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Beste persmedewerkers, De plaatselijke Lebbeekse politieke partij &ldquo;De Ploeg&rdquo; heeft (nationaal) lang in
woelig politiek vaarwater gezeten, de stap naar Groen! van SLP-nationaal in december van 2009 was voor de
plaatselijke geleding een brug te ver. Het bestuur van &ldquo;De Ploeg&rdquo; besloot toen om als autonome
gemeentelijke Lebbeekse partij verder door het leven te gaan. Sedert we in 2007 in kartel met sp.a en als kartel in
coalitie met Open VLD voor de tweede legislatuur mee het beleid bepalen, is in Lebbeke het een en ander toch wel heel
grondig ten beste veranderd. Ook met de verkiezingen van 13 juni in het vooruitzicht zijn we niet bang om engagement
op te nemen. GOEDELE DE COCK, provincieraadslid sedert december 2006 heeft haar strepen in de Oost-Vlaamse
provincieraad al meer dan verdiend. Door haar gedegen dossierkennis en haar gevatte en doordachte tussenkomsten
wordt ze als een van de best werkende provincieraadsleden beschouwd en krijgt ze, zowel in kringen binnen de
meerderheid als bij de oppositie, heel veel respect. Dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Ze werd aangezocht om
kandidaat te zijn op de Kamerlijst van sp.a in Oost-Vlaanderen. Als onafhankelijke kandidaat kreeg ze de tiende
effectieve plaats op Kamerlijst nummer 10 sp.a. Ze heeft naar eigen zeggen de uitdaging vooral aanvaard, omdat ze
&ndash; in tijden van crisis - drie jaar van stilstand en politiek cynisme binnen de federale meerderheid meer dan beu
was. Als zelfbewuste jonge Vlaamse vrouw, wars van enig Vlaams inferioriteitsdenken, wil ze voluit gaan voor een
sociale, progressieve en groene samenleving met een sterke inbedding in Europa.
Met haar jeugdig dynamisme en
met drieënhalf jaar intensieve politieke ervaring kan ze bogen op sterke troeven en heeft ze in elk geval méér politieke
ervaring dan menig (B.)V. met al te late politieke roeping die nu nog denkt een politieke (fin-de)carrièresprong te moeten
maken. Haar leuze: Maak je huiswerk goed, haal 10 op 10: stem Goedele De Cock! Met vriendelijke groet, Filip
Dierickx,
O.C.M.W.-raadslid en voorzitter van &ldquo;De Ploeg&rdquo;
en
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