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Gilles Bultinck (27) gaat voor
burgemeesterssjerp
05/05/2017 om 05:17 door Bart Van den Langenbergh

Afscheidnemend burgemeester Josee Heykants-Jansens uit Vosselaar duwt haar mogelijke opvolger Gilles Bultinck vooruit. Ze worden ge ankeerd
door huidige schepenen Inge Van Goubergen en Erik Versmissen.
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VOSSELAAR - De 27-jarige Gilles Bultinck is voor de partij CD&V kandidaat om de nieuwe
burgemeester van Vosselaar te worden. Huidig burgemeester Josee Heykants-Jansens (74)
stopt na deze legislatuur na een ambtstermijn van twintig jaar.
De kans bestaat dat de gemeente Vosselaar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 na de oudste burgemeester, de
jongste burgemeester van de Kempen krijgt. De partij CD&V, die afstevent op 24 jaar absolute meerderheid in Vosselaar,
schuift huidig derde schepen Gilles Bultinck naar voor als lijsttrekker voor de komende verkiezingen en dus als kandidaatburgemeester vanaf 2019.
Josee Heykants-Jansens, die eind 2018 twintig jaar burgemeester is, stopt ermee na deze legislatuur maar is nog wel
lijstduwer voor CD&V. De partij trekt met Bultinck resoluut de kaart van de verjonging. Na de vorige verkiezingen was hij ook
al een van de jongste schepenen van het land. "We slaan een brug tussen jarenlange bestuurlijke ervaring en de nieuwe
maatschappelijke werkelijkheid die jonger wordt", zegt Frank De Houwer, voorzitter van CD&V Vosselaar. "Gilles Bultinck
heeft al vijf jaar ervaring als schepen. Hij is de geschikte persoon om het beleid verder te zetten."
Gilles Bultinck is opgegroeid in Vosselaar en woont samen met zijn vriendin. Hij studeerde journalistiek en nam enkele
maanden geleden ontslag als afdelingsmanager bij Decathlon in Olen om zich volop te concentreren op zijn politieke
loopbaan. "De voorbije jaren zijn heel leerrijk geweest. Ik kan met een goede ingesteldheid onze bewoners bijstaan en hen
Vosselaar laten ervaren als een aangename gemeente. Ik wil ook in de voetsporen treden van Josee", zegt Gilles Bultinck.
Huidige schepenen Inge Van Goubergen (51) en Erik Versmissen (62) staan respectievelijk op de tweede en derde plaats

