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Tijdens onze 2de gezinsfietstocht
namen we de deelnemers mee op
ontdekking langs een aantal B&B’s en
vakantieverblijven in Geraardsbergen.

B&B’s en vakantieverblijven. Met
CD&V Geraardsbergen wilden we hen
via deze fietstocht de aandacht
geven die ze verdienen.
Koning Fiets

verkeer betreft, maar ook voor
woon-werkverkeer, als recreatie of
als aanvulling op het openbaar
vervoer. Geen enkel ander
vervoersmiddel combineert zoveel
voordelen.

Verblijfstoerisme
Het recreatieve verblijfstoerisme
groeit in onze stad en dat is mede te
danken aan de dagelijkse inspanningen van onze lokale uitbaters van

COLOFON
Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V
werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie
aan!

Wij engageren ons om de fiets meer
dan ooit centraal te plaatsen in het
mobiliteitsbeleid.

Kiezen voor de fiets is kiezen voor
beweging, het klimaat, snelheid,
veiligheid en de mogelijkheid om
vlot contact te leggen.

Niet alleen wat het woon-school-

Ons contacteren:
geraardsbergen.cdenv@gmail.com
www.geraardsbergen.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
fb.com/geraardsbergen.cdenv
Eindredactie:
Karla Bronselaer

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is
heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

v.u.: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 - 1040 Brussel

#KoningFiets

Samen voor een veilig schoolbegin
Om het schooljaar veilig te laten beginnen, geven we alvast enkele tips.

Tracht je snelheid aan te passen, zeker in de
zone 30, in de buurt van kinderen of aan een
bushalte. Sla je af aan een kruispunt? Fietsers
die rechtdoor rijden hebben voorrang. Steek
zelf over aan het zebrapad en respecteer de
verkeerslichten.

Ga je met de fiets? Zorg dat je goed zichtbaar
bent: fluohesje, felle kledij en uiteraard
fietslichtjes. Kijk samen welke weg naar
school de veiligste is. De schoolroutekaart
kan je hierbij helpen. Vergeet alvast je helm
niet op te zetten.

Stadswebsite in een nieuw kleedje

Activering werpt zijn vruchten af

De kersverse website www.geraardsbergen.be heeft een
eenvoudig en modern design, een groot gebruikersgemak,
een uitgebreid e-loket en een sterke zoekfunctie. Alle
informatie van stad en OCMW staat centraal op één platform.

Het OCMW geeft sociale steun aan mensen in
moeilijkheden op basis van een streng, maar
rechtvaardig beleid. Een hoeksteen daarvan is het
activeringsbeleid.

Schepen Veerle Mertens: “Je vindt er de laatste nieuwtjes en
activiteiten, je kan online meldingen doen en wegenwerken en
mobiliteit worden speciaal belicht. Het digitale thuisloket heeft
een welverdiende centrale plaats. Ook “Visit Geraardsbergen”
werd in een mooi kleedje gestoken, want bezoekers en toeristen
zoeken vaak info over o.a. horeca, recreatie,
bezienswaardigheden, winkels en logement.”

De sociale steun is gekoppeld aan de verplichting om werk te
zoeken. Iedere steuntrekker krijgt een aanpak op maat onder
professionele begeleiding van de Sociale Dienst.

Voortaan worden ook digitale nieuwsbrieven gestuurd. Nog niet
ingeschreven? Vul je e-mailadres in via “Nieuwsbrief” onderaan
de homepagina.

"Via 60 werkvloeren en de dienst Net Werkt van het OCMW
trachten we iedereen aan de slag te krijgen. Kennis van de
Nederlandse taal is daarbij onontbeerlijk. Daarnaast werken we
intensief samen met de VDAB bij de begeleiding van leefloners
naar werk. We zijn blij te merken dat de stijging van de leefloners
in Geraardsbergen lager is dan het Vlaams gemiddelde." vertelt
OCMW-voorzitter David Larmuseau.

Het surfcomfort op mobiele toestellen zoals smartphones en tablets

Het OCMW is geen hangmat, maar een opvangnet dat mensen

is een belangrijke troef van de nieuwe website.

activeert.

Fernand
Van Trimpont
Eerste Schepen

Lijsttrekker 2018

CD&V heeft Fernand Van Trimpont voorgedragen als
lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2018. Schepen Veerle Mertens en OCMW-voorzitter
David Larmuseau vervolledigen de top drie.
Fernand is eerste schepen en bevoegd voor onderwijs, jeugd,
gelijke kansen en internationale solidariteit. In nauwe
samenwerking met de scholen bouwde hij een stevig
onderwijsbeleid uit. Geraardsbergen werd Fairtrade Gemeente
én behaalde de titel van ‘kindvriendelijke stad’, dankzij de grote
aandacht voor participatie van kinderen en jongeren.
“Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik kreeg”, zegt
Fernand. “Ik doe dit engagement met hart en ziel en grijp deze
uitdaging dan ook met beide handen aan. Ik zal er samen met

het volledige team alles aan doen om een ambitieus
toekomstproject voor Geraardsbergen voor te leggen.”
Ook David Larmuseau en Veerle Mertens kijken vol vertrouwen
naar de toekomst. “We zijn ervan overtuigd dat we samen met
Fernand een stevige ploeg kunnen samenstellen die het
vertrouwen van de Geraardsbergenaar verdient.”
CD&V-voorzitter Rudy Frederic: “Onze mensen hebben deze
legislatuur hard gewerkt en hebben Geraardsbergen
noodzakelijke impulsen gegeven. Het beleid rond
kinderarmoede, de activering van leefloners, het huis van het
kind, de nieuwe website, het e-loket en de stadswifi zijn slechts
voorbeelden van de manier waarop we bouwen aan de
toekomst van onze stad.”

Eerste After Work drink JONGCD&V
Op donderdag 12 oktober organiseert JONGCD&V zijn eerste
After Work drink in Café Delirium in Geraardsbergen.
"Met onze eerste After Work drink richten we ons vooral op mensen die na
het werk met vrienden of collega's in een ontspannen sfeer willen bijpraten.
Het is ook een ideale gelegenheid om in een ongedwongen sfeer nieuwe
mensen te leren kennen en interessante contacten te leggen." vertelt
JONGCD&V-voorzitter Jef Van der Mynsbrugge.
Datum: donderdag 12 oktober
Locatie: Café Delirium, Stationsplein Geraardsbergen
Start: vanaf 17 uur

