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100% ONS PROGRAMMA

WIJ werken samen!
Intensief samenwerken binnen de bestaande structuren daar draait het om en dat 
zowel binnen als buiten de gemeentelijke grenzen. We moeten elkaar kennen, weten 
wie wat aanbiedt. Alleen zo kunnen we iedereen op een snelle en efficiënte manier 
doorverwijzen en/of helpen. 

Daarom kiest CD&V voor een doorgedreven zoektocht naar de juiste 
ondersteuning via:
• een overlegplatform waar onder meer thuisverpleging, politiediensten, scholen,   
    rust- en verzorgingstehuizen, sociale kruidenier met elkaar in overleg kunnen gaan;
• een nog betere samenwerking tussen bestaande adviesraden.

Even stilstaan om daarna vooruit te gaan

100% ONS DORP



WIJ zorgen voor 
elkaar!
Ook in ons dorp groeien kinderen op in armoede en leven mensen 
van een leefloon. Gelijke kansen voor iedereen lijkt vanzelfsprekend 
maar dat is het niet. Huiswerkbegeleiding, speelbabbels en de 
sociale kruidenier zijn goede bestaande initiatieven die we willen 
verderzetten en uitbreiden. 

Wij geloven dat er voldoende aandacht moet gaan naar de gezond-
heidszorg en daarom kiest CD&V voor:
• een betere bekendheid van bestaande voorzieningen 
    en duidelijke weg naar hulpverleners zoals een vroedvrouw 
    of kinesist;
• preventie van armoede en dat vraagt om een samenwerking 
    met de welzijnsraad;
• een snelle route naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, 
    ook voor wie het openbaar vervoer neemt.

WIJ leven in 
ons dorp!
Een dorp waar iedereen zich thuis voelt, daar gaan wij voor. 
En dat thuisgevoel start bij een huis op maat in een fijne buurt. 

Met de start van het project SCHOEM in Hoevenen creëren we 
woningen op maat voor senioren. In hun directe omgeving maken 
we ruimte voor publieke ontmoetingsplaatsen. Maar ook jonge 
gezinnen moeten zich thuis voelen, net als singles die nog maar 
net verhuisd zijn naar ons dorp.

Daarom gaat CD&V voor kwalitatief wonen in een fijne buurt door:
• een gezonde mix van sociale en privé-projecten;
• publieke ruimtes polyvalent te maken als ontmoetingsplaatsen;
• buurtfeesten te subsidiëren en mensen zo aan te moedigen
    elkaar te leren kennen. 
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WIJ bewegen met de fiets 
 Hét alternatief voor de auto is de fiets. Het is een ideaal vervoersmiddel voor korte en 
middellange afstanden in onze eigen gemeente en daarbuiten. Maar ons fietswegennet 
laat vaak nog te wensen over. 

CD&V wil elke fietser en voetganger, jong en oud, veilig en comfortabel naar zijn school, 
winkel, clublokaal brengen door:
• ontbrekende stukken in het openbaar vervoer aan te vullen zoals een fietsdeelsysteem
• kleine ingrepen die het comfort vergroten waarbij rolstoel- en rollatorgebruikers   
    niet in de kou blijven staan;

WIJ bewegen vlot
Elke inwoner in onze gemeente krijgt er soms mee te maken: de aanhoudende 
verkeersopstoppingen in onze dorpskernen. Een grote ingrijpende verandering 
vraagt veel tijd. Maar wij geloven dat je met kleine ingrepen in een veel kortere 
tijdspanne de verkeersdrukte al kunt laten afnemen. 

Om de dorpskernen te ontlasten, wil CD&V:
• in overleg gaan met de hogere overheden om slimme systemen en 
   detectie-camera’s te gebruiken en deze mee te financieren;
• bij noodzakelijke openbare werken voldoende en juiste informatie aan 
    alle inwoners geven.

100% ONS DORP

Onze mobiliteitspunten
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WIJ gaan voor 
duurzaamheid
Internationale klimaatakkoorden en opgelegde milieunormen door de 
Europese Unie zijn geen ver van ons bed verhaal. Ook wij als gemeente 
van bijna 20.000 inwoners kunnen ons steentje bijdragen. 

Daarom wil CD&V een groene toekomst te verzekeren door:
• onze inwoners te ondersteunen om duurzame maatregelen 
   te nemen. Dit kan met groepsaankopen voor ook minder voor de 
    handliggende zaken zoals regenwaterrecuperatie of muurisolatie;
• een bomenplan op te stellen voor de hele gemeente en de 
    gerooide exemplaren tot pellets verwerken;
• energiebesparende maatregelen, zoals de uitrol van 
    led-verlichting versnellen of zonnepanelen op 
    openbare gebouwen.

 

WIJ wonen in een 
proper en groen dorp
Ons dorp is onze thuis, en daar dragen we zorg voor. Om van elke straat 
een aangename woonplaats te maken, gaan wij al jaren voor een propere 
gemeente met voldoende groen! Dit idee begint bij ieders voordeur, een 
propere stoep en eindigt bij een nette straat, wijk en dus gemeente. 

Dat propere dorp met respect voor elkaar wil CD&V bereiken door:
• een beroep te doen op elke inwoner en in ruil draagt de 
   gemeente bijvoorbeeld bij aan een heus straatfeest;
• waar we kunnen, verfraaien we de buurt en dat het liefst 
    met uw inspraak.
 

WIJ zorgen voor een 
goede, evenwichtige 
dienstverlening
Onze financiën bevinden zich op dit moment in een gezonde toestand. 
En dat is een goede zaak voor elke inwoner van onze gemeente 
omdat we zo kunnen voorzien in jullie noden. 

CD&V wil bij de opstelling van de meerjarenplanning steeds:
• alle initiatieven met een strenge blik bekijken om ze realistisch 
  in te plannen; 
• de haalbaarheid aftoetsen bij de administratieve dienst;
• bekijken we of de uitgaven nodig en efficiënt zijn, zodat we kunnen 
    voldoen aan de behoeftes van onze inwoners.
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WIJ bieden onze kinderen 
alle kansen
De kinderen in ons dorp hebben een bijzonder plekje in ons hart. Een kind moet eerst en 
vooral kind kunnen zijn in de eigen buurt, wijk en gemeente. Daarnaast moeten ze ook 
een goede basis krijgen via de scholen en opvang om zo uit te groeien tot sterke 
jongvolwassenen.

De kinderen van ons dorp zijn de toekomst en daarom heeft CD&V een resem aan 
maatregelen voor hen zoals:
• scholen moderne en toffe middelen aanreiken om hun taak optimaal te vervullen;
• een optimale kinderopvang die start binnen de school. Buiten de school- of 
    kerntijd is een centrale plek tussen de scholen ideaal;
• de buitenschoolse kinderopvang die voldoende flexibel is om aan de noden van 
    alle leeftijdsgroepen te beantwoorden;
• buurtspeeltuintjes opfrissen en verder uitbouwen tot ontmoetingsplaatsen;
• de jeugdbewegingen en sportclubs voldoende ondersteunen zowel 
    financieel als materieel.
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Kinderen, cultuur en bewegen



WIJ bewegen en 
sporten in ons dorp
Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat streven we allemaal 
graag na. Maar in de donkere wintermaanden of na een zware 
werkdag, is het niet altijd zo aanlokkelijk je loopschoenen aan te 
binden. 

CD&V wil die stap naar beweging kleiner maken door:
• leuke looptoeren of wandelpaden uit te stippelen;
• voldoende en degelijke infrastructuur te voorzien zodat 
    bestaande clubs verder kunnen groeien en nieuwe initiatieven 
    een kans krijgen.

Wij wonen niet in zomaar een dorp, maar in ONS DORP.
En WIJ voelen ons er goed.

WIJ beleven cultuur 
in ons dorp
Na de renovatie van de prachtige kerk Attenhoven, hebben we er 
een bijkomende culturele ontmoetingsplaats bij in onze gemeen-
te. We willen het bestaande aanbod tegen het licht houden. Kan 
elke bestaande vereniging aan zijn trekken komen? Dienen we 
sommige zalen aan te passen? 

CD&V wil vooral investeren in een degelijke infrastructuur 
om cultuur te beleven door:
• een update van zaal Moorland;
• een samenwerking met buurgemeenten aangaan om een 
    mogelijk tekort aan infrastructuur aan te vullen;
• de nieuwe bibliotheek die gepland is in het SCHOEM een   
    moderne inrichting te geven, die mee is met de 21ste eeuw.



100% een warme partij
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Scan deze QR-code en bezoek 
onze website. Hier vinden jullie 
nog veel meer informatie over 
onze kandidaten, programma 
en nieuws over CD&V Stabroek. 

Werkt deze folder aanstekelijk 
en wens je lid te worden van
 CD&V Stabroek?Aarzel dan niet 
om contact op te nemen. 

U kan voor meerdere 
kandidaten stemmen!
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JONGENELEN Herman
BARDYN Liesbeth
VAN DER BREMPT Tom
LENS Josee
LIETAER Bart
EYSACKERS Thomas
MORTELMANS Marleen
DINGEMANS Eric
VAN DER JONCKHEYD Nathalie
CLAESSENS Ludo
WEZENBEEK Joy
DOMBRECHT Dorien
BASTIAENSSENS Rune
JOHNSON Stefan
VLAEMINCK Nele
EYSACKERS Marc
BERGMANS Christel
HAJOU Omar
DE HERT Lise
VAN WASSENHOVE Ivo
JONGENELEN Marthe
JONKERS Arne
JANSSENS Sonja
DE BIE Alida
VAN BOUWEL Nico
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Website: stabroek.cdenv.be


