
CD&V Lint neemt de weg vooruit.
Samen naar een leefbaar Lint, 

gezinsvriendelijk, veilig en proper, 
met aandacht voor een gezond 

personeelsbeleid.



Leefbaarheid
Het dorpsgevoel in Lint moet behouden 
blijven!
CD&V Lint wil elke vraag tot ontwikkeling van 
een perceel grond in onze gemeente grondig 
en deskundig beoordelen, rekening houdend 
met de mogelijke mobiliteitsimpact en met de 
onmiddellijke omgeving. Lint moet een woon- 
en gezinsvriendelijke gemeente blijven met 
vooral oog voor het onderhoud en de netheid 
van onze openbare pleinen, straten en bermen, 
met respect voor milieu en natuur.

Mobiliteit en veiligheid
Veiligheid voor iedereen is prioritair!
CD&V Lint wil, zoals in het verleden, serieus investeren in goed onderhouden, 
kwaliteitsvolle en conflictvrije fietsinfrastructuur, in degelijke voetpaden en in 
verantwoorde oversteekplaatsen. Zo wil CD&V Lint de veiligheid van de zwakke 
weggebruiker optimaliseren. Verder wil CD&V Lint fors investeren in degelijke 
en veilige fietsstalplaatsen en in het vernieuwen van de straatverlichting (LED-
verlichting) zodat deze op een verantwoorde manier ook ’s nachts kan blijven 
branden. In het dorpscentrum zal met oog op leefbaarheid (horeca en winkels), 
verkeersveiligheid en vermindering van de CO2 een sensibilisatie tot trager rijden 
dmv “smiley-borden” worden ingevoerd.

Maatschappelijk welzijn
CD&V Lint vertrekt vanuit het ‘WIJ’.
We willen streven naar een maatschappij waar 
samenhorigheid, respect en vertrouwen heerst. Er 
moet voldoende evenwicht zijn tussen vrijheid en 
verantwoordelijkheid maar ook tussen rechten en 
plichten.
CD&V Lint zet volop in op armoedebestrijding en 
-preventie, een blijvende menswaardige en betaalbare 
opvang van ouderen in het Lints Woonzorgcentrum 
Zonnestraal, mantelzorg is ons niet vreemd, 
eenzaamheid moet bestreden worden.
Wij koesteren onze vrijwilligers.

Cultuur - sport - jeugd
Cultuur, sport en jeugd zijn het cement van een 
samenleving en zullen dan ook volop door CD&V Lint



ondersteund worden. Het 
Lindenhof zal een nieuw jasje 
krijgen, de villa van het Meihof 
zal gerenoveerd worden en 
een culturele bestemming 
krijgen.
Bovendien zullen ook 
specifieke voorzieningen voor 
jeugd worden getroffen en 
zal de jeugd actief betrokken 
worden om het (jeugd)beleid 
vorm te geven met daarbij ook 
de nodige aandacht voor de 
niet-georganiseerde jeugd.

Onderwijs
CD&V Lint zal alle Lintse scholen ondersteunen en samenwerking tussen 
scholen stimuleren. We kiezen voor vertrouwen in onderwijsmensen en 
onderwijsinstellingen met respect voor hun autonomie en pedagogische vrijheid. 
We hebben aandacht voor veilige schoolomgevingen en we stimuleren de 
invoering van gezonde tussendoortjes op school.

Ondernemen
CD&V wil ook dat Lint een ondernemers- en werknemersvriendelijke gemeente 
is. We zetten in op een bedrijfsvriendelijk klimaat, startpremies voor zelfstandigen 
en werkkansen voor kwetsbare werkzoekenden.

Efficiënt en doeltreffend bestuur
Een sterke gemeentelijke overheid 
besteed iedere euro belastingsgeld 
optimaal. CD&V Lint zet in op een 
structureel financieel evenwicht op 
lange termijn zonder verhoging van 
de belastingstarieven maar door 
meer efficiënte samenwerking, zowel 
tussen gemeente en OCMW als tussen 
gemeenten onderling. Het aantal 
personeelsleden kan niet verder stijgen 
en er wordt ingezet op een rechtvaardig 
verloningsbeleid.
De inwoners zullen actief betrokken 
worden bij het nemen van beleidsopties 
via wijkvergaderingen en hoorzittingen.



Hoe geldig stemmen ?
l	Bovenaan	de	kieslijst	CD&V.

l	Achter	de	naam	van	één	of	meerdere	
kandidaten	van	de	kieslijst	CD&V.

Verkiezingsdrukwerk - Verantw. uitg. : S. Tuyteleers, Bossenstraat 82, Lint

Samen vormen wij een team.
We vragen u om op meerdere

CD&V-kandidaten te stemmen.

	 1	 TUYTELEERS	STANNY
	 2	 VAN	DER	HEYDEN	CAROLINE
	 3	 VERHEYEN	MARC
	 4	 GOOSSENS	DAISY
	 5	 WYCKMANS	ALEX
	 6	 CEULEMANS	FRANCESCA
	 7	 NAGELS	GEORGES
	 8	 THIRY	MARJA
	 9	 DE	LA	HAYE	KOEN
	10	 VEKEMANS	MAGDA
	 11	 MANCEL	BERTRAND
	12	 VANLUCHENE	HENNY
	13	 HANSSENS	RENAAT
	14	 GEUDENS	KATHLEEN
	15	 CUYPERS	MATTHIAS
	16	 VUYLSTEKE	FRIEDA
	17	 PEETERS	JOHN
	18	 VERPLAETSE	KRIS
	19	 SMEETS	-	GENBRUGGE	JO


