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Geraardsbergen hogerop
Ja, het kan!

Met de ambitie om Geraardsbergen hogerop
te brengen, wil CD&V na 14 oktober 2012
het verschil maken met de huidige bestuursperiode.
Veiligheid
Criminaliteit, het verkeer of het overstromingsgevaar dreigen de levenskwaliteit van
vele inwoners uit Geraardsbergen negatief
te beïnvloeden. We moeten al deze aspecten
aanpakken met beter resultaat.
Ondernemen
We pleiten voor vereenvoudigde procedures
om het ondernemingsklimaat te versterken.
Zo krijgen KMO’s, middenstand en vrije beroepen, meer ruimte en mogelijkheden voor
initiatieven die bijdragen tot meer tewerkstelling en welvaart van iedereen.

Het krakelingenfeest ligt alweer
enkele maanden achter ons;
Maar de erkenning ervan door
Unesco toont aan dat wanneer
we met zijn allen efficiënt samenwerken, stadsbestuur, comité met deskundigen, verenigingen, scholen, vrijwilligers… onze
Oudenbergstad en haar inwoners
tot iets moois in staat zijn.

Jeugd
We willen dat de Geraardsbergse jongeren
alle kansen krijgen om zich te ontplooien.
Flankerend onderwijsbeleid moet ervoor zorgen dat minder jongeren uit de boot vallen.
Gezinnen
Ongeacht hun samenstelling hebben gezinnen recht op een efficiënt beleid dat zorgt
voor meer kinderopvang, goedkopere en
meer aangepaste dienstverlening en lagere
belastingen die niet 10 % hoger zijn dan het
Vlaamse gemiddelde.
Zorg en welzijn
We moeten zorgen voor wie ziek of zwak
is, voor wie minder kansen krijgt. Ouderen
moeten ondersteund worden om zolang
mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te

kunnen wonen. We willen kwaliteitsvolle zorg
aanbieden die betaalbaar blijft.
Om dit CD&V-programma gestalte te geven
en uit te dragen, bouwen we aan een ploeg
van sterke kandidaten, een dynamische mix
van alle leeftijden, van ervaren raadsleden
en geëngageerde nieuwkomers, met één
gemeenschappelijke en vurige ambitie:
GERAARDSBERGEN HOGEROP!
Johan Vanden
Herrewegen
Fractieleider

Rudy Frederic
Voorzitter

We stellen alvast
enkele kandidaten aan u voor
Fernand
Van Trimpont
Gedreven,
boordevol
ideeën en
energie!
Fernand is
in onze stad
bekend voor zijn niet aflatend engagement ten dienste van elke Geraardsbergenaar. Als verantwoordelijke van CM
Geraardsbergen en de actiegroep ‘Stop
Armoede’ helpt hij dagelijks mensen.
Bij de jeugd geniet hij veel aanzien als
voorzitter van de stuurgroep jeugdbeleidsplan, als spreekbuis van de jeugdbewegingen en als voortrekker van de
jeugdraad.

Karla
Bronselaer
Karla zorgt
voor een frisse
en niet-alledaagse kijk op
de dingen. Via
Facebook en
Twitter blijft ze op de hoogte van wat
leeft in Geraardsbergen. Als communicatiespecialist speelt ze met woorden en
overgiet ze haar ideeën met een vleugje
humor. Karla is dagelijks in de weer
voor de sport en de partij en is gedreven om haar politiek engagement waar
te maken.
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Marleen
Flamand
Marleen is
adviseur fraudebestrijding
op het kabinet
van minister
Steven Vanackere. Ze is gehuwd met Marc Van
Laethem, moeder van Nele en Katrijn,
oma van Robbe en Lily.
Waarom gemeentepolitiek? Voor
Marleen telt elke mens en ze gaat voluit
voor een solidaire en warme gemeente
en samenleving.

Katty Carion
Als zaakvoerder van
dienstenchequebedrijf
Domocura
wordt Katty
elke dag geconfronteerd met de problemen die
ondernemers ervaren, maar ook met de
noden van haar medewerkers.
Om die reden wil Katty zich dan ook
inzetten voor “ons Geraardsbergen”
met een duidelijke visie voor de socioeconomische ontwikkeling in onze
regio.

Bart Van Cauter
Bart is hoofdofficier bij Defensie
en specialist in de
publieke rechten,
overheidsopdrachten en begrotingswetgeving. Hij is gehuwd met MaryLine en vader van 2 dochters. Geboren
Idegemnaar, gewezen CD&V-afdelingsvoorzitter (2007-2009) en secretaris

van dansgroep Dizzy Dance. Hij wil
meer investeren in de deelgemeenten
en geeft prioriteit aan zero tolerantie op
vlak van veiligheid.

Ruben Plees
Ruben versterkt sinds
dit jaar de
CD&V-ploeg.
Hij studeerde
in Leuven en
Gent en werkt
als adviseur op het ministerie van Onderwijs. Ruben is gehuwd met Liesbeth
Cock en papa van Arthur, Lucas en
Marie. Thema’s zoals veiligheid, wonen,
ondernemerschap, werk en onderwijs
houden Ruben bezig.

Eva Parent
Eva is een
harde werker
en een positief ingestelde
vrouw die
houdt van onder de mensen
te zijn en van open en eerlijke gesprekken. Eva is getrouwd en als mama van
2 meisjes vraagt zij aandacht in de politiek voor het gezinsleven. Ook welzijn
en gezondheidszorg liggen haar nauw
aan het hart. Een gezond Geraardsbergen in elk van zijn facetten, daar gaat
ze voor.

Jenz Cools
22 jaar, broer van
2 schatten van zussen, opgegroeid in
een CD&V-nest
en onze nieuwste
JongCD&V aan-

winst. Jenz wil volop inzetten op de
jongeren van Geraardsbergen en hun
veiligheid: een veilige stationsomgeving
op elk moment van de dag is een must!
De dienstverlening moet nog verder het
digitale tijdperk binnenstappen.

Dirk Dupret
Dirk is een
enthousiaste
sportieveling,
aangesloten bij
diverse lokale
sportverenigingen. Hij is niet bang om
de handen uit te mouwen te steken.

Brigitte Vander Putten
Bachelor in de
gezinswetenschappen en in
zorgverbreding
en remediërend leren. Een vrouw met
oog voor de mogelijkheden en talenten
van iedereen, die luistert naar mensen
om in te spelen op hun noden. Een
mama met het hart voor kinderen op
de juiste plaats.

Gunther Van
Trimpont
Jeugd, ouderenzorg, verenigingsleven,
criminaliteit
en openbaar
vervoer zijn thema’s die Gunther nauw
aan het hart liggen.

Veronique
Libert
Woont op het
Stationsplein
in Geraardsbergen

Andrée
De RomDepreter
Gemeente- en
politieraadslid.
Bestuurslid
van het AGB. Voorzitster van KVLV
Moerbeke en gewest Geraardsbergen.
Voorzitster van toneelkring “De Paradijsvogels”. Lid van diverse socio-culturele verenigingen.
Met ervaring, dynamisme, sociale ingesteldheid, dienstvaardigheid en respect
voor iedereen wil Andrée zich opnieuw
inzetten voor een zorgzame en veilige
stad.

David
Larmuseau
David blijft
zich ten volle
inzetten voor
een warm en leefbaar Geraardsbergen
waar iedereen zich veilig voelt, thuis en
in het verkeer, met volwaardige kansen voor iedereen. David zal verdere
initiatieven nemen ter ondersteuning
van zorgbehoevenden en mantelzorgers, kinderen en jongeren, gezinnen,
ouderen en alleenstaanden.

Iris De
Braekeleer
Gehuwd met
Christophe
Buyens en
mama van
Fenne en
Liete. IJvert voor een leefbaar en veilig
Geraardsbergen. Een omgeving waar
kinderen en jeugd alle kansen krijgen
om zich te ontplooien. Meer aandacht
voor alle deelgemeenten.
Kortom: Iedereen inbegrepen!

Daisy Van
Wymeersch
Daisy wil zich
blijven inzetten voor een
gezins- en
kindvriendelijk
beleid en een veilige school- en leefomgeving. Ze is lerares in het Sint-Catharinacollege in Geraardsbergen.

Arthur
Cambier
Arthur is een
centrumfiguur
die opkomt
voor het algemeen belang
en daarom steeds op zoek gaat naar
consensus. Elke politieke beslissing
moet een impact hebben op een betere
leefbaarheid. Politiek is er voor de gezinnen, gezinnen maken de politiek.

Veerle
Mertens
Een bezige bij?
Dan ben je aan
het juiste adres
bij Veerle, fiere
mama van 2 actieve rakkers. Dankzij de hulp van haar man en ouders,
slaagt ze erin haar gezinsleven en werk
bij Belgacom te combineren met een
actief verenigingsleven en politiek. Ze
is OCMW-raadslid en heeft bestuursfuncties binnen CD&V op lokaal en
regionaal vlak. Vanuit haar ervaring
pleit ze voor een sterk sociaal, cultureel
en economisch beleid.
Ook onze fractieleider Johan Vanden
Herrewegen en voorzitter Rudy Frederic nemen hun engagement op.

{Samen vooruit}
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Toezicht loont!
Een gemeenteraadslid - zeker in de
oppositie – heeft de taak om toezicht te
houden op alle handelingen en beslissingen van het college van burgemeester en schepenen.
Zo werd vorig jaar door Andrée De
Rom-Depreter de aanbesteding en afrekeningen van werken in het kader van

het bijzonder onderhoud van wegen in
2009 en 2010 aan de kaak gesteld. Er
werd immers voor ongeveer € 50 000 te
veel betaald.
Wat is er sindsdien veranderd?
Naar aanleiding van deze tussenkomst
op de gemeenteraad werden door het

schepencollege maatregelen genomen
om mistoestanden in de toekomst te
voorkomen.
Bestekken voor werken en aankopen
worden nog steeds door het raadslid
grondig nagezien zodat een eerlijke
concurrentie gegarandeerd wordt en
scherpe prijzen kunnen bekomen
worden.

In 2009 uitte David Larmuseau zijn
ongenoegen over de gang van zaken
langs de Molendreef. De komst van een
toonzaal in een woonwijk met een veel
te smalle straat en voetbalterrein zou de
relatieve rust volledig teniet doen. Vandaag is deze hangar een nachtgarage
voor betonmolens die ‘s morgens vanaf
4 uur met hun volle gewicht door de
wijk donderen over een veel te smalle
en niet-gebetonneerde straat.
De overheid wil er bovendien nog een

doortrekkersterrein met alle nutsvoorzieningen. De Molendreef krijgt nog
meer op zijn dak door de mogelijke
inplanting van een nieuw viaduct. Is dit
dé oplossing voor de ontsluiting van
een al gebouwde hangar torenhoog
boven het landschap en de naburige
omgeving?
Bovendien plant men aan de Vier
Wegen vervuilende, lawaaierige industrie met beperkte werkgelegenheid, een
leemontginning, …
Er mag geïnvesteerd worden, maar
doordacht. De verzadigde Astridlaan
moet gemoderniseerd worden in een
breder plan en KMO’s met hoge werkgelegenheidsgraad moeten aangetrokken worden.
Een ruim maatschappelijk debat dringt
zich op.

Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!
Uw lokale contactpersoon
Karla Bronselaer
(karlabronselaer@hotmail.com)
www.geraardsbergen.cdenv.be
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Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Een doordachte ruimtelijke ordening rond
Molendreef en Astridlaan

