
1 FOURNIER Martine
2 COPPENS Laurent
3 CALLEWAERT Sven
4 DUMORTIER Vincent
5 BOGAERT Berenice
6 BONTE-VANRAES Caroline
7 VANDAMME FRÉ
8 BEKAERT Herman
9 DEWITTE Bart

10 DEMAN Chantal
11 WAIGNEIN Marc
12 MAES Ingrid
13 LEPERE Maxim
14 VANDEWEGHE Bart
15 HELIN-FAILLIE Trees
16 DEPOOT Peter
17 DEMEULENAERE Katrien
18 MAXY Lisa
19 DUMORTIER Fabienne
20 DEPAEMELAERE Koen
21 PINOY Enzo
22 REYNAERT Loes
23 VANDER BEKEN Joan
24 DUTOIT Geert
25 PILLE Vanessa
26 DIAKHITE Taco
27 VERHOEVEN Elsje
28 VANTHOURNOUT Eric
29 CAMBIER Christa
30 UGILLE Willy
31 DOUSY Katrien

Gemeenteraad

1 de BETHUNE Jean
2 SPINCEMAILLE Eliane
3 CROES Claude
4 BONTE-VAN RAES Caroline
5 LYBEER Lieven
6 DEWAELE Carine
7 SOENS Rik
8 VERLINDE Wim
9 DECAVELE Sofie

10 TITECA Katrijn
11 DEPUYDT Christine
12 VANWIJNSBERGHE Jan
13 MERTENS Yann
14 DESEYN Lut
15 De CLERCK Marie
16 BENOIT Francis
17 DEBAERE Yves

Provincieraad

Hoe geldig stemmen?
Je stemt geldig door het bolletje naast de kandidaten op de CD&V-lijst 
rood te kleuren. Je kan gerust binnen onze lijst voor meerdere kandidaten  
stemmen. Je mag eveneens bovenaan de lijst het bolletje rood kleuren.

Je kan zelf niet gaan stemmen
Door een volmacht te geven, kan je toch je stem uitbrengen. Ook niet- 
familieleden mogen dit voor jou doen.
Contacteer gerust één van onze kandidaten om dit voor jou in orde te  
brengen.

Probleem om je naar het stemlokaal te begeven?
Spreek erover met één van onze kandidaten. Zij helpen je graag verder. Of 
surf naar www.menen.cdenv.be

Enthousiast & ondernemend
De provincie kan een hefboom zijn voor tal van lokale initiatieven uit   
Menen, Lauwe of Rekkem. Dit kan sport, toerisme, socio - cultureel,  jeugd 
en verenigingen, onderwijs en  ondernemerschap zijn.
Deze provinciale steun kan alleen bekomen worden als een krachtige en 
enthousiaste stem onze stad vertegenwoordigt in de provincieraad.
 

Caroline 
Bonte - Vanraes

Provincieraad
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1. Nieuwkomers integreren

2. Groene leefomgeving in een 
 verstedelijkt gebied
 
3. Ruimte voor vrije tijd
 
4. Een veilige stad

5. Meer lokale tewerkstelling

6. Correct beleid

7. Beter wonen

8. Een bereikbare stad

9. Welvaart voor iedereen

10. Menen , stadje van leute en plezier

Daar gaat CD&V voor!!!

Het volledige verkiezingsprogramma kunt u 
lezen op www.menen.cdenv.be

De 10 werken van de CD&V



De 10 werken van CD&V
Nieuwkomers integreren
 - Uitbouwen van een integratiedienst
 - Nederlands is onze taal !
 - Iedere inwoner heeft rechten maar evenzeer plichten

Groene leefomgeving in een verstedelijkt gebied
 - We blijven werken aan een gezonde leefomgeving
 - Propere straten, pleinen en wijken
 - Het project Meense Groenvallei, landbouwruimte en groenbuffers moeten zorgen
  voor groene rustpunten

Ruimte voor vrije tijd
 - Maximale ondersteuning voor het verenigingsleven en de vrijwilligers
 - De bestaande accomodatie optimaal ter beschikking stellen
 - Een netwerk van fiets- en wandelwegen voorzien
 - Verder verbeteren en onderhouden van infrastructuur voor jeugd, sport en cultuur

Een veilige stad
 - Samenwerking van de veiligheidsdiensten over alle grenzen heen
 - Kordate aanpak van de overlast

Meer lokale tewerkstelling
 - Werk in eigen stad
 - Een centrummanager moet nieuwe kansen bieden aan handel 
  en economie 
 - Landbouw: een belangrijke economische partner

Correct beleid
 - Uitgaven beperken en inkomsten efficiënt inzetten, budget in 
  evenwicht houden
 - De bestaande belastingdruk moet volstaan
 - Ruim overleg zorgt voor ruim gedragen beslissingen
 - Flexibele dienstverlening voor onze burger

Beter wonen
 - Een stad met kwaliteitsvolle woningen
 - Doordachte renovatiepremies
 - Verder efficiënt afwerken van bouwaanvragen

Een bereikbare stad
 - Blijvende aanpak van zwarte verkeerspunten in Menen, Lauwe 
  en Rekkem
 - Voldoende parking voor langparkeerders
 - Aanleg van garagestraten

Welvaart voor iedereen
 - Digitaal infopunt voor kinderopvang
 - Kansarmoede bestrijden door kansen te bieden, speciale 
  aandacht voor job- en onderwijskansen
 - Plaats om oud te worden in eigen stad en eigen huis

Menen , stadje van leute en plezier
 - Herwaardering van de feestelijkheden
 - Naast wonen, werken en zorgen, ook ruimte voor gezelligheid

Daar gaat CD&V voor!!!


