil dicht 
bij de mensen staan en haar 
hulp aanbieden aan wie het 
kan gebruiken. Haar inzet 
voor de promotie van de 
dienstencheques, het PWO 
en de strijkwinkel bewijzen 
dat. Ze kleurt haar werk als 
schepen van Welzijn vooral 
in door de inwoners in een 
verstaanbare taal uit te leg-
gen wat allemaal kan en 
mag. 

Daarom mag ook iede-
re Grimbergenaar haar 
gsm-nummer kennen: 
0478/56.59.56. Iedereen kan 
haar tevens mailen op vraag-
maar@marleenmertens.be.

Zij weet maar al te goed dat 

pasklare oplossingen niet 
zo voor de hand liggen. Een 
luisterend oor, de mensen op 
de goeie weg zetten en dui-
delijke uitleg geven zijn even 
belangrijk om een probleem 
op te lossen. Als alleenstaan-

de vrouw en mama kan zij 
zich des te meer ergeren aan 
de tijdrovende administratie-
ve rompslomp die iedereen 
tegenwoordig te verwerken 
krijgt.

■ Vaak kennen we de personen die ons vertegenwoordigen 
niet echt goed. Daarom willen we via deze weg onze CD&V-
mandatarissen voorstellen. Ladies fi rst: Marleen Mertens 
mag de spits afbijten.

De mens achter…
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Maatschappij
CD&V–Grimbergen vindt 
het noodzakelijk dat meer 
vrouwen in onze gemeente 
politieke verantwoordelijk-
heid dragen. Dat is noodza-

kelijk voor een goed beleid 
dat zich op alle bevolkings-
groepen richt.

Met het oog op de volgende 

gemeenteraadsverkiezingen 
werd er beslist om daar werk 
van te maken. De verschil-
lende vrouwenverenigin-
gen spelen een belangrijke 
rol in de verbetering van de 
maatschappelijke positie van 
de vrouw. Zij brengen ver-
nieuwing en zuurstof in de 
samenleving en gaan verzu-
ring tegen. Zij geven nieuwe 
impulsen om de participatie 
van vrouwen in het lokale 

beleid te versterken. Om dat 
te realiseren, is er niet alleen 
de inzet van de verenigingen 
nodig maar ook deze van 
geïnteresseerde vrouwen die 
hun talenten ten dienste wil-
len stellen van de werking 
van Vrouw en Maatschappij. 
Ben je geïnteresseerd? Laat 
het dan weten en wij nodi-
gen je uit op één van onze 
vergaderingen. 

Je interesse kan je be-
kendmaken via telefoon 
(02/253.27.11) of e-mail 
(lutgart.van.parijs@skynet.
be).

Lutgart Van Parijs
voorzitter Vrouw en 

Maatschappij Grimbergen


