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Beste inwoner van Kruishoutem,

Graag stellen wij u ons programma voor de komende legislatuur voor. Telkens is er gebleken 

dat de CD&V-meerderheid zich houdt aan dit programma als leidraad voor het bestuur zelf.

Het zou ons een genoegen doen mocht u dit programma doornemen.  U  zal zien dat dit 

garant  staat voor kwaliteit en verdere ontplooiing van onze mooie gemeente.

Uiteraard zijn vragen, opmerkingen en andere voorstellen steeds welkom, zodat wij hiermee 

rekening kunnen houden in de verdere uitwerking en de uitvoering van dit programma.

Vriendelijke groeten,  

Namens alle CD&V-kandidaten,

Joop Verzele 

Lijsttrekker 

﹛ iedereen inbegrepen ﹜

﹛ Burgemeester Joop Verzele ﹜
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Elke dag opnieuw geven het schepencollege, de ge-

meenteraadsleden en de OCMW-raadsleden van CD&V 

het beste van zichzelf om van Kruishoutem een leefbare 

gemeenschap en een warme samenleving te maken, die 

mensen kansen biedt maar mensen ook aanzet om de 

geboden kansen te grijpen. Vanuit deze visie gelooft 

CD&V er immers in dat een mens enkel tot volledige 

ontplooiing kan komen door en in zijn relatie met ande-

ren. Onze mandatarissen stellen hun talenten dan ook 

ten dienste van elke Kruishoutemnaar. 

Engagement voor een warme  
    leefbare samenleving die kan
 Versterken,  Verbinden,
    Verzorgen,          Vooruitzien.

﹛ marolle inbegrepen ﹜

﹛ Wannegem-Lede inbegrepen ﹜

﹛ Nokere inbegrepen ﹜

﹛ Lozer inbegrepen ﹜

﹛ Kruishoutem inbegrepen ﹜

﹛ Jeugdhuis Nuitgang ﹜
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Een warme gemeente versterkt de verantwoorde-

lijke vrijheid van zijn burgers door hun alle kansen 

te geven om hun talenten ten volle te benutten 

en te ontwikkelen: via een gezond jeugdbeleid, 

door een economische gezonde gemeente, via een 

dynamisch ouderenbeleid, via gelijke kansen, via 

sport, cultuur en toerisme en door een duurzame 

mobiliteit die een vlotte bereikbaarheid garan-

deert. 

a. Een ondersteunend jeugdbeleid.

Alle generaties moeten in Kruishoutem welkom zijn en 

ruimte krijgen. Kinderen die samen spelen en jongeren 

die samenkomen om plezier te maken moeten onder-

steund worden. Tijdens de volgende legislatuur worden 

de lokalen van de nieuwbouw voor de beide chirogroe-

pen afgewerkt. Dit wordt een ontmoetingsplaats bij 

uitstek, waar de jongeren ertoe worden aangezet hun 

talenten te ontplooien en ter beschikking te stellen van 

de groep waarin ze actief zijn.

De nieuwe lokalen worden gekoppeld aan een ander 

project: de nieuwbouw van de gemeentelijke basis-

school Marolle, gebouwd onder de noemer “passief 

huisstandaard”. Energiebewust bouwen, in samenhang 

met bewustmaking naar de toekomst toe. Dit wordt een 

pareltje en een voorbeeld voor gans Vlaanderen.

Tijdens deze legislatuur volgt er een uitbreiding van het 

aanbod kinderopvang. Naast de traditionele werking 

tijdens de vakanties, wordt deze uitgebreid met speel-

pleinwerking in enkele kortere vakanties én met een 

nieuwe kinderopvang.

Verder wordt het aanbod van speelpleinen verruimd 

door het creëren van een nieuw speelplein en het ver-

der onderhouden en vernieuwen van het bestaande 

aanbod.

b. Een economisch  
        gezonde gemeente.

Een gemeente die leefbaar wil zijn, wil bruisen van 

energie en versterkend kan werken, moet economisch 

gezond zijn. Dit vergt niet alleen bijzondere aandacht 

voor de lokale middenstand en aanliggende economie, 

maar ook voldoende werkgelegenheid voor de eigen 

inwoners. Een goede tewerkstellingsgraad is de beste 

garantie voor de leefkwaliteit van de Kruishoutemnaar.

Lokale ondernemers worden versterkt door het her-

aanleggen van  het centrum. Samen met het woonin-

breidingsgebied, zal de Markt en het Nieuw Plein een 

facelift krijgen. Dit past in het plan om in het centrum 

kansen te blijven geven aan de lokale ondernemers. 

Ook de Pastorijstraat, Kerkhofweg, Blekerijstraat en 

Kruishoutem:  
  kansen geven om te versterken.

﹛ Kruishoutem inbegrepen ﹜

en te ontwikkelen: via een gezond jeugdbeleid, 

door een economische gezonde gemeente, via een 

dynamisch ouderenbeleid, via gelijke kansen, via 

sport, cultuur en toerisme en door een duurzame 

mobiliteit die een vlotte bereikbaarheid garan

deert. 

a.a.

Alle generaties moeten in Kruishoutem welkom zijn en 

ruimte krijgen. Kinderen die samen spelen en jongeren 

die samenkomen om plezier te maken moeten onder

steund worden. Tijdens de volgende legislatuur worden 

de lokalen van de nieuwbouw voor de beide chirogroe

pen afgewerkt. Dit wordt een ontmoetingsplaats bij 

uitstek, waar de jongeren ertoe worden aangezet hun 

talenten te ontplooien en ter beschikking te stellen van 

﹛ jeugdbeleid ﹜

﹛ Jeugdhuis Nuitgang ﹜
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Woestijnestraat zullen mee opgenomen worden in deze 

vernieuwingsplannen.

Bij de uitwerking zal rekening gehouden worden met 

de toegankelijkheid voor de mensen met een handicap.

Om de nabije werkgelegenheid te creëren wordt er een 

project voor bedrijventerreinmanagement uitgevoerd 

en dat op maat van de industrie- en ambachtelijke 

zone. Na de erkenning van Kruishoutem als Bijzonder 

Economisch Knooppunt kunnen bedrijventerreinen uit-

gebreid worden. Via de ruimtelijke uitvoeringsplannen 

(RUP’s) voor zonevreemde bedrijven en horeca creëren 

we rechtszekerheid voor de betrokkenen. Samenwer-

king met de PWA, het OCMW, de VDAB, de lokale werk-

winkel zorgt er voor dat werkzoekenden 

een passende job vinden en knelpuntva-

catures ingevuld worden.

De land- en tuinbouwactiviteit bepaalt 

sterk het karakter van onze gemeente. 

De klassieke premies voor grondontle-

ding, groenbemesting, erosiebestrijding 

e.d. worden gehandhaafd. Ook hoeve-

toerisme wordt blijvend aangemoedigd.

c. Een dynamisch ouderenbeleid.

De groep van ouderen in onze maatschappij groeit ge-

staag. Door een dynamisch en inclusief ouderenbeleid 

zorgt  CD&V er voor dat onze oudere generatie actief 

blijft binnen Kruishoutem. De vele lokale initiatieven, 

die vaak steunen op vrijwilligerswerk, moeten verder 

bijgestaan en gewaardeerd worden. Dit geldt in het bij-

zonder voor initiatieven die ouderen uit hun  isolement 

halen en ertoe aanzetten ook fysiek actief te blijven. 

De vormingsmomenten zullen worden bestendigd, net 

zoals de nieuwjaarswens voor senioren en de paasac-

tie voor 80+. Verder wordt er werk gemaakt van meer 

rustbanken in onze gemeente. Sportief en actief blijven 

wordt gestimuleerd via een specifiek sportaanbod voor 

senioren.

 

d. Sport dicht bij huis –  
  iedereen in beweging.

Sporten verhoogt de verbondenheid onder mensen. 

Wanneer men dicht bij huis voldoende sportfaciliteiten 

vindt, is dit een versterking van de lokale gemeenschap. 

Een goed sportbeleid is laagdrempelig en moet bepaald 

worden in overleg met de lokale actoren. Een even-

wichtig samengestelde sportraad zorgt daarbij voor de 

nodige inspraak en participatie. 

Er wordt verder gebouwd aan de uitbreiding van de 

sportinfrastructuur. Na de gedaanteverwisseling van 

de Kerkakkers, het omnisportterreintje en de lokalen 

van de voetbalclubs te Lozer, zorgt de uitbreiding van 

de huidige sporthal voor de kers op de taart. De sport-

dienst wordt hét uithangbord van de gemeente.

﹛ sporthal ﹜

﹛ paasactie 80+ ﹜

﹛ omnisportterreintje ﹜
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e. Een bruisend en gevarieerd  
cultuuraanbod op maat.

De gemeente heeft ook nood aan voldoende ontspan-

ning én inspanning. Kruishoutem kan rekenen op een 

gevarieerd aanbod aan socio-culturele verenigingen 

en activiteiten, waarbinnen vele vrijwilligers zich enga-

geren en elkaar ontmoeten en versterken. Het bestuur 

beperkt zich niet enkel tot financiële steun. Goed uitge-

ruste gemeenschapscentra in elke deelgemeente blijft 

prioritair.

De Mastbloem is het ontmoetingscentrum bij uitstek, 

samen met het jeugdhuis en de alom geprezen biblio-

theekwerking. De BIB blijft het voorbeeld van een ont-

moetingsplaats waar vele initiatieven worden genomen 

die de leescultuur bevorderen. Ook hier is samenwer-

ken met andere partners de norm .

f. Toerisme versterkt  
  onze gemeente.

Een positieve uitstraling, het lokale erfgoed van Kruis-

houtem en de promotie hierrond, zorgen er voor dat wij  

fier mogen zijn op de gemeente waar wij wonen. Wan-

neer een gemeente voldoende toeristisch attractief is, 

schept dit bovendien kansen voor zowel de gemeente, 

de lokale ondernemers én de bevolking.

Belangrijk hierbij is de opwaardering van ons histo-

risch erfgoed. Er wordt werk gemaakt van een heuse 

erfgoedroute en de opwaardering van de vele mooie 

kapelletjes.

De omgeving van de kerk te Nokere wordt grondig her-

zien: de kerkhofmuur, de Vrijheidsboom, de Hovebroek-

weg e.d.

De kerkhofmuur te Wannegem wordt hersteld. 

Bovendien wordt er werk gemaakt van de herinrichting 

van de centra te Lozer en de Marolle.

Het plan voor de trage wegen wordt verder uitgewerkt. 

De brochure “1 dag Kruishoutem” wordt verfijnd.

﹛ kasteel Aaishove ﹜

﹛ Kruishoutemse kunstenaars ﹜
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8 ﹛ waterzuivering ﹜

g. Veiligheid verzekeren.

Wat betreft de veiligheid gaat onze aandacht vooral 

naar de zwakke weggebruiker. In de woonzones wor-

den de voetpaden systematisch uitgebreid en gemoder-

niseerd. 

Na lang aandringen bij het Vlaams Gewest krijgt het 

fietspad langs de Olsensesteenweg stilaan vorm. Het 

volgende fietspad in de rij is de Nazarethsesteenweg. 

De plannen voor een fietspad langs de Waregemse-

steenweg worden opgestart.

CD&V stelt volgende prioriteiten voor het politiebeleid: 

meer controles op het naleven van het verbod van door-

gaand zwaar verkeer,  gedegen politieaanwezigheid en 

preventie om de weggebruikers tot voorzichtigheid aan 

te manen.

Inbraakpreventiecampagnes en -acties tegen crimina-

liteit worden opgevoerd De nodige camera-infrastruc-

tuur aan de op- en afritten van de E 17 is voorzien.

Weinig gemeenten hebben het voorrecht om een goed 

uitgerust brandweerkorps te hebben. Samen met de 

dienst 100 zijn wij een voorbeeld voor Vlaanderen. Ook 

het korps van de civiele bescherming is een meerwaar-

de om verscheidene manifestaties in goede banen te 

leiden.

Het sterker ondersteunen van de BIN (Buurt Informa-

tie Netwerk) zal de veiligheid van de Kruishoutemnaar 

verhogen.

﹛ autoluwe schooldag ﹜

﹛ brandweer ﹜
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Kruishoutem moet een plaats zijn waar iedereen 

“thuis” is, die kansen geeft om verantwoorde-

lijkheden op te nemen en waarop je kan reke-

nen. Samen wonen en actief zijn in een gemeente 

verbindt mensen met elkaar en de gemeenschap 

waarin ze leven.

a. Voldoende betaalbare  
   huisvesting.

CD&V wil dat iedereen toegang krijgt tot een betaal-

bare en kwaliteitsvolle woning. Daartoe moet er een 

voldoende aanbod aan betaalbare woningen en bouw-

grond zijn. De gemeente zal dit blijvend stimuleren. 

Ook ten aanzien van leegstand en verkrotting zullen de 

nodige initiatieven genomen worden. Door een actief 

lokaal woonbeleid kan de gemeente immers wijken en 

straten meer leefbaar maken en zo kansen tot ontmoe-

ting creëren.

b. Sociaal wonen binnen  
   de gemeente.

Kruishoutem heeft nood aan een verantwoord aanbod 

aan sociale huur- en koopwoningen. In samenwerking 

met de sociale huisvestingsmaatschappij zal de ge-

meente voor dit aanbod instaan. Het aanbod voor soci-

aal wonen zal sterk worden uitgebreid via het woonin-

breidingsgebied. Het streefdoel voor sociale huisvesting 

is gelegd op 6 %. 

Kruishoutem: kansen geven om te verbinden 
en te ontmoeten.

﹛ tjolleveld huurwoningen ﹜
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c. Ondersteuning van verenigingen, 
want zij verbinden mensen.

De vele socio-culturele verenigingen, jeugd- en sport-

verenigingen die onze gemeente rijk zijn , zijn  dé ont-

moetingsplaats bij uitstek. Bovendien worden zij vaak 

draaiende gehouden door een enthousiaste groep van 

vrijwilligers. Op die wijze brengen zij veel mensen bij 

elkaar en zorgen zij voor een grotere sociale cohesie in 

Kruishoutem. Zij verdienen dan ook onze volle steun. 

Via de diverse beleidsplannen (jeugd, cultuur en sport) 

komt budget hiervoor vrij . De logistieke ondersteuning 

waar Kruishoutem prat op gaat, blijft  onderhouden en 

wordt zelfs uitgebreid met nieuw, degelijk materiaal.

d. Kruishoutem en nieuwe  
         communicatiemiddelen.

Moderne communicatiemiddelen zoals digitale nieuws-

brieven, websites, e-loketten, sociale media e.d. nemen 

een steeds belangrijkere plaats in onze samenleving in. 

Ook de inspraak van de bevolking is prioritair, a.d.h.v. 

een evaluatie en ontmoetingsmomenten met de Kruis-

houtemnaar.

e. De  internationale band  
   versterkt.

Kruishoutem staat niet op zichzelf. Kruishoutem is een 

onderdeel van Vlaanderen, België, Europa en een geglo-

baliseerde samenleving. Ontwikkelingssamenwerking 

maakt deel uit van het takenpakket van een gemeente . 

Met de nieuwe gemeentelijke raad voor ontwikkelings-

samenwerking zorgt de gemeente, samen met enkele 

lokale actoren, voor een beleid op maat. 

Een jumelage verhoogt het wederzijds begrip tussen 

de inwoners omtrent hun levensgewoonten, opinies en 

cultuur. De band met onze jumelagegemeente Attert 

versterkt die band tussen Vlaanderen en Wallonië.

﹛ mastbloem ﹜

﹛ gemeentelijke solidariteitsactie ﹜
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Kruishoutem moet kwetsbare mensen, die zorg, 

hulp en bescherming behoeven, kans geven om 

mee te kunnen delen in welvaart en welzijn. 

Kinderen hebben recht op opvoeding, bescher-

ming, zorg en participatie. Ouderen en personen 

met een handicap, moeten omringd en verzorgd 

kunnen worden, zowel professioneel en als door 

hun eigen kring. CD&V wil dat Kruishoutem een 

verzorgende gemeente is, die initiatieven onder-

steunt en waar nodig zelf actie onderneemt.

a. Investeren in een gezond  
 Kruishoutem.

Een gezonde gemeente met gezonde inwoners heeft 

onmiskenbaar een aantal troeven in handen. Ze kan 

bijdragen tot een goed preventief gezondheidsbeleid. 

De bestaande campagnes rond borstkanker en gezonde 

voeding zijn daarvan een goed voorbeeld.

b. Aandacht voor jonge mensen  
 die meer zorg nodig hebben.

Reeds van jongs af aan hebben sommige jongeren meer 

aandacht en zorg nodig. Er wordt o.a. werk gemaakt 

van een heus drugsbeleid.

c. Een sociaal beleid op maat van 
de zorgbehoevenden gesneden.

Een lokaal sociaal beleid zorgt voor een warme ge-

meente en moet gericht zijn op een maximale toegan-

kelijkheid van de dienstverlening voor elke inwoner en 

een optimaal bereik van elke doelgroep. We denken 

hier aan personen met een handicap, mantelzorg, ar-

moedebestrijding, budget- en woonzorgbegeleiding, 

ouderenzorg, isolatie van  woningen etc. Hierbij is het 

OCMW een zeer belangrijke partner. Het aanbod van 

deze dienst wordt nog meer versterkt. 

Kruishoutem:   
  kansen geven om te verzorgen.

﹛ zorgbehoevenden ﹜

﹛ oCmW ﹜

Ook Ook Ook gezelligegezelligegezellige vrouwen laten zich screenen
 vrouwen laten zich screenen
 vrouwen laten zich screenen

Surf naar www.borstkankeropsporing.be
Surf naar www.borstkankeropsporing.be
Surf naar www.borstkankeropsporing.be

﹛ Borstkankerpreventie ﹜

voeding zijn daarvan een goed voorbeeld.

b.b.

Reeds van jongs af aan hebben sommige jongeren meer 

aandacht en zorg nodig. Er wordt o.a. werk gemaakt 

van een heus drugsbeleid.

﹛ rusthuis ﹜
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﹛ kinderopvang ﹜

In de actieve kansensamenleving waar CD&V voor 

kiest, moet iedereen zijn verantwoordelijkheid 

opnemen, niet alleen in de huidige maatschappij, 

maar ook ten aanzien van de komende generaties.

a. Investeren in onze toekomst:  
  kinderen en jongeren.

Onze  kinderen en  jongeren zijn dé toekomst van Kruis-

houtem. Een gemeente moet investeren in kinderen en 

jongeren door in te zetten op kinderopvang, onderwijs 

en die organisaties en verenigingen die voor hen inzet-

baar zijn.

b. Onderwijs.

Naast de nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool, 

wordt er verder geïnvesteerd in het kunstonderwijs. 

Hier is het aanbod zo uitgebreid, dat bijna alle vakken 

in Kruishoutem zelf gevolgd kunnen worden. Nieuwe 

cursussen doen hun intrede. Het aanbod en de voorzie-

ningen zijn immers groot .

Ook de basisscholen van het gemeenschaps- en het 

vrij onderwijs worden ondersteund door o.a. een gra-

tis aanbod van sportklassen en het gebruik van de ge-

meentelijke infrastructuur.

Kruishoutem:   
  kansen geven om vooruit te zien.

﹛ eerste steenlegging Chirolokaal ﹜
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c. Een goede ruimtelijke ordening.

Onze  ruimte is een schaars goed. Hier moet zuinig wor-

den mee omgesprongen. Er moet voldoende ruimte zijn 

om te wonen, te werken, te ondernemen, te zorgen, te 

ontspannen en te verplaatsen. De volgende legislatuur 

werkt CD&V aan woongelegenheid o.a. in het woonin-

breidingsgebied. Dit project zorgt voor extra kansen 

naar mobiliteit en woongelegenheid. Er wordt ook een 

uitbreiding voorzien aan de industriezone.

d. Een realistisch mobiliteitsbeleid 
met een hoge aandacht voor 
verkeersveiligheid.

Het mobiliteitsbeleid van een gemeente houdt met een 

aantal principes rekening. Zo is het erg belangrijk dat al 

de plaatsen in de gemeente goed bereikbaar zijn. CD&V 

zet in op de verkeersleefbaarheid die moet verbeterd 

worden. Meer verfijnde snelheidscontroles zorgen voor 

aandacht van de zwakke weggebruiker. Er komen meer 

fietspaden op de gewestwegen, kruispunten 

worden heringericht (vb. Deinsesteenweg – Bunder-

straat, Kasteelstraat – Ouwegemsesteenweg, Anze-

gemsesteenweg – Oudenaardsesteenweg).

De zonering “30-50-70” wordt toegepast over de  

ganse gemeente.  

e. Investeren in propere straten  
en pleinen.

Propere straten,   pleinen en nette overheidsgebouwen 

geven de inwoners en bezoekers een aangenaam en 

veilig gevoel. De nieuwe veegmachine zorgt voor een 

betere aanpak.  CD&V trekt de kaart van een propere, 

goed onderhouden gemeente. Hierbij willen we sneller 

inspelen op de meldingen en de klachten van de Kruis-

houtemnaar.

f. Een duurzaam patrimonium- 
beleid verzekert de toekomst.

Er dient geïnvesteerd te worden in het onderhoud van 

de gemeentelijke wegen.

Het project “Markt en omgeving” krijgt vorm. De hele 

zone in het centrum wordt heraangepakt (inclusief Ble-

kerijstraat, Pastorijstraat, Woestijnestraat en Kerkhof-

weg). Er worden plannen gemaakt voor de centra van 

Lozer, Marolle en Wannegem. De uitbreiding van het 

containerpark en de nieuwe gemeentelijke loods  krij-

gen  langzaam vorm, samen met een nieuw aangelegde 

weg. Het  fietspad langs de Nazarethsesteenweg wordt 

een feit. Het dossier voor een fietspad aan de Waregem-

sesteenweg wordt opgestart.

﹛ markt en omgeving ﹜

﹛ rioleringswerken ﹜
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De gemeente is  hét bestuursniveau waarbij  inwoners 

het vaakst en snelst komen aankloppen. CD&V gaat 

voor een klantgericht gemeentehuis. Een uitbreiding 

van de online-diensten zal hiertoe bijdragen.

Een efficiënte gemeentelijke dienstverlening begint 

met een goed personeelsbeleid. Er is een onderbouwd 

personeelsplan dat, samen met het managementteam, 

wordt uitgewerkt en uitgevoerd. Dit is een noodzaak 

om tot een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening 

te komen en tevens de gemeente financieel gezond te 

houden.

Kruishoutem:  
  een dienstvaardige gemeente.

g. Aandacht voor natuur en milieu.

De gemeente dient een duurzaam lokaal natuur- en mi-

lieubeleid uit te werken dat sensibiliserend werkt ten 

aanzien van de eigen inwoners.

Om zuiver water aan te bieden, zullen we heel wat in-

vesteren in rioleringen en waterzuiveringsinstallaties 

(vb. Lozer en Lede). Tegelijkertijd zullen overstromings-

gevoelige gebieden aangepakt worden.

Sluikstorten is erg storend voor de inwoners en bijzon-

der belastend voor het milieu. CD&V  zal het sluikstor-

ten dan ook strenger en grondiger aanpakken.

h. Financiën.

Een gemeente besturen kost onmiskenbaar veel geld. 

Een goed bestuurde gemeente vereist dan ook een de-

gelijk financieel beleid. Een budget in evenwicht, zon-

der de belastingen te verhogen, is ons doel. 

i. Duurzaam energiebeleid.

Energie is een schaars goed. Sensibilisering en cor-

recte informatiestrekking zijn taken voor de gemeente. 

Daarbij proberen we energiegebruik te verminderen en 

duurzame bronnen te promoten.

Dit zal gebeuren door te sparen op het energieverbruik 

van de openbare verlichting, te investeren in energie-

zuinige gebouwen en goedkopere energie voor ieder-

een door te participeren in provinciale groepsaankopen 

van elektriciteit en gas.

﹛ containerpark ﹜
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PrOVInCIE OOST-VlAAnDErEn

1 HUTSEBAUT KATHlEEn

2 VERSTICHEl lEo

3 EECKHoUT RICHARd

4 FAMAEY lEEn

5 SCHEIRlInCKX KATElIjnE 

6 VERZELE Joop

6

Als lijstduwer wil Joop 
ook zijn stem laten horen 
in de provincieraad.

Speciale accenten:

• Vertegenwoordiger van het platteland.

• Uitbouwen van een nog steviger onderwijsbeleid.

• Een stem voor de lokale economie en het  

bedrijfsleven.

• Mogelijkheden om Kruishoutem te laten  

ontplooien tot een nog meer culturele,  

recreatieve en dynamische gemeente.

 
Je vindt Joop terug op plaats 6

LIJSTDUWER op de provincieraad.

 Joop 
     ook in de provincie !

15

‘u kan op meerdere kandidaten  

op één lijst stemmen’

Zij gaan ervoor!
1 VERZElE joop

2 FollEnS lUT

3 polFlIET BRUno

4 VAndE MooRTElE RITA

5 dEllA FAIllE d’ HUYSSE BERnARd

6 VERZElE HAnnEloRE

7 HAERInCK MARTIn

8 dE RUYCK nATHAlIE

9 CAllEnS KRISToF

10 dElBAERE EVElInE

11 dIERICK pATRICK

12 VAndERSTRAETEn AnjA

13 CnoCKAERT HEndRIK

14 VAnHoUTTEGHEM jUlIE

15 VAndEnABEElE lUC

16 RAES MARlEEn

17 VAndEn HEEdE BEnoIT

18 noRGA An

19 BoTHUYnE RoBRECHT

www.kruishoutem.cdenv.be

lijst nummer 7.
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U I T n O D I g I n g
bElEEF DE VErKIEZInSAVOnD
SAmEn mET DE CD&V-KAnDIDATEn

Vanaf 17u00 verzamelt de hele  
CD&V-ploeg in zaal Telex.

We volgen er de live binnenlopende 
verkiezingsuitslagen! 

beleef deze spannende momenten  
samen met de CD&V-ploeg.

Van harte welkom vanaf 17u00 in zaal Telex.
We zorgen alvast voor een hapje en een drankje!

ToekomstFolder_CD&V.indd   16 8/10/12   10:25




