Persbericht
Paul Degelin, al 70 jaar en nog steeds ambtenaar!
DIEST – Dat het heerlijk werken is voor onze organisatie, dat vertellen we graag.
Bewijzen doen we dat nog liever! En hoe kunnen we dit beter illustreren dan door
jullie voor te stellen aan Paul Degelin?
Blijven werken, ook na 50 jaar dienst!
Op 24 september 1969 startte Paul Degelin met werken op het OCMW van Diest. Na
zijn legerdienst hervatte hij zijn taken daar tot in maart 1973.
Sinds 1 april 1973 begon Paul op de dienst stedenbouw, nu de dienst ruimtelijke
ordening, van de stad Diest. Schepen Pascale Vanaudenhove: “Bij onze stad werken
geeft veel voldoening doordat wij veel belang hechten aan samenwerking en
betrokkenheid van onze medewerkers. Elke dag opnieuw staan onze medewerkers
voor enorme uitdagingen waarmee zij creatief aan de slag kunnen gaan. Deze
vrijheid en betrokkenheid zorgt ervoor dat onze medewerkers graag voor ons
werken en zelfs na hun 70ste verjaardag nog de motivatie vinden om uit vrije wil in
dienst te blijven.”
Op zondag 13 oktober 2019 wordt Paul 70 jaar en op maandag 14 oktober gaat zijn
dienst hem dik in de watten leggen.
Veranderingen door de tijd heen
Destijds werden de bouwplannen en teksten nog met de hand getekend op
kalkpapier, de gemeenteraad werd opgenomen met een cassetterecorder en Paul
had vroeger een “persoonlijke” secretaresse die de door hem uitgeknipte en
samengeplakte zinnetjes uit bouwvergunningen voor hem uittypte met een
typmachine. Nu werkt de dienst al geruime tijd radicaal digitaal. Dus ook Paul moest
mee met zijn tijd. Wat hij met verve deed.
De laatste jaren is de wetgeving inzake ruimtelijke ordening een pak moeilijker
geworden en de veranderingen volgen sneller op elkaar. Dat is geen sinecure, maar
ook hier gaat Paul, met af en toe het nodige gegrommel, vlot mee om. Kathleen
Berx, zijn diensthoofd, noemt hem haar wandelende geschiedenisboek. “Hij weet alle
verkavelingen in Diest liggen, waar ons archief tekort schiet, schiet Paul ter hulp. Hij
mag ook niet met pensioen vertrekken, eer hij al zijn kennis neerschrijft voor de
dienst.”, aldus Kathleen.

70 jaar en doe er nog maar een jaartje bij
Een paar diensthoofden, tientallen collega’s en meer dan 50 dienstjaren later, vraagt
Paul nu voor de 6de keer een verlenging van zijn loopbaan aan.
Deze werd goedgekeurd tot november 2020. Op dat moment zal hij 71 jaar oud zijn.
Of Paul dan nog een verlenging aanvraagt, weten we nog niet. Op de dienst is de
uitdrukking “Een Polleke doen” helemaal ingeburgerd en zijn ze blij dat Paul, en zijn
kennis, nog een jaartje in dienst blijft.
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