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Eric Meyers
Voorzitter

Beste kiezers ,

In januari lanceerde CD&V Putte een grote enquête met als doel de huidige noden van elke Puttenaar te 
inventariseren. We waren zeer blij met de vele reacties die we kregen van onze inwoners. We kondigden  
toen ook aan dat we de feedback van onze enquête zouden gebruiken als basis voor ons “toekomstplan”.

De uiteindelijke basistekst die hieruit  
resulteerde kreeg als titel:  
 

“Een beter 
Putte voor 
iedereen”.
Heel wat vrijwilligers hielden deze tekst ook 
tegen het licht. Een beperktere groep schreef het 
uiteindelijke programma uit. Ik wil hier dan ook enkele 
mensen die hier heel veel tijd en energie hebben 
aan besteed, uitdrukkelijk danken: Bert Christianen, 
Chris De Veuster, Bruno Geets, Joris Casteels, Bart 
Lambrechts, Yannick Rombauts en Gust Jennen.

Met deze tekst bewijst CD&V dat we een partij zijn  
die blijvend in de diepte werkt, ook een partij die 
tevens de moeilijkere thema’s niet uit de weg gaat. 
Het bewijst ook dat we als partij geen campagne 
willen voeren op basis van wat simpele slogans, 
zonder enige onderbouw.

Tenslotte wil ik ook stellen dat dit programma ook 
een beetje onze droom is. De droom van CD&V voor 
een beter Putte. En ja, dagelijks worden we allemaal 
geconfronteerd met allerhande beperkingen. Maar 
zolang men kan dromen, kan men ook plannen maken 
en trachten deze naar best vermogen uit te voeren.

Vandaar dat we absoluut onze droom niet willen 
loslaten. Integendeel, wij willen er hard aan werken 
om deze droom werkelijkheid te laten worden, samen 
met jullie allemaal.

Natuurlijk blijft dit document een extract van het 
uitgebreide programma dat we uitwerkten. Zij 
die dat wensen kunnen het volledige programma 
terugvinden op onze website: putte.cdenv.be

 
Veel leesgenot! 

Eric Meyers 
Voorzitter CD&V Putte

putte.cdenv.be

Lees het volledige 
programma op  
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Het huidige gemeentebestuur van Putte leeft boven zijn stand. De uitgaven overstijgen ruim  
de inkomsten. Dit is onrustwekkend. Ondertussen is de openbare schuld van de gemeente Putte 
gestegen tot boven de € 30 miljoen. Per inwoner is dit € 1.834, de hoogste schuldgraad in gans  
de provincie Antwerpen.

Respect voor u … 
en uw centen

Grafiek schuld per inwoner, 2010,: Bron: binnenlands bestuur Vlaanderen

Zo pakken wij dat aan:

 “… als er voldoende en 
 vakkundig voorgerekend is, 
  moeten budgetten volstaan …”

Zo zei u het zelf:

1 CD&V Putte gaat voor een verantwoord en degelijk bestuur in 
onze gemeente. Dit houdt in dat we de gemeenschapsgoederen 
en financiële middelen van Putte goed beheren, niet alleen op dit 
ogenblik, maar ook voor de toekomstige generaties. 

CD&V zet in op een transparant beleid, en een correcte 
communicatie over de initiatieven die de gemeente neemt.

Respect voor uw centen
•	 De gemeentefinanciën worden weer gezond 

gemaakt. De tering wordt naar de nering gezet. 
Het gemeentepersoneel weet waar het schoentje 
wringt en wordt hierbij actief betrokken.

•	 Bij investeringen primeert functionaliteit boven 
prestige gehalte – enkel financieel haalbare 
projecten worden uitgevoerd. Ja, er was nood aan 
een nieuw gemeentehuis, maar niet eentje waar 
de parking van verdwijnt en dat tweemaal zoveel 
gekost heeft dan oorspronkelijk voorzien.

 
Respect voor u ...
•	 Voor belangrijke projecten treedt het bestuur 

in dialoog met zijn inwoners. Dit zorgt voor een 
draagvlak binnen onze gemeente. Zo bouw je 
bv. geen seniorenflats tegen de gevel van een 
parochiezaal tegen het advies van de bevolking in.

•	 Putte heeft veel adviesraden. Wij nemen deze 
“au serieux”. Hun adviezen worden in overweging 
genomen en hun vragen aan het gemeentebestuur 
naar behoren beantwoord. Participerend beleid 
wordt zo in de praktijk gebracht.

•	 Wijkcomités en dorpsraden zijn voor ons 
volwaardige gesprekspartners.

•	 Wij voeren een open en doorzichtig 
personeelsbeleid binnen de gemeente. Dit werd in 
het verleden al wel eens met de voeten getreden. 
 

Respect voor de ondernemer
•	 Het industrieterrein Klein Boom wacht reeds meer 

dan 10 jaar op zijn volledige ontsluiting. Hoog tijd 
dat dit project afgerond wordt. De ondernemers 
wachten hier op.

•	 We dringen erop aan bij de provincie dat er 
duidelijkheid komt i.v.m. de Muggenberg en 
rechtszekerheid voor de omwonenden.

•	 We wensen een aanspreekpunt te creëren voor de 
lokale ondernemer.

•	 Initiatieven van de middenstand zoals de Putse 
feesten, verdienen onze steun.

putte.cdenv.be

Lees het volledige 
programma op  



6

76

Een zorgzame samenleving is gebaseerd op solidariteit tussen jong en oud, gezonden en  
zieken, werkenden en werklozen, mannen en vrouwen. Zorg raakt de mens in zijn totale 
leefwereld. De zorg voor betaalbare woningen, een waardige oude dag, de opvang van kinderen, 
zelfontplooiing...

Uw zorg is 
ook onze zorg

2 Waar het nodig is, doen we beroep op professionele hulp. Waar mogelijk, stimuleren 
en ondersteunen we vrijwilligerswerk. Wij willen mensen sterker maken zodat ze zelf de 
nodige energie vinden om uit een moeilijke situatie te geraken.

Tenslottte kan men enkel goed wonen, zorgeloos ontspannen, zich onbekommerd 
verplaatsen, … in een veilige leefomgeving.

 “… Meer en meer worden mensen 
aangespoord zolang mogelijk thuis te blijven 
– dit is enkel mogelijk met ondersteuning …”

Zo zei u het zelf:

Zo pakken wij dat aan:

Onze kijk op uw welzijn 
 Ondersteunen van gezinnen en kinderen: 
•	 We bouwen verder aan de uitbreiding van de 

speelpleinwerking en andere opvang tijdens de 
vakantie, die betaalbaar is voor elk gezin.

•	 Uitbreiding van betaalbare dagopvang voor 
baby’s en kleine kinderen (onthaalgezinnen).

  Ondersteunen van senioren: 
•	 Het dienstencentrum wordt verder uitgebouwd 

en schept kansen tot ontmoeting.

•	 Ouderen willen nog altijd zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven in de vertrouwde omgeving. De 
gemeente kan dit mee mogelijk maken. Het 
aanbod dient te gebeuren in samenwerking met 
de erkende thuiszorgdiensten.

•	 Er wordt werk gemaakt van een 
dagverzorgingscentrum dat aansluit bij de 
bestaande thuiszorgdiensten. Op deze wijze 
wordt de mantelzorger even ontlast. 
 
Ondersteunen van zij die het wat   
 moeilijker hebben: 
•	Minder-validen: zwarte punten in openbare 
gebouwen en op openbare wegen worden 
geïnventariseerd en aangepakt.

•	Er	worden	drempelverlagende	initiatieven	
voor minderbegoeden genomen zodat ook zij 

ook actief kunnen deelnemen aan sport- en 
cultuuractiviteiten.

•	De	mantelzorgtoelage	wordt	aangepast	en	
verhoogd. 
 

Onze kijk op ontwikkeling en 
vorming voor jong en oud
•	 We ondersteunen verenigingen die vormingen 

organiseren.

•	 We bieden een aanvullend vormingspakket 
aan voor zij die niet aangesloten zijn bij een 
vereniging.

•	 De BIB: hier streven we voor een optimaal 
gebruik van de technologische middelen alsook 
de ruimtes in en rond de bibliotheek. 

•	 De gemeente zorgt ook voor een goed beheer 
van het gemeentelijk archief en erfgoed.

•	 De activiteiten van de kunstacademie worden 
verder uitgebouwd. CD&V startte met dit 
initiatief. Het is en blijft een project dat succesvol 
evolueert door de jaren heen. 

•	 De gemeente neemt initiatief en ondersteunt 
projecten van onze basisscholen rond verkeer, 
milieu, enz. Wij komen tussen in de vervoerkosten 
van de scholen van en naar het zwembad.

•	 De welzijnsraad wordt evenwichtig samengesteld 
en betrekt mensen uit het werkveld. Zij evalueren 
op regelmatige wijze het sociaal beleidsplan, 
geven advies en sturen bij. 

•	 Armoedebeleid is grensoverschrijdend. Op 
elk beleidsdomein wordt hiermee rekening 
gehouden.

•	 Het OCMW brengt particuliere “zorg” initiatieven 
(professionals en vrijwilligers) in kaart, 
coördineert en vult aan (bv. thuiszorg). 

•	 Veiligheid is ook onze zorg. De wijkagent is 
zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar. De 
brandweer wordt ondersteund in zijn activiteiten. 
Jeugdlokalen en andere worden jaarlijks 
nagekeken op brandveiligheid.

putte.cdenv.be

Lees het volledige 
programma op  
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Grenzeloze inzet, energie, engagement, passie, enthousiasme en plezier in het werk, daaraan 
herkent men elke vrijwilliger. In Putte zijn vele honderden mensen als vrijwilliger actief. Zij zetten 
zich dagelijks in voor de medemens, dier en natuur. Deze input maakt het samenleven in Putte 
krachtiger, leefbaarder en rijker.

De vele socio-culturele verenigingen, jeugd en sportverenigingen bieden ontmoetingsmomenten 
voor de vele inwoners van onze gemeente.

Van vereniging tot 
vrijwilliger, op ons 
kunt u rekenen

Zo pakken wij dat aan:

 “… verenigingen moeten terecht 
kunnen in bestaande infrastructuur die 
gedeeld moet worden met anderen …”

Zo zei u het zelf:

3
Een evenwichtig sport beleid is van essentieel belang. Zeer recent werd “beweging” toegevoegd aan 
de bekende voedseldriehoek en vormt de basis van een gezond leven. Een mens die veel beweging 
heeft en/of aan sport doet, werkt preventief aan zijn gezondheid. De levenskwaliteit wordt hierdoor 
bevorderd. Een gemeente kan zelf veel acties nemen en initiatieven ondersteunen om zoveel mogelijk 
mensen een leven lang aan te zetten tot gezond bewegen. Wij gaan resoluut voor een sportbeleid 
met een lage drempel.

Voor de sport- en andere 
activiteiten:
•	De beschikbare infrastructuur wordt  

voor meerdere doeleinden opgesteld.

•	Sportverenigingen die hun aanbod  
afstemmen op de combinatie “werk en gezin” 
krijgen een extra steuntje in de rug.

•	Samenwerking tussen de sportclubs  
wordt gestimuleerd.

•	Sporten voor mensen met een beperking  
wordt uitgebouwd. 

Voor de jeugd:
•	De polyvalente zaal ‘Klein Boom’ wordt 

betaalbaar gemaakt voor de verenigingen, 
zowel voor fuiven als andere activiteiten. 

 
•	Jeugdlokalen:	de	indexering	van	

bouw- en renovatiesubsidies is  
een minimum. 

De podiumkunstenaars:
•	De uitbouw van aangepaste infrastructuur 

voor beoefenaars van podiumkunsten wordt 
bekeken. 

Voor socio-culturele 
verenigingen, fanfares:
•	Er worden voldoende ruimtes en lokalen 

voorzien in elke dorpskern. Waar nodig willen 
we renovatie van (ontmoetings)ruimtes mogelijk 
maken. 

En verder: 
•	De huur- en bruikleenoverkomsten tussen de 

gemeente en verenigingen worden geëvalueerd 
en gelijkwaardig gemaakt.  

•	De dag van de vrijwilliger wordt concreet 
ingevuld en uitgebouwd, als jaarlijks 
“schouderklopje” voor onze vele vrijwilligers. 

•	Wij hebben zeer veel respect voor elke 
individuele vrijwilliger en verliezen hen niet uit 
het oog. Ook hen willen we graag ondersteunen. 

putte.cdenv.be

Lees het volledige 
programma op  



CD&V wil zorgzaam omgaan met onze mooie gemeente. Het is een hele uitdaging om in Putte 
een evenwicht te vinden tussen werken, wonen, zich verplaatsen en ontspannen, groen en 
natuur. Belangrijk is dat we in Putte van de open ruimtes kunnen blijven genieten en dat we de 
beschikbare ruimte op een kwaliteitsvolle manier invullen, ook voor de toekomstige generaties.

Logischerwijze willen wij een duidelijke visie uittekenen voor de ontwikkeling van elke 
dorpskern. Enkel op deze wijze ontstaat er een evenwicht tussen de verschillende functies: 
woongelegenheid, parking, groen, middenstand... CD&V wil ook dat de gemeente actief optreedt 
in het voorzien van bescheiden woningen en/of goedkope kavels.

Voor een dorp 
met karakter

4
Wij zetten volop in op het landelijk karakter van onze gemeente. Wist u ook dat  
naast land- en tuinbouw, sierteelt in Putte de tweede belangrijkste teelt is?

Verder verdienen recreatie en natuur meer middelen en aandacht. De natuurgebieden 
die Putte op dit ogenblik rijk is, moeten bewaard blijven.

Tegen zwerfvuil is dringend en blijvend actie nodig. Verscheidenheid in het landschap 
vindt CD&V belangrijk.

 “… er komen teveel appartementen bij, 
waardoor de indruk ontstaat dat het 
landelijke karakter van onze gemeente snel 
aan ’t verstedelijken is …”

Zo zei u het zelf:

Zo pakken wij dat aan:

•	 Een duidelijke visie op ruimtelijke ordening zorgt voor een doordachte  
inplanting van de verschillende bouwvormen binnen elke woonkern.

•	 Er wordt plaats gemaakt voor voldoende open ruimte binnen de woonkernen.  
Zij zorgen voor zuurstof en rust.

•	 Er komt een actieplan om het zwerfvuil aan te pakken.

•	 Bij elke verkaveling hoort voldoende ruimte voor spelende kinderen, alsook  
parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers.

•	 De dorpskern van Putte-centrum wordt verfraaid. Dit in nauw overleg met de  
bewoners en handelaars. Een samenhangend plan voor kort en lang parkeren hoort hier bij.

•	 Het rode plein in Beerzel wordt behouden en heraangelegd.

•	 Bestaande land- en tuinbouw bedrijven worden met respect behandeld.  
De beschikbare ruimte in Putte laat geen megaprojecten toe. 

•	 CD&V pleit voor het behoud van ons erfgoed. Vandaar dat CD&V betreurt dat  
heel wat erfgoed op onze begraafplaatsen ondertussen verdwenen is.

•	 Onze kerkgebouwen zijn plaatsen van bezinning en rust. Het zijn beschermde  
monumenten en maken deel uit van onze eeuwenlange cultuur. Een toekomstige  

invulling qua gebruik wordt uitgewerkt op basis van grondig overleg.

putte.cdenv.be

Lees het volledige 
programma op  
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Iedereen heeft recht op betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting. Een goed uitgetekend 
woonbeleid is een cruciaal thema op gemeentelijk vlak. Het is de opdracht van de gemeente haar 
inwoners te helpen om kwaliteitsvol te wonen.

Zo weten we dat het volgende decennium gezinnen bestaande uit één of twee gezinsleden met 
20 procent zullen toenemen. Ook het aantal senioren zal sterk stijgen. Bijgevolg zal de nood aan 
kleinere wooneenheden, die flexibel inzetbaar zijn alsmaar groter worden. In haar woonbeleid 
moet de gemeente rekening houden met diverse gezinssamenstellingen en generaties: gezinnen 
met kinderen, alleenstaanden, alleenstaande ouders, nieuw samengestelde gezinnen...

Een betaalbare 
thuis voor iedereen

5

    “… sociale huisvesting en  
 nieuwbouwappartementen zullen nooit  
      woonproblemen oplossen. Misschien 
experimenten opzetten om alleenstaanden 
   samen te laten wonen…goedkoper wonen, 
minder woonkosten, minder eenzaamheid …”

Zo zei u het zelf:

Zo pakken wij dat aan:

Betaalbaar wonen
•	 Er wordt actief opgetreden in het voorzien 

van bescheiden woningen en goedkope 
kavels.

•	 De samenwerking met onze 
buurgemeenten via ‘Wonen 
langs Dijle en Nete’, ‘de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij van Heist en 
Putte’ en ‘Kleine Landeigendom’ wordt 
geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

•	 We stimuleren eigenaars om samen te 
werken met het sociaal verhuurkantoor. 

Verschillende woonvormen
•	 Er wordt gezorgd voor optimaal advies 

bij bouw- en verbouwingswerken 
voor levenslang en aanpasbaar wonen 
(drempels, sanitair, kangoeroewoning).

•	 De ontwikkeling van een woonzorgzone 
voor ouderen en mensen die het wat 
moeilijker hebben om volledig zelfstandig 
te wonen krijgt prioriteit. 

Duurzaam  
en kwaliteitsvol wonen
•	 Eigenaars begeleiden, informatie geven 

en eventueel subsidies voorzien zijn taken 
van de lokale overheid. CD&V maakt er 
werk van.

•	 Het gemeentelijk stedenbouwkundig 
reglement stimuleert duurzaam, energie-
zuinig en kwaliteitsvol bouwen. 

Wat de bouwdossiers betreft:
•	 Wij willen zorgen voor een proactieve 

aanpak. Informatie rond bouwen wordt 
gebundeld en is beschikbaar via de 
gemeentelijke website. Vragen kunnen 
elektronisch gesteld worden. 

•	 Bouwaanvragen lopen via een 
transparante checklist. De termijn 
voor afleveren vergunningen is zo kort 
mogelijk.

De regelgeving rond bouwen is complex. CD&V Putte vindt het de taak van de 
gemeente om haar inwoners hierin wegwijs te maken. Gemeentelijke vergunningen 
dienen vlot afgeleverd te worden. Een goede wisselwerking tussen de woonwinkel  
en de bouwdienst is van cruciaal belang.

De uitvoering van een echt grond- en pandenbeleid betekent voor ons dat de gemeente 
zelf gronden en woningen kan verwerven in functie van sociaal en bescheiden wonen. 
Zo kunnen kavels en huizen tegen aanvaardbare prijzen ter beschikking gesteld worden 
van jonge gezinnen. Wij zetten in op betaalbaar wonen.

putte.cdenv.be

Lees het volledige 
programma op  
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Voor elke deelgemeente willen wij de noden, verwachtingen en problemen rond 
mobiliteit in kaart brengen. Dit in overleg met de bewoners, middenstand, scholen  
en bedrijven.

 “… er moet overleg komen over mobiliteit  
     met de inwoners en handelaars…er wordt  
 gewoon gebouwd ten koste van mobiliteit  
  en parkings …”

Voorrang aan de zwakke 
weggebruiker
•	 In de Slameuterstraat, Lierbaan, 

Schrieksesteenweg, Waversesteenweg en 
Koningsbaan is een nieuw fietspad nodig. 

•	 Het doorgaand vrachtverkeer in de Peulisstraat 
en Beerzel-centrum moet minder. 

•	 De zwakke weggebruikers worden 
aangemoedigd om meer zichtbaar op straat te 
komen (fluohesje, helm, verlichting).

•	 Wandel- en fietsnetwerk over de 
gemeentegrenzen heen. 

Een doordacht parkeerbeleid
•	 Elk nieuwbouwappartement dient te voorzien in 

1,5 parkeerplaatsen per appartement.

•	 Voor vrachtwagens zijn er beveiligde parkings 
nodig. We gaan met de bestuurders na waar dit 
best kan, zodat kerkpleinen en kleine straten niet 
langer geblokkeerd worden. 

•	 Er wordt een samenhangend plan voor kort en 
lang parkeren uitgewerkt. 

Veilig en vlot door onze gemeente
•	 Wij vinden dat een verkeersplan nodig is met oa 

volgende doelstellingen:

 °  Het vrachtvervoer juist kanaliseren.

 °  Maatregelen nemen om de 
  aanpalende straten te vrijwaren voor  
  sluikverkeer en verkeersveiligheid te  
  waarborgen. 

 °  Herbekijken van de verkeersstroom  
  door Peulis. 

 °  De oversteekbaarheid en de doortocht door  
  de kernen optimaliseren. De N15 is een  
  gewestweg, intens overleg met de Vlaamse 
  overheid is noodzakelijk inzake maatregelen  
  rond hinder. 

•	 Weginfrastructuur wordt aangepast naargelang 
de gewenste snelheid.

•	 Een aantal oversteekplaatsen op de Mechelbaan 
moet dringend veiliger (Dr Cornilstraat, de 
Oude Mechelbaan, Spoelstraat, Augustijnenlei, 
Jan De Cordesstraat, Heiststeenweg). CD&V 
zet het Vlaams gewest aan om hier een betere 
verlichting, signalisatie of wegmarkering aan te 
brengen. Op andere plaatsen, zoals Het Bareeltje 
in Grasheide, moet de gemeente zelf aan de slag.

•	 Lessen verkeersopvoeding voor kinderen, 
opfrissing verkeersregels voor senioren worden 
verder ondersteund.

•	 Evaluatie van het mobiliteitsplan. Bepalen van 
woonstraten en sluikverkeer bannen wordt 
prioritair aangepakt.

•	 Duidelijke verkeersregels: onlogische 
voorrangsplaatsen of onduidelijke situaties 
moeten uit het straatbeeld verdwijnen.

•	 Wegen als de Koningsbaan, Schrieksesteenweg, 
Lierbaan, Slameuterstraat, en Waversesteenweg 
dienen grondig vernieuwd te worden.

•	 Er komt een evaluatie van de poorteffecten in de 
Meester Van der Borghtstraat en Heiststeenweg.

•	 Gerichte controles (zowel plaats als tijdsstip) 
zetten bestuurders aan tot veiliger rijgedrag.

•	 Een elektronisch meldpunt voor aangifte van 
fouten in wegdek, kapotte verlichting, gevaarlijke 
situaties, … wordt dagelijks opgevolgd. 

Openbaar vervoer en andere 
vervoermiddelen
•	De tussenkomst in abonnementen voor jongeren 

(buzzypass) blijft behouden.

•	Er worden laadpunten voor elektrische fietsen 
voorzien.

•	Verderzetting en eventueel uitbreiding van de 
ondersteuning voor de Mindermobielencentrale.

•	Regelmatig en constructief intergemeentelijk 
overleg met De Lijn.

Zo zei u het zelf:

Zo pakken wij dat aan:

Onze dorpen zijn maar aangenaam om in te wonen als de omgeving verkeersveilig is. De 
toenemende drukte, de doortrekking van de R6 tot op de Mechelbaan in Peulis, de files, …  
maken dit thema tot een prioriteit voor CD&V Putte. Wij zullen blijvend inspanningen leveren  
voor een vlot en veilig verkeer.

Steeds meer mensen voelen zich onzeker in het verkeer. Vooral kinderen, ouderen en 
mindervaliden zijn vaak slachtoffer van de toenemende verkeersdrukte. CD&V Putte kiest  
in de dorpskernen resoluut voor de zwakke weggebruiker.

Verkeer op maat 
voor iedereen

6
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P.S.: U kan op meerdere kandidaten
van dezelfde lijst stemmen.

V
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: M

ey
er

s 
E

ric
 -

 P
its

em
bu

rg
st

ra
at

 11
 -

 2
58

0
 P

ut
te

 | 
V

er
ki

ez
in

gs
dr

uk
w

er
k 

ge
m

ee
nt

e-
 e

n 
pr

ov
in

ci
er

aa
ds

ve
rk

ie
zi

ng
en

 14
 o

kt
ob

er
 2

0
12

 | 
N

ie
t 

o
p

 d
e 

o
p

en
b

ar
e 

w
eg

 g
o

o
ie

n 
a.

u.
b

.

“Uw stem geeft ons de kans om onze ideeën  
voor de toekomst van Putte, waar te maken.  
Wij zijn er klaar voor en rekenen op U.”7Lijst

Putte

1 DE VEUSTER Chris

2 LAMBRECHTS Bart

3 CHRISTIANEN Bert

4 VAN LOOY Rina

5 ROMBAUTS Yannick

6 DE VOCHT Danny

7 FRANSEN Mieke

8 GEETS  Bruno

9 SOMERS Evi

10 VAN ASBROECK Greta

11 DYCK - VAN DE VLIET Josepha

12 BRUYLANT Johan

13 DE WACHTER Inne

14 THYS Jelle

15 PEETERS Sarah

16 CASTEELS Joris

17 GORIS-MAES Katleen

18 CASTEELS André

19 LIEKENS Maria

20 DE WIT José

21 DAANS Herman

22 ESKENS Jan

23 BOSMANS Chris

24 STRAETMANS Guido

25 JANSSENS Roger

‘n Beter Putte voor iedereen

Chris De Veuster
1e plaats - Lijsttrekker

Zo stemt u geldig 

1. Door het bolletje te kleuren bovenaan de lijst.  
Dit doet u als u zich kunt vinden met de  
volgorde waarin de kandidaten vermeld staan. 
Dit noemt men een lijststem.

2. Door uw stem uit te brengen voor de naam 
van één of meerdere kandidaten van dezelfde 
lijst. Dit noemt men een voorkeurstem.

putte.cdenv.be


