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Leefbaar,
bruisend en veilig!
Dat is het
nieuwe Geetbets

GEETBETS



Hoe levendiger 
je buurt, hoe 
gezelliger je 
nest »
De weg vooruit is kiezen voor een 
politiek die de levenskwaliteit 
verbetert voor iedereen, zonder 
onderscheid. Een politiek die meer dan 
ooit lokaal, in je buurt begint. De weg 
naar een buurt waarin je jezelf kan zijn 
én je buren kent, naar een veilige en 
leefbare wijk, naar een warme thuis 
voor iedereen. CD&V laat mensen 
samenwerken en wil investeren in een 
bruisend verenigingsleven.  Dit willen 
we realiseren door een betere 
ondersteuning te bieden aan de 
verenigingen en buurten. Een 
ontmoetingsruimte in iedere 
dorpskern zal Geetbets laten 
openbloeien. CD&V gaat voor een 
#bruisendGeetbets.
  



Veilig verkeer 
voor iedereen 
»
CD&V wil investeren in meer en betere 
wandel- en fietspaden, veilige 
oversteekplaatsen, conflictvrije kruispunten en 
veilige routes tussen woonkernen, scholen en 
vrijetijdsinitiatieven. Wij blijven ijveren voor 
openbaar vervoer in onze gemeente en 
"vervoer op maat" voor ouderen en mensen 
met een beperking. Plaatselijke acties tegen 
de snelheidsduivels in het verkeer en aandacht 
voor drugs- en alcoholproblematiek is een 
prioriteit. #veiligGeetbets 

Betaalbaar en 
leefbaar 
wonen » 
Zorgbehoevenden moeten in en door de 
vertrouwde omgeving zorg kunnen krijgen. 
Hierbij hoort een woonbeleid dat meer 
geïntegreerd is met het (sociale) zorgbeleid en 
open staat voor nieuwe woonvormen (bv 
zorgwoningen, gedeeld wonen). CD&V wil de 
dorpskernen aantrekkelijker en veiliger maken 
door deze te vernieuwen. De open ruimte dient 
behouden te blijven. Wij kiezen voor een 
propere buurt door meer acties tegen  
zwerfvuil. #leefbaarGeetbets

www.geetbets.cdenv.be 
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Waarop slaat 'De Weg Vooruit'?
Omdat WIJ niet kiezen voor oude recepten.  In een 
samenleving die voor nieuwe uitdagingen staat, kiezen wij 
voor nieuwe oplossingen. We leren van elkaar en gebruiken 
onze creativiteit. WIJ volgen onze eigen weg. Wij kijken niet 
links, niet rechts en al zeker niet achteruit.  CD&V kiest 
resoluut voor de #dewegvooruit                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                 Ingrid Claes – lijsttrekker CD&V Geetbets
Wat is een tsjeef?
‘Tsjeef’ was in de 19de eeuw een bijnaam voor de leden van 
de Sint-Jozefskring in Gent. Later werd het de bijnaam van 
CD&V’ers. Onze jongeren maakten deze naam opnieuw hip; 
ze maakten er zelfs een modelijn van. Als je in Geetbets ie-
mand tegenkomt met ‘tsjeef’ op zijn trui of tshirt dan is dat 
‘ene van ons’.  Heb je onze "Tsjeefmobiel" al gezien?              
#vollenbakvooruit 
               Kristien Lejeune, Lieke Roosbeek, Katrien Weckx –  Jong CD&V

Die ‘C’in CD&V, wat staat die daar nog te doen?
De ‘C’ heeft vandaag te maken met waarden die we belan-
grijk vinden, zoals zorgen voor elkaar.  Ouderen, mensen met 
een handicap, mensen in armoede ... mogen niet uit de boot 
vallen. Samen met jou willen we zorgen voor een toekomst 
van onze kinderen en kleinkinderen, omdat wij onze samen-
leving beter willen achter laten dan dat we ze gekregen 
hebben.                                         
                                    Tony Leyssens  -  Voorzitter CD&V Geetbets

De weg vooruit 
met CD&V. 
»



Onze mensen
midden de mensen
» geetbets.cdenv.be

Wij weten wat er leeft 
in Geetbets. 
» 



facebook.com/
CD&V Geetbets
» 

Volg ons via sociale media - facebook, instagram, twitter 

De eerste OCMW-raad in 
het Administratief Centrum 
Den Molenkouter. De weg 
vooruit naar een betere 
samenwerking. 

"Wij halen onze mosterd bij 
jullie!" betekent dat wij 
rekening houden met jullie 
visie in ons 
verkiezingsprogramma.

Samen met jullie gaan we 
voor een propere gemeente 
en nemen wij deel aan de 
zwerfvuilactie van 
Mooimakers.be

Samana Rummen, Hogen 
en Geetbets ontvangen 
ieder jaarlijks 100 euro, als 
dank voor hun inzet voor 
zieken en mantelzorgers

Wij bezoeken jubilarissen 
thuis om hen te feliciteren, 
een gezellige babbel en 
geven een leuk geschenk.

Onze gemeenteraadsleden 
volgen de gemeentelijke 
dossiers op en nemen 
kritisch deel aan de 
gemeenteraad.

ONZE AMBASSADEURS
aan het woord
» 

Brolin Verhelst -  Samen 
de weg vooruit, naar een 
samenleving waar 
iedereen mee is.  De weg 
vooruit naar meer respect 
en geloven in elkaar. 

Wendy Devroye -  De 
weg voouit naar veilige 
schoolomgevingen, veilige 
routes tussen woonkernen 
en vrijetijdsinitiatieven. 

Valère Tiolants en Gonda 
Mahy  -  De weg vooruit 
naar een warme en 
betaalbare thuis voor 
iedereen, naar een 
leefbaar leven voor 
mantelzorgers.

Gratienne Philippaerts  -  
De weg vooruit naar een 
gemeente waar je altijd 
terecht kan. Een lokaal 
bestuur van nu is digitaal 
voor wie wil, maar moet 
steeds  fysiek toegankelijk  
zijn voor iedereen.

Pieter Laermans - De weg 
vooruit naar meer inspraak 
in het beleid. De lokale 
inwoner moet mee het 
beleid kunnen bepalen; 
beleid volgens lokale 
wensen en noden.

René Beelen - De weg 
vooruit naar behoud van 
de open ruimte in deze 
landelijke gemeente, waar 
ruimte is voor natuur en 
landbouw.

Liliane Jooken -  De weg  
vooruit naar ontspanning 
zonder zware financiële 
inspanning, naar een 
betere ondersteuning van 
het verenigingsleven.  

Marcel Andries -  De weg 
vooruit naar meer 
aandacht voor ouderen en 
gemeentelijke 
seniorenwerking. Oud 
worden en in je eigen 
buurt blijven wonen; dat 
houdt een mens jong. 
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Stap mee op De Weg Vooruit voor 
Geetbets

De afgelopen weken hebben wij met onze enquête 
"Wij halen onze mosterd bij jullie!" je mening gevraagd 
over een aantal thema's.  Ook je inbreng bij onze deur 
aan deurbezoeken zal in ons verkiezingsprogramma 
verwerkt worden.  Aarzel niet om je gedacht te zeggen 
tegen onze mandatarissen en bestuursleden. Ga 
samen met ons de weg vooruit naar het nieuwe 
Geetbets. Werk  samen met ons aan je eigen thuis, je 
straat, je buurt waar we zekerheid en nestwarmte 
vinden. De plaats waar we onszelf kunnen zijn en ons 
betrokken bij willen voelen. Het is de plaats waar 
concreet engagement begint.

Stap je mee?
Samen met jou gaat CD&V Geetbets de weg vooruit. 
Op 14 oktober 2018 zijn het gemeenteraads-
verkiezingen. Stap met ons mee vooruit en stem op 
onze kandidaten van CD&V Geetbets. Wij zijn er klaar 
voor.

www.geetbets.cdenv.be

Naar een 
bruisend, leefbaar en 
veilig Geetbets?
Dat kan alleen 
samen.
» 




