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Amandine Eeckhaut:
‘Ik heb altijd wel gehouden
van discuteren’
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naam
leeftijd
woonplaats
aantal inwoners
functie
politieke partij
meerderheid/oppositie

Amandine Eeckhaut
37
Tiegem, gemeente Anzegem
14.845
gemeenteraadslid
CD&V-Eendracht
oppositie
Tiegem

‘Combinatie politiek-bedrijf

is soms moeilijk’

Ook vanuit de oppositie kun je invloed uitoefenen in de politiek en de stem
van de landbouw laten horen, stelt Amandine Eeckhaut. Ze wil haar politieke
activiteiten op een lager pitje zetten ten voordele van gezin en bedrijf.
TEKST JEROM ROZENDAAL

D

e politieke microbe heeft Amandine Eeckhaut
van kinds af aan meegekregen. Haar vader was
een rasechte politicus voor de plaatselijke CD&V
en zelf was ze op jonge leeftijd lid van de schoolraad,
Jong CD&V en de plaatselijke Groene Kring. ‘Ik heb altijd
wel gehouden van discuteren en ben maatschappelijk
betrokken.’
Sinds zes jaar zit Eeckhaut in de plaatselijke gemeenteraad, waar ze de belangen van de landbouwers probeert te
verdedigen. Echte landbouwonderwerpen komen er zelden op de agenda, maar zijdelings speelt de sector vaak
wel een rol. Zo wordt er al jaren gesproken over een ringweg die de gemeentelijke mobiliteit moet verbeteren.

Botsende belangen
Bij sommige dossiers staan de belangen van de landbouwer en die van de plaatselijke bevolking wel eens tegenover elkaar. Bijvoorbeeld in het dossier van de ringweg
waarvoor landbouwgronden moeten wijken. ‘Vanuit een
landbouwoogpunt ben ik tegen de komst van de ringweg,
maar vanuit een breder perspectief is deze weg wel nuttig’, zegt de politica, die tevens 325 Belgische witblauwe
runderen houdt met ongeveer 125 kalvingen per jaar. ‘In
dat soort gevallen laat ik mijn landbouwstem horen in de
partij, maar leg ik mij neer bij het algemene standpunt.’
De vorige verkiezingen is de boerin ingegaan als lijsttrekker van de partij. Daarin behaalde de partij te weinig ze-

tels en was ze aangewezen op de oppositiebanken. Ook
vanuit deze positie kan Eeckhaut volgens eigen zeggen
de landbouwbelangen verdedigen. ‘Als je je niet als een
bullebak opstelt, is men vaak bereid om naar je stem te
luisteren.’

Moeilijke combinatie
De combinatie politiek en veehouderij is niet altijd makkelijk. Vaak staat ze er op het bedrijf alleen voor als haar
man weg is voor loonwerkzaamheden. ‘Op die momenten is het werk soms moeilijk te combineren met politiek, omdat je vaak afkalvingen hebt op onverwachte
momenten. Hierdoor is het niet zo makkelijk om naar
politieke vergaderingen te gaan’, zegt de politica van
CD&V-Eendracht.
Wat dat betreft heeft de coronacrisis uitkomst geboden.
Veel fysieke bijeenkomsten en vergadering zijn immers
naar het web verschoven. ‘Ik heb enkele vergaderingen
van de gemeenteraad en verschillende commissies in de
maand. De voorbereidingen en het besturen van de dossiers doe ik tussen het werk door.’
De komende verkiezingen zal de 37-jarige West-Vlaamse
de partij overigens niet langer aansturen. ‘Mijn kinderen
van twaalf en zes jaar zijn op een leeftijd gekomen dat zij
wat meer aandacht vragen. Hierdoor heb ik besloten om
mijn politieke ambities voorlopig op een lager pitje te
zetten en het gezin en het bedrijf voorrang te geven.’ l
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