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ONS PROGRAMMA VOSSELAAR

CD&V #geworteldinvosselaar
24 jaar staan we midden de mensen. 
Meer dan wie ook is CD&V op de hoogte;

Van wat er leeft in Vosselaar;
Maar evengoed van wat er verandert in onze gemeente;
Van de zoektocht naar nieuwe evenwichten: 

 > Tussen groen en woonruimte;
 > Tussen veiligheid en vrijheid;
 > Tussen werk en vrije tijd;
 > Tussen de eigen buurt en snelle connectie met de andere kant van de wereld.

Maar wij willen ook van u horen, over de kansen, de mogelijkheden voor Vosselaar. Over nieuwe 
oplossingen voor oude problemen.

Met 7 nieuwkomers zie je dit streven naar vernieuwing en openheid ook in onze ploeg. Stuk voor stuk 
mensen die iets willen realiseren voor de samenleving. We geven hen draagkracht en slagkracht. 

Met CD&V gaan wij resoluut voor die én-én-samenleving, die het beste bundelt van alle mensen 
met de goeie wil om vooruit te gaan. Die keuze voor engagement voor jezelf én de samenleving zit in 
het DNA van CD&V.

Meer WIJ, voor een sterker ik.

Wij kijken niet achterom, maar kiezen resoluut voor de weg vooruit, geworteld in Vosselaar. 

De weg vooruit is kiezen voor een politiek die niet zoekt naar zondebokken, maar naar oplossingen;
Een politiek die de levenskwaliteit verbetert van iedereen, 
Een politiek die meer dan ooit lokaal begint, bij ons in Vosselaar, in onze buurt. Resoluut zelfstandig, 
maar waar nodig in samenwerking met andere gemeenten.

#dewegvooruit, #geworteldinvosselaar, dat is kiezen voor:
» een mooi Vosselaar met een slim beheer van onze publieke ruimte;
» een veilig Vosselaar;
» een goed gezondheidsbeleid en een zorgzaam Vosselaar;
» een groene gemeente en nieuwe woonvormen;
» een mobiliteit ten voordele van fietsers en voetgangers;
» een levendige handelskern waar onze ondernemers alle kansen krijgen;
» een financieel gezond Vosselaar;
» een open gestructureerd communicatiebeleid met inspraak voor iedereen;
» een kwaliteitsvolle vorming van al onze jongeren, met ruim aanbod van scholen en opvang  
dichtbij;
» een ruim aanbod aan culturele en sportinfrastructuur en -activiteiten, waarmee iedereen zich
ten volle kan ontplooien en ontspannen in Vosselaar zelf.
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CD&V bouwt de publieke 
ruimte de komende zes jaar 
verder uit.
Na de verhuis van de Dienst 
Vrije Tijd naar het nieuwe vrije 
tijdshuis de Moer (vroegere 
Sint-Jozefkerk), wordt de 
ontvangstruimte van het 
gemeentehuis aangepast naar 
een open huis waar iedere 
inwoner welkom is en op 
een klantvriendelijke manier 
geholpen wordt.

VOSSELAAR

Wij streven naar een slim beheer van onze publieke ruimte

#publiekeruimte            #geworteldinvosselaar

»

Het Hof wordt een groen 
baken van rust in Vosselaar 
Noord. 
In samenwerking met een privé 
en openbare partner willen we 
“het Hof”  uitbouwen tot een 
gezellige ontmoetingsplaats 
voor onze lokale gemeenschap 
en een toeristische trekpleister 
met startpunt van ontspannen-
de boswandelingen.

We maken een masterplan 
voor de terreinen van onze 
gemeenteschool in het cen-
trum. Daarin wordt een nieuw 
schoolgebouw geïntegreerd 
met andere functies zoals wo-
nen, cultuur, ondernemen, 
groen, zorg, parkeren, … 

De wegen zullen  stelselmatig 
een onderhoudsbeurt krijgen. 
De bovenlaag van de asfaltwe-
gen wordt vernieuwd.
 
Buurtwerking wordt gestimu-
leerd met voldoende groene 
ruimte, speelterreinen en ont-
moetingsplaatsen.

» Wandelpad in het Hof

Carolien Meulders
PLAATS 10

Wim Weyns
 PLAATS 9

Eva Vanderstraeten
PLAATS 8
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Wij zetten in op een veilig Vosselaar

#veiligheid             #geworteldinvosselaar

Wij bouwen de verkeers-
veiligheid verder uit.

De maatregelen uit het recente 
verleden, zoals:
> de duidelijke aanduiding van 
de 30 km/uur zone in het cen-
trum en rond de scholen;
> de maximale snelheid van 50 
km/uur en de tonnagebeper-
king tot 3,5 ton voor vrachtwa-
gens;
> de eerste fietsstraat in de 
Bergakker;
zullen worden aangevuld met 
nieuwe structurele ingrepen, 
ondermeer het aanbrengen 
van verkeersremmers, om in 
het bijzonder de veiligheid van   
fietsers en voetgangers te ver-
hogen.

 

» Wij koesteren de lokale 
verankering van onze brand-
weer. Binnen de Hulpzone 
Taxandria moet de brandweer-
kazerne van Vosselaar een be-
langrijke uitvalsbasis blijven om 
onze inwoners prioritair te be-
dienen.

Erik Versmissen
PLAATS 3

Hilda Gladines
PLAATS 17

Patrick Dielis
PLAATS 11

Wij bouwen de veiligheid 
van onze leefomgeving verder 
uit.

De politiezone Turnhout waar-
toe Vosselaar behoort, was één 
van de eerste in Vlaanderen 
met camera’s voor nummer-
plaatherkenning. Deze worden 
nu ook gebruikt voor de con-
trole van de tonnagebeperking 
en snelheidsmatiging onder de  
vorm van traject-controle. 

Wij zullen opnieuw ijveren 
voor:
> bijkomende vaste of mobiele 
camera’s op strategische plaat-
sen in de gemeente om diefstal 
en vandalisme te ontmoedigen 
en sluikstorten tegen te gaan;
> voldoende politiemiddelen 
en meer blauw op straat.

» »

» Camera’s voor nummerplaatherkening,, trajectcon-
    trole en tonnagebeperking op het Hofeinde



ONS PROGRAMMA VOSSELAAR

Wij willen een goed zorg- en gezondheidsbeleid en maken meer plaats 
voor een zorgzaam Vosselaar.
#sociaalwelzijn             #geworteldinvosselaar

Ook na de integratie 
van het OCMW in de 
gemeentelijke administratie, 
zullen de bijstandsdossiers nog 
steeds op een neutrale manier 
behandeld worden.

CD&V wil verder werken 
aan de gezondheid van alle in-
woners van Vosselaar. 

Bestaande gezondheidscam-
pagnes (Kom op tegen Kanker, 
dikke darmonderzoek, fruit op 
school, …) worden verder aan-
gemoedigd.

» CD&V zet verder in op 
sociale huisvesting binnen de 
gemeente. “Vosselaar je wilt 
‘r wonen”, geldt voor iedereen. 
15 procent van de verkavelde 
oppervlakte krijgt een sociale 
invulling.

CD&V zal de toegewezen 
asielzoekers door de overheid 
opvangen en begeleiden bij 
hun verdere integratie.

CD&V ondersteunt de 
mantelzorgers en de kwetsbare 
groepen.

Wij plannen bijkomende 
sociale woningen, toegankelijk 
gemaakt voor mindervaliden en 
bij voorkeur aan deze doelgroep 
toegewezen.

Aangepaste stoepen en over-
steekplaatsen en voldoende en 

goed zichtbare parkeerplaatsen 
maken de publieke ruimte in 
Vosselaar vriendelijker voor de-
zelfde groep van mensen. 

Wij breiden de dienstverle-
ning van de mindermobielen 
centrale uit.

De mantelzorgers in Vosselaar 
krijgen een toelage van de 
gemeente.

» CADO - Collectief Autonome Dagopvang op de Berkenmei

» »

»

»

»CD&V voert een gelijke 
kansenbeleid, ongeacht af-
komst of geaardheid van onze 
inwoners .

Als kinderen kunnen opgroeien 
in een omgeving waarin ze 
zichzelf kunnen zijn en ze zich 
veilig voelen, gaan ze zichzelf 
veel beter kunnen ontplooien. 

Anderzijds brengt een tolerant 
klimaat waar iedereen gelijk 
is een veel betere sociale 
interactie met zich mee 
waardoor de kwaliteit van het 
leefklimaat naar boven gaat.
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Het Woonomgevingsplan, 
dat door het CD&V-bestuur 
dit voorjaar werd vastgelegd, 
bepaalt de krijtlijnen waarbinnen 
in de toekomst in Vosselaar kan 
gebouwd worden. 

De nadruk ligt op het behoud 
van bestaande groene 
omgevingen, en de creatie van 
nieuw, kwaliteitsvol groen bij 
toekomstige projecten. 

Wij denken aan onze jongere 
generaties, die in de toekomst 
ook in Vosselaar wensen te 
blijven wonen. Daarom willen 
we in de kern inzetten op extra 
woongelegenheid, zonder 
daarbij het dorpse karakter 
van Vosselaar uit het oog te 
verliezen. 

Meergezinswoningen in de kern 
kunnen, maar de hoogte willen 
we beperken tot 3 verdiepingen, 
uitzonderlijk 4 verdiepingen als 
een project gelegen is aan een 
ruimere groenzone of plein.

VOSSELAAR

Wij maken werk van een groen Vosselaar, waar je wilt wonen!

#wonenineengroeneruimte           #geworteldinvosselaar

»

Concreet moeten in de 
woonkernen groene verbin-
dingen komen (parken, speel-
pleinen, zachte doorsteken). In 
de residentiële wijken willen we 
nieuwe woonvormen moge-
lijk maken met respect voor de 
bestaande omgeving. In de kern 
moet er slim verdicht worden. 
Op deze manier zorgen we er-
voor dat jonge inwoners in Vos-
selaar kunnen blijven wonen. 
De Konijnenberg vormt samen 
met zijn uitlopers onze groene 
long in het centrum. Wij staan 
erop dat deze zo veel mogelijk 
gevrijwaard blijft. Bebouwing 
aan de rand van het bescherm-
de landschap van de Konijnen-
berg moet geconcentreerd 
worden langs de Antwerpse-
steenweg om een maximaal 
groenbehoud te bekomen.

» Aan de buitengrenzen willen wij 
groene buffers behouden, met 
“het Hof” en haar omgeving in 
het noorden en het Groten-
houtbos in het zuiden als waar-
devolle, publiek toegankelijke 
bossen. 

CD&V trekt verder aan de 
kar wat de ontwikkeling van 
“het Hof” als wandelgebied 
en restauratie van de pastorie 
betreft.

» Woonomgevingsplan Vosselaar
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Kinderen moeten veilig 
naar school kunnen. We 
zoeken oplossingen om veiliger 
en comfortabeler te fietsen in 
de straten die intensief gebruikt 
worden voor schoolverkeer. 

Het concept van ‘fietsstraten’, 
waarvoor de Bergakker een pi-
lootproject was, willen we ook 
in andere straten toepassen. 
Nadat de school op het Heiein-
de is afgewerkt bekijken we sa-

VOSSELAAR

CD&V Vosselaar trekt resoluut de kaart van fietsers en voetgangers

#koningfiets              #geworteldinvosselaar

»

Omdat Vosselaar binnen 
de ruimere regio een functie als 
woongemeente vervult willen 
we verder werken aan veilige 
fietsverbindingen naar de ver-
schillende tewerkstellingspolen 
in de nabije omgeving. 

Zo ijveren we voor een 
fietsbrug over de E34 die 
de Breemsedijk en de Breem 
zal verbinden. Op die manier 
geraken fietsers vanuit het 
centrum sneller en veiliger in de 
industriezone Veedijk.

»

Jan Peeraer
 PLAATS 7

Rita Thys
PLAATS 19

Alternatieve verbindingen 
en zachte doorsteken 
verhogen het fiets- en 
wandelcomfort. 

Elke nieuwe ontwikkeling zal 
eerst door de ogen van de 
fietser bekeken worden.

»

In het centrum, aan 
de grote bushaltes, aan het 
toekomstige vrijetijdshuis en 
aan de sporthal breiden we 
fietsenstallingen uit en zorgen 
we voor meer veiligheid.

»

We blijven  initiatieven 
zoals Route2School onder-
steunen. Route2School stelt dit 
schooljaar een digitale school-
routekaart ter beschikking aan 
alle schoolgaande kinderen en 
jongeren. Deze route verloopt 
via fietspaden, beveiligde kruis-
punten, fietsstraten of autoluwe 
straten.

»

men met de bewoners en de 
school, hoe we de Sint-Jozef-
straat fiets- en voetganger-
vriendelijker kunnen aanleggen.
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Wij zullen de initiatieven 
van de lokale ondernemers blij-
ven ondersteunen en verder 
stimuleren. 

De Vosselaarse Kadoobon is 
in onze gemeente reeds goed 
ingeburgerd en zal onze actieve 
steun blijven genieten.

VOSSELAAR

CD&V Vosselaar zet in op een levendige handelskern, waar ondernemers 
alle kansen krijgen en zelfstandigen gekoesterd worden voor een 
bruisend Vosselaar
#lokaalondernemen             #geworteldinvosselaar

» Naast voldoende fietsen-
stallingen, zullen we in de han-
delskern een uniforme blauwe 
zone maken met een parkeer-
tijd van 2 uur. Zo zijn onze han-
delaars zowel per fiets als met 
de wagen vlot bereikbaar.

» De afbakening van een 
handelskern in onze gemeen-
te biedt mogelijkheden om 
het ondernemen binnen deze 
kern aan te moedigen. CD&V 
Vosselaar zal werk maken van 
concrete stimulerende maat-
regelen.

»

Frank De Houwer
PLAATS 5

Inge Bruynooghe
PLAATS 6

CD&V Vosselaar beheert de financiën als een goede huisvader

#gezondfinancieelbeleid            #geworteldinvosselaar

CD&V Vosselaar beheert 
de financiën als een goede 
huisvader. 

Sinds het begin van de 
legislatuur gelden strengere 
financiële regels. De financiën 
van de gemeente Vosselaar 
zijn gezond en voldoen aan 
de opgelegde financiële 
evenwichten. 

De jaarrekening 2017 werd 
afgesloten met een spaarpot 
van ongeveer 7 miljoen euro.

Dit geeft ruimte om de investe-
ringen die nog op stapel staan 
te financieren. Dit met een ge-
zonde mix van eigen middelen, 
subsidies waar mogelijk en ex-
terne financiering.

» » CD&V Vosselaar zal 
de lokale belastingen niet 
verhogen.
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Wij staan midden tussen 
de mensen en hebben een 
luisterend oor voor elke 
inwoner.

»

Voor CD&V verloopt de 
inspraak in samenwerking met 
de verenigingen en adviesraden. 

Wij zullen nog meer buurten 
in het beleid betrekken 
door wijkinitiatieven aan te 
moedigen. 

Wij gaan in gesprek met ‘jong 
en oud’.

»

CD&V Vosselaar gaat voor een open communicatie

#inspraak               #geworteldinvosselaar

»

Wij voorzien bijkomende 
gemeentelijke digitale infor-
matieborden (langs de Ant-
werpse Steenweg op de Wissel, 
aan het vrijetijdshuis de Moer, 
aan het sportcentrum Diep-
venneke). 

Wij willen een open en snelle 
communicatie met meer soci-
ale media.

Wij werken verder aan een ge-
integreerde en volledige digi-
tale dienstverlening voor wie 
dit wenst.

Linda Lavrijsen 
PLAATS 15

Marc Soontjens
PLAATS 20

» Digitaal informatiebord aan het gemeentehuis
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1200 leerlingen maken 
gebruik van de drie kleuter- en 
lagere scholen in Vosselaar. 

De vrije schoolkeuze biedt al 
onze jongeren ook maximale 
toekomstkansen.

De nabijheid van de scholen 
zorgt voor een groot comfort 
voor zowel de kinderen zelf als 
voor de ouders en grootouders.

VOSSELAAR

Wij willen onze jeugd ten volle laten groeien en ontplooien

#onderwijs              #geworteldinvosselaar

Onze gemeentescholen 
moeten optimaal benut wor-
den.

Sportievelingen maken reeds 
gebruik van de sportinfrastruc-
tuur en de Muziekacademie 
heeft ook reeds haar plaats in 
de gemeentelijke schoolgebou-
wen. We willen het naschools 
gebruik van de scholen uitbrei-
den naar andere activiteiten.

»

De gemeentelijke school-
gebouwen worden verder ver-
nieuwd.

Eens de infrastructuurwerken 
voor de school Heieinde 
volledig afgewerkt zijn, plannen 
we de vernieuwing van onze 
school in het Centrum. 

»
» vooraanzicht nieuwe school Heieinde

»

Anne Van Bilzen 
PLAATS 13

Dieter Schoenmaekers 
PLAATS 14

Op die manier evolueren onze 
scholen naar plaatsen waar 
alle inwoners zich kunnen 
ontspannen en ontplooien. 

Deze ‘ontmoetingsscholen’ 
verbinden school en buurt.
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Het tekort in de kin-
deropvang moet weggewerkt 
worden. 

Om extra capaciteit te cre-
eren bij onthaalmoeders en 
crèches biedt de kinderclub 
voortaan ook de mogelijkheid 
om de instappende kleutertjes 

(2,5 jarigen) ’s namiddags te la-
ten slapen. De overgang van de 
opvang naar de school kan zo 
meer geleidelijk aan gebeuren.

VOSSELAAR

#deallerkleinsten             #geworteldinvosselaar

»

CD&V voorziet voor- en 
naschoolse kinderopvang, zo-
wel in het Centrum als het Hei-
einde, telkens vlakbij de basis-
scholen. 

De nabijheid van deze scholen 
zorgt voor een groot comfort 
voor zowel kinderen als voor de 
ouders en grootouders.

De reservering van de plaat-
sen gebeurt via één systeem, 
i-school, handig en gebruiks-
vriendelijk.

»

Luc Nuydens
PLAATS 18

Josee Heykants-Jansens
PLAATS 21 - LIJSTDUWER

» Kinderopvang De Zandloper locatie Heieinde vlak
    naast de gemeentelijke basisschool

» Kinderopvang De Zandloper locatie Centrum vlak naast de gemeentelijke basisschool en school Heilig Graf
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Wij engageren ons 
voor de verbouwing van het 
Jeugdhuis De Nok en de 
uitbreiding van het jeugdcafé. 

VOSSELAAR

#jongeren              #geworteldinvosselaar

De jeugdverenigingen, 
Chiro, Scouts en jongerenafde-
lingen van onze verenigingen, 
verdienen onze blijvende aan-
dacht en ondersteuning. 

CD&V behoudt het budget 
voor jeugdsubsidies en wil ook 
nieuwe initiatieven, zoals de 
Funfabriek, ondersteunen (de 
Funfabriek biedt vrije tijd op 
maat van normaalbegaafde kin-
deren met autisme).

»

»

We bouwen een nieuw 
duurzaam skatepark in het 
sportcentrum. 

» De succesvolle initiatie-
ven zoals Grabbelpas, Sinter-
klaasfeest, Roefeldag en Bui-
tenspeeldag blijven behouden.

»

Inge Van Gorp
PLAATS 4

Tom Hens
PLAATS 16
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CD&V zet de komende 
zes jaar in op een kwalitatief en 
gevarieerd cultuuraanbod.

Vrijwilligers, verenigingen en 
buurten/wijken leveren daarin 
dag in dag uit schitterend werk 
en dit meestal op vrijwillige en 
onbezoldigde basis.  

Het leidt dan ook geen 
twijfel dat zij onze absolute 
ondersteuning en hulp 
verdienen en krijgen!

VOSSELAAR

Vosselaar heeft een bruisend verenigingsleven, en dat willen we verder 
stimuleren
#cultuur               #geworteldinvosselaar

»

» Schets binnenkant vrijetijdshuis de Moer

Inge Van Goubergen
PLAATS 2

Eddy De Houwer
PLAATS 12

CD&V Vosselaar blijft 
voorzien in de juiste accom-
modatie voor culturele activi-
teiten.

De ‘inwijding’ van ons vrijetijds-
huis de Moer (in de voormalige 
Sint-Jozefkerk) is al een grote 
stap vooruit.  

Naast de bibliotheek, zal hier 
ook ruimte voorzien worden 
waar verenigingen kunnen 
vergaderen en activiteiten or-
ganiseren. 

Het voormalige parochiehuis 
Sint-Jozef wordt aangepast aan 
de huidige noden. 

De omgeving rond het nieuwe 
gemeenschapshuis, de crèche 
en de school wordt als groene, 
rustgevende ruimte ingericht.

»

Gilles Bultinck
 PLAATS 1 - LIJSTTREKKER
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CD&V streeft naar een zo ruim mogelijk sportaanbod, in de gemeente zelf.

VOSSELAAR

#sport               #geworteldinvosselaar

»
CD&V voorziet comfor-

tabele sportinfrastructuur, 
zowel voor de individuele spor-
ter als voor de sporter in team-
verband.

Om in de komende zes jaar werk 
te maken van de optimalisatie 
en uitbreiding van de buitenin-
frastructuur gebruikt CD&V het 
sportbehoefteplan  (bevraging 
2018) als basis.

Op korte termijn (2019) 
zal het kunstgrasveld op het 
Diepvenneke extra capaciteit 
bieden voor verschillende ver-
enigingen (zoals voetbal, korf-
bal,...).

Ook het onderhoud van de 
verlichte looppistes en de 
vernieuwing van een aantal 
doucheruimtes staan met stip 
genoteerd.

Op de middellange termijn 
herschikken we de buitenruimte 
op Diepvenneke en breiden we 
de reeds bestaande faciliteiten 
uit met tennisterreinen, 
voetbalvelden, BMX-parcours 
en een skateterrein.

»

» » »

We plaatsen het verwerven van gronden aan de overkant van het sportcomplex Diepvenneke 
op de agenda. Deze gronden komen immers in aanmerking voor bijkomende infrastructuur voor 
sport en recreatie. Op deze manier kan aan de stijgende vraag tot sportbeoefening een antwoord 
gegeven worden.

» Sportcomplex Diepvenneke



Met steun van de provincie Antwerpen maken Kempens 
Landschap en het Vosselaarse gemeentebestuur van 
pastorie Het Hof een bruisende erfgoedparel, waar 
iedereen van kan genieten. In een provincie met een 
dominante hoofdstad is dat geen evidentie. Het lukt 
alleen met gedreven politici die knokken voor hun 
streek. CD&V pleit voor een sterke provincie die 
regionale accenten legt. Alleen zo wordt wie buiten de 
provinciale hoofdstad woont geen tweederangsburger.

PROVINCIE ANTWERPEN
  WWW.PROVANT.CDENV.BE
  WWW.PETERBELLENS.BE
 CDENVPROVANT

 PETER.  
 BELLENS. 

PLAATS

1

SAMEN KNOKKEN
VOOR DE KEMPEN

PLAATS

2
 KATHLEEN.  
 HELSEN. 
> 53 jaar, Herselt
> Vlaams parlementslid en schepen
> Een gemeente heeft voor een goede 

mobiliteit baat bij een sterke provincie.

> 52 jaar, Retie
> Verbindend directeur bij KOGEKA  

en provincieraadslid
> Onze provincie heeft een boon  

voor de fietsers.

 NICOLE.  
 BOONEN. 

PLAATS

3

> 42 jaar, Hoogstraten
> Advocate en gemeenteraadslid
> Een provincie die inzet op een leefbaar, 

werkbaar en aangenaam platteland. 

 HILDE.  
 VERMEIREN. 

PLAATS

4

> 36 jaar, Turnhout
> Werkleider stad Turnhout
> Meer regionale accenten  

in het provinciaal beleid.

 TOM.  
 LEMMENS. 

PLAATS

5

 MICHAËL.  
 MAES. 

PLAATS

6

> 28 jaar, Beerse
> Ingenieur
> Investeren in ONZE toekomst.

 LUC.  
 VAN CRAENENDONCK. 
> 61 jaar, Mol 
> Zelfstandig marktkramer en  

gemeenteraadslid
> Van 2003 tot 2015 schepen Mol
> In onze provincie kan iedereen mee.

PLAATS

7

> 27 jaar, Ravels
> Leerkracht secundair onderwijs en  

gemeenteraadslid
> De Kempen als een verzameling van 

levendige dorpen.

PLAATS

8
 NIC.  
 ANDRIESSEN. 

> 45 jaar, Herentals 
> Schepen en provincieraadslid 
> Een provincie als regisseur voor een 

duurzame en warme samenleving.

 MIEN.  
 VAN OLMEN. 

PLAATS

9



GEMEENTERAADSVERKIEZINGENJe kan slechts geldig een 
stem uitbrengen binnen 
één en dezelfde lijst.

Je kan ook stemmen 
voor 1 of meerdere kan-
didaten binnen één lijst.

1

3

2

4 Bevestig je stem op de 
stemcomputer.

Met een lijststem ga je 
akkoord met de volgorde 
van de kandidaten.

HOE GELDIG STEMMEN?
VOSSELAAR

vosselaar.cdenv.be  www.facebook.com/cdenv.vosselaar

ONZE 21 KANDIDATEN VOSSELAAR

Gilles Bultinck

Inge Van Goubergen

1

2 3

Jan Peeraer

Eddy De Houwer

Hilda Gladines

4 5 6

Erik Versmissen Inge Van Gorp Frank De Houwer Inge Bruynooghe

Anne Van Bilsen Dieter Schoenmaekers Linda Lavrijsen Tom Hens

Eva Vanderstraeten Wim Weyns Carolien Meulders Patrick Dielis

Luc Nuydens Rita Thys Marc Soontjens Josee 
Heykants - Jansens
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