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1. Wat is het eerste dat u wil verwezenlij-

ken als u straks in de Kamer zit?

“Sinds januari ben ik schepen voor Armoe-
debestrijding en Sociaal Beleid in Beernem
en ik heb gemerkt dat er enorm veel men-
sen hulp nodig hebben. Mensen die hun
huur of energiekosten niet meer kunnen
betalen. En dat zijn heus niet alleen werklo-
zen. Ik zie ook ouderen die hun hele leven
lang gewerkt hebben maar met hun pensi-
oentje de factuur van het rusthuis niet
meer kunnen betalen. Op lokaal vlak kun-
nen we financiële en materiële hulp bie-
den, maar dat zijn druppels op een hete
plaat. De echte hefbomen zitten op de ho-
gere niveaus. We moeten werk maken van
het optrekken van de allerlaagste uitkerin-
gen, een minimumloon van 14 euro per
uur, een verlaging van de energiefactuur,
sociale woningbouw, huursubsidies…”

2. Beernem ligt langs de E40, uw werk

ligt in Brussel. Hoe wilt u op korte termijn

de dagelijkse files oplossen?

“Investeren in het openbaar vervoer, zodat
de mensen merken dat de trein veel makke-
lijker is dan het nemen van de auto. Ik werk
in Brussel, maar ik begin er niet aan om
met mijn wagen naar daar te rijden. Op de
trein kan ik een uur werken. Een gewonnen
uur! Maar de dienstverlening wordt terug-
geschroefd. Nog geen zes jaar geleden had-
den we in Beernem 12 rechtstreekse trei-
nen naar Brussel, nu nog vier en enkele
stoptreinen naar Gent, waar we dan moe-
ten overstappen om in Brussel te geraken.
Op die boemeltreinen heb je soms geen
plaats om te zitten. Tafeltjes om te werken
zijn er niet… En dat laat zich meteen voe-
len: van 800 mensen die wekelijks de trein
in Beernem namen, zijn dat er nu nog 650.
De files zien we hier in Beernem gewoon
groeien. De mensen worden in hun auto
gedwongen, al is het maar om naar een
nabijgelegen station in Brugge of Aalter te
rijden.”

3. U bent mama van Achiel. Vond u zelf

makkelijk kinderopvang?

“Hier in Beernem kon ik in 2015 zelfs
wachten tot ik vier maanden zwanger was
om te beginnen met zoeken. Veel collega’s
zeiden dat ik hopeloos te laat was en begon-
nen in mijn plaats te panikeren. Als sche-

pen zie ik dat dit algemene tekort aan kin-
deropvang ook in Beernem groeit. Vanuit
de gemeente organiseren we tijdens de gro-
te vakanties themakampjes. Binnen de vier
minuten was de eerste week van juli vol-
zet… Er moet een plan komen om onthaal-
ouders en crèches beter te ondersteunen.
In Beernem probeerden we onthaalouders
in een werknemersstatuut te krijgen, maar
dat is helaas niet gelukt.”

4. Hoe verklaart u de tegenvallende re-

sultaten van de SP.A in oktober?

“De twee thema’s die momenteel de verkie-
zingsdebatten domineren zijn klimaat en
migratie. Die liggen meer bij andere partij-
en dan de onze, ook al hebben we daar
eveneens een mening over. Onze thema’s
komen niet vanzelf boven drijven. Daarom
moeten we nog meer ons best doen om
mensen te overtuigen. Onze huisbezoeken
zullen van groot belang zijn.”

5. Als de verkiezingen tegenvallen: moet

John Crombez aftreden als voorzitter?

“Goh, het zal dan aan de hele partij zijn om
te bepalen hoe we daarmee om zullen moe-

ten gaan. Dat is een heel erg politiek ant-
woord, besef ik. Ik heb op dit moment heel
veel vertrouwen in onze voorzitter. Zeker
weten. Ook voor mij is het zeer spannend,
want mijn toekomst als eerste opvolgster
hangt er rechtstreeks aan vast. Blijft John
voorzitter? Zetelt hij in de Kamer? Maken
we deel uit van de regering? Wat met Johan
Vande Lanotte?” 

6. Hoe wilt u de migratieproblematiek in

de kustgemeenten oplossen?

“Migratie is een heel complexe problematiek.
De gevolgen zie je op lokaal vlak, maar de
oorzaken liggen elders. We moeten investe-
ren in de plaatsen waar de vluchtelingen van-
daan komen, zodat je die push-factoren weg-
neemt en de gevolgen bij ons vermindert. Er
is nood aan een soort Marshallplan, dat op
Europees niveau geregeld wordt.”

7. Waarom laat Europa zo veel mensen

koud?

“Het Europees beleid mee vormgeven is
mijn job, maar de Europese Unie lijkt nog
veel verder van hier dan die 100 kilometer
die ik dagelijks moet overbruggen. Noch-
tans worden daar zo veel belangrijke beslis-
singen genomen. Te weinig mensen zijn
zich bewust van wat de EU doet. Als de EU
iets beslist dat niet in het kraam past, dan
wordt er gebasht in de media. En daar zijn
politici ook schuldig aan. Bovendien is de
EU een economisch en te weinig een soci-
aal project. Mensen die het moeilijk heb-
ben, zien weinig de voordelen van de EU
in. Dat is volgens mij een van de redenen
waarom we nu met een Brexit zitten.”

“De EU is te weinig sociaal”

Ze zijn nog relatief onbekend,
maar maken een grote kans om
in het parlement te belanden. In
deze reeks portretteren wij onze
toekomstige West-Vlaamse top-
politici. Een korte kennismaking
met tien vlotte vragen en op-
rechte antwoorden. Vandaag:
Vicky Reynaert, een jonge moe-
der in de politiek.
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Met de wagen naar het
werk in Brussel? Ik begin
er niet aan

D O O R G E V R A A G D

?

V I C K Y  R E Y N A E R T  ( S P . A )

PRIVÉ

Geboren op 4 februari 1985 in

Brugge. Woont wettelijk samen

met Leander Vanhulle. Ze heb-

ben één zoontje, Achiel Vanhul-

le Reynaert.

OPLEIDING

Behaalde een master en docto-

raat in politieke wetenschappen

en een master in het Europees

recht aan de Universiteit Gent.

LOOPBAAN

Werkt bij de Vlaamse Overheid,

sinds juni vorig jaar als adjunct

algemeen afgevaardigde van de

Vlaamse Regering bij de Euro-

pese Unie.

Sinds 2013 gemeenteraadslid in

Beernem. Sinds januari voorzit-

ter voor het Bijzonder Comité

van de Sociale Dienst en sche-

pen voor Armoedebestrijding,

Sociaal Beleid en Kinderopvang.

Werd in oktober verkozen in de

provincieraad, maar liet zich

vervangen. Staat in mei als

eerste opvolgster op de Kamer-

lijst bij SP.A.

BIO

Vicky Reynaert

1. Waarom kreeg jullie zoontje

een dubbele achternaam?

“Dat kom je inderdaad nog niet

veel tegen, maar ik wou mijn naam

doorgeven en mijn man had daar

geen problemen mee. Hij vond dat

maar normaal ook. Af en toe krijg

je de opmerking dat ons zoontje

wel een lange achternaam zal

moeten opschrijven, maar het feit

dat ook vrouwen hun naam kun-

nen doorgeven vind ik veel be-

langrijker.

2. Wie heeft u het meest geïnspi-

reerd?

“Ik kijk erg op naar mensen die

anderen stimuleren om het beste

uit zichzelf te halen. Zowel binnen

de partij als in het onderwijs kwam

ik zulke mensen tegen. Heel lang

twijfelden we thuis of ik wel unief

zou doen. Zo moeilijk, zo koste-

lijk… Een leerkracht zei: jij kan dat.

Punt. Aan zulke mensen die in je

geloven heb ik heel veel gehad.”

3. Een jonge moeder in de poli-

tiek: is dat nog een issue?

“Dan moet je voor mij ook die

vraag stellen aan de jonge papa’s.

Kunnen zij dat combineren? Ik

besef dat mijn combinatie niet

evident is, maar ik heb een partner

die mij honderd procent steunt.

Vorige week was ik elke avond

weg, maar hij zei me: ‘Je moet

doen wat je graag doet.’”

3 x persoonlijk




