Rouwhulde – de heer Albert Liénard

De voorzitter: We hebben het overlijden vernomen van gewezen Kamerlid Albert Liénard.
Albert Liénard, een gewezen leraar, werd in 1938 geboren in Quaregnon. In 1970 werd hij lid
van de PSC. Van 1979 tot 1985 was hij federaal volksvertegenwoordiger voor het
arrondissement Bergen, en van 1981 tot 1985 secretaris van de Kamer. In onze Assemblee
had hij vooral belangstelling voor de debatten over onderwijs, de gewestelijke nijverheid en
energie. Tussen 1985 en 1995 bekleedde hij in de Waalse regering verschillende
ministerposten. Hij was minister van Ruimtelijke Ordening van 1985 tot 1992 en minister van
Tewerkstelling en Technologische Ontwikkelingen van 1992 tot 1995. Daarna zetelde hij in het
Waals Parlement, van 1995 tot 2004.
Het fundament waarop hij zijn politieke carrière opbouwde, was zijn ervaring als
gemeenteraadslid, eerst in zijn thuisbasis Eugies en nadien in Frameries, waar hij gedurende
40 jaar in de gemeenteraad zetelde. In 1989 richtte Albert Liénard het “Agence wallonne à
l’exportation” op. Hij is ook de stichter van het “Wetenschappelijk Avonturenpark Pass” in
Frameries.
We zullen ons hem blijven herinneren als een opgewekte en hartelijke man, een noeste werker
en een man van zijn woord, die het humanisme en de generositeit die hij verdedigde, volledig
belichaamde.
Namens de Kamer van volksvertegenwoordigers betuig ik zijn familie en naasten mijn oprechte
deelneming.
Minister Joëlle Milquet: Namens de regering wil ik de heer Albert Liénard in herinnering
brengen. Van 1979 tot 1995 maakte hij deel uit van de Kamer van volksvertegenwoordigers en
als minister in de Waalse regering oefende hij van 1985 tot 1995 verscheidene bevoegdheden
uit. Dankzij zijn overtuigingen en zijn inzet lag hij ten grondslag aan het herstel van Wallonië
en baande hij de weg voor het latere Marshallplan. Hij tekende eveneens voor de belangrijke
decentralisatie en participatie waardoor de gemeenten echt verantwoordelijk werden voor hun
stedenbouwkundig beleid.
Hij was een sociaal man, met een groot waardebesef en altruïsme. Hij stelde het algemeen
belang voorop en stond open voor personen van allerlei afkomst en voor alle overtuigingen en
politieke en filosofische strekkingen. We herinneren hem als een man van zijn woord, trouw,
warm en eerlijk, die de waarden van humanisme en generositeit belichaamde.
We betuigen onze deelneming aan zijn familie.

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.
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