
De kandidaten van de CD&V-lijst danken u voor uw stem en 
steun de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Als tweede 
grootste partij in de gemeenteraad zullen we, vanuit de op-
positie, de voorstellen van de huidige meerderheid met een 
kritische bril bekijken en eveneens zelf voorstellen lanceren. 

Lees het hier, op pagina 4!
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CD&V bedankt haar kiezers!



CD&V bedankt haar kiezers!

Onze lijst met veel nieuwe kandida-
ten had een degelijk programma. Als 
tweede grootste partij in de gemeente-
raad zullen we, vanuit de oppositie, de 
voorstellen van de huidige meerderheid 
met een kritische bril bekijken en even-
eens zelf  voorstellen lanceren. 

Vlak voor de verkiezingen werd ons 
meermaals de vraag gesteld door ver-
schillende inwoners: “Waarom moeten 
we nog gaan kiezen? Alles is toch al ge-
regeld… de volgende coalitie met open 
VLD, DNA-GVP en SP.a is in orde en 
de posten zijn al verdeeld.”  Tot in het 
detail werd de verdeling van de burge-

meester en schepenposten voor ons uit 
de doeken gedaan. Het bestaan van een 
voorakkoord werd ons ook bevestigd in 
augustus 2011.
De kiezers, die ons desondanks het 
vertrouwen gegeven hebben, zijn we 
enorm dankbaar. CD&V maakt on-

danks haar zeer goede uitslag, geen deel 
uit van de coalitie. Als partij betreuren 
we ten zeerste de gemaakte anticoa-
litie en de manier waarop de uitvoe-
rende mandaten zijn verdeeld door de 
meerderheid. Met geld en beloftes kan 
blijkbaar alles geregeld worden.

De kandidaten van de CD&V-lijst 
danken u voor uw stem en steun 
de afgelopen gemeenteraads-
verkiezingen. CD&V voerde een 
propere en sobere groepscam-
pagne, wat niet van alle partijen 
kan worden gezegd. 
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CD&V heeft vier mandatarissen in gemeenteraad, 
twee in de OCMW-raad en een in de politieraad
CD&V is trots op de vier behaalde zetels in de ge-
meenteraad, twee zetels in de OCMWraad en een 
zetel in de politieraad.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 
behaalde de CD&V lijst 4 zetels in de gemeenteraad op 
een totaal van de 17 zetels. Momenteel is CD&V de tweede 
grootste partij in de gemeenteraad. Sinds 2 januari is de ge-
meenteraad  samengesteld uit zes politieke fracties: 5 verko-
zenen Open VLD, 4 verkozenen CD&V, 3 verkozenen SP.a, 
2 verkozenen NVa, 2 verkozenen GVP en 1 verkozenene 
DNA.  Voor CD&V werden rechtstreeks verkozen Ingrid 
Claes, Bart Andries, Monique Adams en Marcel Andries.  
Marcel Andries deed afstand van mandaat, omdat vader en 
zoon niet gelijktijdig kunnen zetelen in de raad.  Door dit 
ontslag komt eerste opvolger Bart Paulissen naar de gemeen-
teraad. Tijdens de installatievergadering  van de gemeen-
teraad op 2 januari legden Monique Adams, Bart Andries, 
Ingrid Claes en Bart Paulissen de eed af  als gemeenteraadslid 

voor de CD&V fractie.
Tijdens de eerste gemeenteraad werden ook de leden van 
OCMWraad gekozen, op basis van de ingediende voor-
drachtsakten van de verschillende partijen. Voor CD&V 
werden Marcel Andries en Glenn Huveneers  verkozen tot 

Vlnr.: Kersverse OCMW-raadsleden Glenn 
Huveneers en Marcel Andries



Ingrid Claes verkozen als provincieraadslid

Ingrid behaalde 4080 voorkeursstem-
men, waarvan 1106 stemmen uit eigen 
gemeente. Bedankt voor de Betserse, 
Rummense en Grazense steun. Op 
zaterdag 15 december vond de installa-
tievergadering van de provincieraad en 
deputatie van de provincie Vlaams-Bra-
bant plaats. Tijdens de installatieverga-
dering legden alle provincieraadsleden 
en gedeputeerden de eed af. De plech-
tigheid vond plaats in het provinciehuis 
in Leuven. De nieuwe provincieraad telt 
34 vrouwen en 38 mannen, 32 verkoze-
nen uit het arrondissement Leuven en 
40 verkozenen uit Halle-Vilvoorde. De 
provincie zal geleid worden door een 
coalitie van CD&V, Open VLD, SP.A 
en Groen. Voor CD&V zetelen in de 
deputatie Monique Swinnen en Tom 
Dehaene. De CD&V-fractie bestaat in 

het totaal uit 15 verkozenen.
Het is de derde keer dat Ingrid de eed 
aflegde als provincieraadslid. Zij was 
reeds acht jaar provincieraadslid, tot 
ze federaal volksvertegenwoordiger 

werd in 2008. Ingrid is effectief  lid  van 
de commissie Jeugd, cultuurbeleid en 
Vlaams karakter, sport, recreatie en 
domeinen.  Tevens is ze voorzitter van 
de commissie Onderwijs, PIVO en 
veiligheid. 

Meer informatie over de provincieraadsleden, 
de deputatie en de werking vindt u op 
www.vlaamsbrabant.be

In de schaduw van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 
waren het ook provincieraadsverkiezingen. Marc Wijnants en Ingrid 
Claes zijn rechtstreeks verkozen tot provincieraadslid voor de 
CD&V-lijst van het district Tienen.
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CD&V heeft vier mandatarissen in gemeenteraad, 
twee in de OCMW-raad en een in de politieraad

Vlnr.: Onze CD&V fractie in de gemeenteraad: Ingrid Claes, Bart Paulissen, 
Monique Adams en Bart Andries

Marc Wijnants en Ingrid Claes verkozen als provincieraadslid voor district Tienen

OCMWraadslid. Marcel zal na 2 jaar de 
fakkel doorgeven aan Lieselotte Vlek-
ken.
Op de eerste gemeenteraad werden ook 

drie vertegenwoordigers in de politie-
raad gekozen.  Raadlid Ingrid Claes  
werd verkozen tot politieraadslid en zal 
in de toekomst aan de vergaderingen 

van de politieraad deelnemen.
CD&V zal bij de samenstelling van de 
gemeentelijke adviesraden eveneens  
gemotiveerde kandidaten voordragen.



V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e 

8

LEKKER EN GEZELLIG ETEN CD&V wil beter onderhoud 
grachten, controle op  
sterilisatie van zwerfkatten 
en herziening van het regle-
ment op de begraafplaatsen

23 februari 2013:
KAAS- EN WIJNAVOND 
van Provincieraadslid Ingrid Claes
In de parochiezaal van Hogen vanaf  
17 uur. Ook Vleesschotels verkrijgbaar.  
Reserveren kan via
www.ingridclaes.be of  0497 42 71 76

27 april 2013: 
ITALIAANSE AVOND CD&V 
pasta à volonté
In de parochiezaal van Hogen van 17 
tot 20.30 uur. Ook mogelijkheid tot 
afhalen tussen 17 en 18 uur.

Menu
Soep:
tomaten- of  champignonsoep

Pasta’s met sauzen: 
- spaghetti met bolognaisesaus 
- spaghetti met kipfiletreepjes 
en tuinkruidenkaas
- tagliatelli met roomsaus met stukjes 
tomaten en gerookte zalm
- penne met scampi’s en basilicumsaut
- macaroni met ham en kaassaus
- lasagne gegratineerde in de oven

Dessert: 
ijs of  rijstpap

CD&V stelt vast dat zowel in 2011 als 
in 2012 het voorziene budget voor het 
ruimen van grachten werd geschrapt.  
Een jaarlijks onderhoud van de gemeen-
telijke grachten is een basisdienstverle-
ning en geen overbodige luxe. 
Voor de sterilisatie en castratie van 
zwerfkatten was oorspronkelijk 2700 
euro voorzien in de begroting 2012, met 
de mogelijkheid voor het verkrijgen van 
subsidies voor het project. De erelonen 
voor de veeartsen werden verhoogd met 
600 euro in juni, 1800 euro in septem-
ber, 590 euro in december. Uiteindelijk 
bedraagt het totale budget 6590 euro. 
Voor dit bedrag werden 129 katten 
gesteriliseerd/gecastreerd. Vlak voor de 
gemeenteraadsverkiezingen werden heel 
veel katten opgehaald en behandeld. 
We stellen vast dat bij de uitvoering 
van het project het begrip zwerfkat 
zeer ruim geïnterpreteerd werd en dat 
ook huiskatten werden gesteriliseerd en 
gecastreerd met gemeentegeld. CD&V 
vroeg aan de nieuwe meerderheid een 
strengere controle op de uitvoering van 
zwerfkattenbehandeling. 
Gemeenteraadsleden Ingrid Claes en 
Marcel Andries hebben zich eveneens 
onthouden op de retributie inzake 
begraafplaatsen. Ingrid Claes vroeg op 
de gemeenteraad een herziening van het 
reglement op de begraafplaatsen en de 
termijnen voor verlenging in te korten 
naar bijvoorbeeld 15 jaar in plaats van 
30 jaar. Het nieuwe college zou hier 
werk van gaan maken.

Op de gemeenteraad van 27 
december 2012 heeft de CD&V-
fractie zich onthouden op de 
laatste begrotingswijziging, als 
signaal naar de nieuwe meer-
derheidcoalitie. 

Alle leden van het CD&V-bestuur ho-
pen u te verwelkomen op onze activiteit.
U kan inschrijven bij: 
-  Adams Monique 0477/360236
-  Andries Bart 0475/594093
-  Andries Marcel 011/587838
-  Beelen Linda 0498/723533
-  Beelen René 0495/883292
-  Carlier Ann 0496154166
-  Claes Ingrid 0497/427176
-  Dupont Gwen 0479/577564
-  Dupont Ronny 0472/871218
-  Guilmet Rolanda 0495/640511
-  Huveneers Glenn 0488/822300
-  Huybrighs Tommy 0474/484001
-  Lenaerts Lucie 0474/592544
-  Leyssens Tony O477/623977
-  Mahy Gonda 0494/061468
-  Mees Tom O475/287671
-  Paulissen Bart 0477/068634
-  Philippaerts Gratienne  0478/256688
-  Roosbeek Filip 0497/427176
-  Schepers Bianca 0474/443467
-  Van Gucht Isabelle 0494/918898
-  Vlekken Lieselotte 0496/289841

Op zondag 6 januari werden de statu-
taire voorzittersverkiezingen van onze 
lokale CD&V-afdeling georganiseerd.  
Uittredend voorzitter Tony Leyssens 
werd opnieuw verkozen tot CD&V-
voorzitter van Geetbets.  Monique 

Adams werd verkozen als voorzitter van 
Vrouw & Maatschappij, Lieselotte Vlek-
ken als voorzitter JongCD&V en Marcel 
Andries als voorzitter van de senioren. 
Proficiat aan de vier voorzitters ! 

Vlnr.: Monique Adams, Lieselotte Vlekken, Tony Leyssens en Marcel Andries

CD&V voorzittersverkiezingen


