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Beste Lintenaren, 

PARTIJBESTUUR - wie is wie?

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid of 
de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft u 
een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet en ga 
de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:
Stanny Tuyteleers
Stanny.Tuyteleers@telenet.be

Francesca Ceulemans Marc Verheyen Jo Genbrugge Alex Wyckmans

Kathleen Geudens George Nagels Caroline Van der Heyden

Marja Thiry

Henny VanlucheneRenaat Hanssens

John Peeters Koen De la Haye Kris Verplaetse Bertrand Mancel

Felix Ilegems Paul Janssens Patrick Smeets Jos Ceulemans Jef Van Hoof

De gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober zijn nog ongeveer 100 dagen 
van ons verwijderd. Stilaan wordt de 
campagne opgestart om jullie ervan te 
overtuigen de goede keuze te maken. 
En wij twijfelen er niet over dat u, beste 
Lintenaar, dat ook zal doen. Op 
zaterdag 9 juni vonden onze eerste 
huisbezoeken plaats en dit in wijk 
Haakveld. Hartelijk dank voor de fijne 
gesprekken en suggesties. Het zijn 
jullie die het beleid mee vorm geven.    

Gemeenteraadsverkiezingen zijn lokale 
verkiezingen. Ze worden gevoerd en 
beslist door lokale mensen. Kopstukken 
van partijen kunnen niet in elke 
gemeenteraad zetelen of beleid voeren 
voor alle gemeenten. Op zondag 14 
oktober kiezen jullie voor de man/vrouw 
dichtbij. 
Gemeenteraadsverkiezingen zijn lokale 
verkiezingen. Ze gaan over thema's 
waarover onze gemeente kan 
beslissen. Thema's zoals migratie zijn 

natuurlijk ook belangrijk voor ons 
maar worden op een hoger niveau 
belist. Als CD&V Lint zullen we een 
lokale campagne voeren over 
thema's die dicht bij jullie staan en 
jullie dus nauw aan het hart liggen. 
Problemen zijn in elke gemeente 
anders. Ze moeten lokaal bekeken 
worden en plaatselijk opgelost 
worden, en dat vooral door contact 
met de inwoners. Daarom staat 
CD&V Lint erop om zich enkel te 
focussen op wat er hier in Lint leeft 
en gebeurt. We zetten onder andere 
in op:    

Woonbeleid: wij willen het dorpsgevoel 
in Lint behouden.   
Veiligheid: wij willen onze politiemensen 
in Lint houden om de veiligheid van de 
burgers te garanderen. 
Onderhoud van het openbaar domein: 
wij willen terug meer onderhoud, op een 
degelijke en duurzame manier, met meer 
kleur in het straatbeeld. 
Dit zijn de thema's waar het op 14 
oktober over draait en waarover jullie 
gaan beslissen wie dit op de beste wijze 
kan verwezenlijken. CD&V Lint hoopt dat 
we op uw stem mogen reken.  

Stanny Tuyteleers

U vindt ons op: 
lint.cdenv.be
www.facebook.com/cdenvLINT



#ProperLint

Een groene, propere gemeente, daar houdt 
toch iedere Lintenaar van. Het beheer van het 
openbaar domein is dan ook een belangrijke 
taak in het gemeentelijk beleid. We hebben in 
Lint een mooi patrimonium aan groen. Maar 
het onderhoud kan volgens CD&V Lint 
absoluut beter. 

CD&V Lint wil dan ook sterk inzetten op een 
degelijk en betaalbaar onderhoud van de 
groene ruimten. Bermen moeten netelvrij en 
distelvrij gemaakt worden. Haagjes moeten 
tijdig gesnoeid zijn. Het is uiterst belangrijjk 
voor zowel de veiligheid als het comfort dat 
voetpaden en fietspaden vrij toegankelijk zijn. 
CD&V Lint is ook niet schuw om te kijken naar 
samenwerkingsverbanden met omwonenden 
om kleine bloem- en grasperken te 
onderhouden. Want wie draagt er nu zelf niet 
graag bij aan die mooie gemeente?  

CD&V Lint wil ook absoluut de netheid 
van pleinen en straten stimuleren door 
zwerfvuil te bestrijden. Momenteel 
zetten onze vrijwilligers zich nu al de 
hele legislatuur in om zelf actief 
zwerfvuil op te ruimen. We willen sterk 
inzetten op de sensibilisering van 
burgers. Maar we willen ook in het 
toekomstig beleid extra voorzien in 
voldoende vuilnisbakken die regelmatig 
geledigd worden. 

Jo Genbrugge

George Nagels

Ik ben geboren op 18/05/1951 en ongeveer 40 jaar woonachtig in Lint. Gehuwd met 
Patrick Smeets, gewezen OCMW voorzitter 1988-1994, gewezen schepen 1994-2000. 
Mama van Dominik, Oliver en Evelien. Mama Jo van Oscar 10j, Léon 8j, Vince 5j, Mil 
4j, Thieu 2j, Lenn 2j, mijn allerliefste schatten!
Als verpleegkundige heb ik 30 jaar met een warm hart gewerkt in WZC Zonnestraal 
voor onze bewoners, samen met fijne collega's. Nadat ik er in 2011 voor koos om met 
pensioen te gaan wou ik mijn sociaal engagement voortzetten voor al onze Lintenaren, 
jongeren en ouderen. In 2012 vroeg het CD&V bestuur mij om mij kandidaat te stellen 
en werd ik door de kiezers rechtstreeks verkozen in de gemeenteraad. Op 14 oktober 
2018 ben ik opnieuw kandidaat op de CD&V lijst samen  met  18  kandidaten  met  een  

positieve ingesteldheid. WIJ. "Waar een WIJ is, is een weg." 

Senioren liggen mij nog altijd zeer nauw aan het hart: een belangrijke doelgroep. De verzilvering van onze 
samenleving die dichterbij komt, ook in Lint. Een transparante ouderenraad is belangrijk. Door de inkanteling van het 
OCMW naar de gemeente moet er voldoende ruimte zijn om een sterk sociaal beleid te voeren, het sociaal weefsel 
te ondersteunen, armoedebestrijding en -preventie. Om een leeftijdsvriendelijke gemeente te creeëren moeten jonge 
en oudere senioren méér kunnen sporten, een hefboom om actief ouder te worden. Als vrijwilligster bij Samana 
(ziekenzorg) tracht ik samen met sociaal gemotiveerde Lintenaren vereenzaming bij zieken en chronisch zieken te 
beperken door hen regelmatig te bezoeken.

Onze jongeren moeten in een warme leef- en woonomgeving kunnen opgroeien en we moeten hen ook 
bewustmaken van de problematiek rond het milieu. Waarden en normen moeten hoog in het vaandel gehouden 
worden met respect voor ieders eigenheid en meningsuiting. Daarom moeten wij onze drie onderwijsnetten blijven 
stimuleren en ondersteunen. Een goed onderwijs is tenslotte een weg naar een hoopvolle toekomst voor onze 
schoolkinderen.

Ik ben George Nagels, getrouwd met Jing Zhiyan. Samen hebben we 5 kinderen 
en 4 kleinkinderen. Sedert 1993 woon ik in de Beekhoekstraat 6, daarvoor in de 
Pastoor Eykenslaan en de Kardinaal Cardijnlaan. Ik was tijdens die periode 
voorzitter van de Lintse CVP-jongeren, hulpbibliothecaris in de parochiale 
bibliotheek o.l.v. toenmalige bibliothecaris Flor Mees en in de parochie 
verantwoordelijk, samen met de latere OCMW-voorzitter Armand De Baets, voor 
het onthaal van nieuwe inwoners. 
Van opleiding ben ik master in staats- en bestuurswetenschappen. 
Beroepshalve was ik financieel beheerder en secretaris van verscheidene 
OCMW's en raadgever van premier  Wilfried  Martens  en vervolgens  binnen de 
Vlaamse regering van Wivina Demeester, Luc Van den Brande, Yves Leterme en Kris Peeters. Momenteel ben ik 
raadgever van viceminister president en Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits. Ik was actief in volgende 
domeinen: financiën, begroting, fiscaliteit, gebouwenbeheer, projectfinanciering, lokale overheden en woonbeleid. 

In 2013 nam ik voor het eerst een lokaal mandaat op als raadslid van het OCMW en lid van het Bijzonder Comité 
Sociale dienst. Vanuit mijn jarenlange ervaring als secretaris van verscheidene OCMW's ben ik de luis in de pels 
van de huidige coalitie. Rust vind ik in mijn gezin en familie, in religie en in stiltebeleving. Ik ben tevens lid van de 
Diocesane pastorale raad van het Bisdom Antwerpen, een adviesorgaan van de bisschop. 

Mijn speerpunten: 
Zorgzaam en solidair bestuur. De graad van ontwikkeling van een samenleving wordt gemeten aan de zorggraad 
die zij besteedt aan de minst weerbaren. Voor mij is dit een topprioriteit. 
Milieu- en natuurvriendelijk bestuur. Aandacht voor natuur en stilte, in het bijzonder voor natuurgebied bos- en 
beekhoek. 
Verkeersveiligbestuur. Sensibilisering tot het rijden van max 30 in dorpskern, schoolomgevingen en woonwijken.
Participatief bestuur. Middenveld en verenigingsleven sterker ondersteunen. Onze vrijwilligers koesteren! 
Zuinig, efficiënt en effectief bestuur. Met minder middelen, meer doen! 

"Er zit in de christendemocratie een lijn van fatsoen die onverwoestbaar is"

Samen kunnen we onze gemeente 
omvormen tot een kwaliteitsvolle 
groene en propere plek waar het 

aangenaam wonen is! 


