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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

Uw nationale contactpersoon

tom@cdenv.be 

Wetstraat 89 - 1040 Brussel

www.cdenv.be

Doe mee met CD&V

Lid worden van CD&V is

heel eenvoudig:

www.cdenv.be/wordlid
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Beste Lintenaren, 

De gemeenteraadsverkiezingen naderen 
en dat zien we in het straatbeeld. 
Verschillende partijen zijn er al met hun 
aanplakborden. Ook aan het onderhoud 
van het openbaar domein merk je dat 14 
oktober er aan komt. Wat gedurende 5 
jaar niet kon, kan nu plots wel: alles 
wordt opgeruimd. 

Ook CD&V Lint zal deze periode 
gebruiken om ons programma en onze 
kandidaten voor te stellen. In dit Wij-blad 
stellen we al 2 kandidaten voor en halen 
we een onderwerp aan waar we de 
komende periode sterk op willen 
inzetten. 
Vanaf nu zal je op geregelde basis deze 
informatie in je bus krijgen met telkens 
een van onze actiepunten voor de 
volgende 6 jaar. Je kan ons ook volgen 
via onze website: Lint.cdenv.be

Stanny Tuyteleers



#LintMobiel

Een aantal weken geleden hield de 
Fietsersbond een nationale applausdag. 
Ook in Lint gebeurde dat en ter 
gelegenheid daarvan deelde men een 
10 punten programma uit voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, dat 
geïnspireerd is door de veiligheid van 
de "zwakke weggebruiker". 

Veel van deze punten liggen CD&V 
nauw aan het hart, gezien we een 
gezinspartij zijn. We zijn aandachtig 
voor de zwakke weggebruiker en met 
name de jeugd. Denk ook maar aan 
onze jaarlijkse actie 'terug naar school' 
waarbij we proberen iedereen alert te 
maken dat na de vakantie de "zwakke 
weggebruiker" terug zal opduiken op 
weg naar school. 

Daarom willen we als CD&V Lint de 
veiligheid van de zwakke weggebruiker 
centraal blijven stellen. Dit willen we 
doen door -zoals in het verleden- 
serieus te investeren in goed 
onderhouden, kwaliteitsvolle en conflict-
vrije fietsinfrastructuur en ook in 
degelijke voetpaden, verantwoorde 
oversteekplaatsen en veilige fietsen-
stallingen. 

Een goede straatverlichting (Led-
verlichting) die op een verantwoorde 
manier ook 's nachts kan blijven 
branden past zeker ook in dit rijtje van 
zaken die de lokale overheid dient te 
voorzien! 

Caroline Van der Heyden

Koen De la Haye

Al 29 jaar, evenveel lentes jong, woon ik in het prachtige Lint. Als dochter van een 
geboren en getogen Lintse tuinaannemer groeide ik op in een hecht gezin. Samen 
met mijn vader sloot ik me aan bij de Lintse LRV om paard te rijden. Sport en het 
verenigingsleven liggen me dan ook nauw aan het hart. 

Eigenlijk had ik nooit de ambitie om in de politiek te gaan. Ik vond politiek een ver 
van mijn bed show en van show houd ik niet. Maar ik heb ook een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en wil mijn steentje bijdragen. Ik ben een gedreven 
persoon, een teamplayer en een bezige bij. Als ik echt verandering wou, dan moest 
ik er ook voor gaan.

Sinds 2015 ben ik OCMW-raadslid en sta ik mee in voor een goed bestuur. Ik sta nu voor de tweede keer op de lijst 
bij CD&V en kies voor de weg vooruit. CD&V is een betrouwbare partij in Lint en dat is heel belangrijk in een kleine 
gemeente. 

Een leefbaar en landelijk Lint. Het is belangrijk voor elke Lintenaar dat het aangenaam is om te wonen in ons 
prachtig dorp. Dit halen we onder meer uit een sterk verenigingsleven, goed en betaalbaar onderhoud van de 
gemeente maar ook uit een goede mobiliteit. Ik denk dat er maar weinig gemeenten fier kunnen vertellen dat ze 
geen enkel verkeerslicht hebben en toch een goede circulatie kunnen garanderen. 

Vanuit mijn opleiding als bio-ingenieur en mijn doctoraat in milieutechnologie, vind ik ook duurzaamheid heel 
belangrijk en dit in de 3P's; people (sociaal), planet (milieu) en profit (economie). Vanuit mijn werk als adviseur 
milieubeleid bij een belangenorganisatie voor land- en tuinbouwers ben ik ook goed op de hoogte van alle 
milieuwetgeving. We hebben slechts één planeet die we goed moeten verzorgen. Ook in Lint kunnen we ons 
steentje bijdragen, op een verantwoorde maar haalbare manier. Daar ga ik voor. 

Ik ben Koen De la Haye, 35 jaar, gehuwd met Ilse en de trotse papa van 2 
schatten van dochters, Lotte (9) en Flore (5). Ik ben opgegroeid in Sint-Katelijne-
Waver en woon ondertussen 12 jaar in Lint. Mijn job als bediende bij een 
grootwarenhuisketen past bij mijn sociaal karakter. Vriendelijkheid en 
behulpzaamheid draag ik hoog in het vaandel. Mijn vrije tijd vul ik graag met 
sport, tuinieren en mijn gezinnetje. Dit jaar kom ik voor de eerste keer op bij de 
verkiezingen.

Dankzij mijn vrouw ondekte ik onze prachtige gemeente Lint. Voor mij de ideale 
plek om ons te settelen; een rustig dorp waar het fijn is te vertoeven. Toch 
merkte  merkte ik de laatste jaren enkele veranderingen die voor verbetering vatbaar zijn. Om wijzigingen te kunnen 
doorvoeren kan je beter bij de bron zelf beginnen. Ik vat liever de koe bij de horens dan een afwachtende houding 
aan te nemen. Van jongs af aan leerde ik de waarden van CD&V kennen. Ons beleid rond gezin, samenhorigheid en 
onze blik op de toekomst sluiten aan bij mijn levensstijl. Na een gesprek met onze voorzitter nam ik het besluit op te 
komen.

Waar sta ik voor? 
GEZIN: Net zoals bij andere jonge gezinnen, ga ik samen met mijn vrouw werken. Naast onze job proberen we ook 
de zorg voor de kinderen te regelen. De werkuren afgestemd krijgen met de schooluren is geen sinecure, laat staan 
de hobby's die er bij horen! Daarom vind ik het zeer belangrijk dat er voldoende voor- en naschoolse 
opvangplaatsen zijn voor onze kinderen. Voldoende groene ruimte met veilige speelmogelijkheden zijn een must. 
NATUUR en MILIEU: Iedereen houdt van onze groene gemeente, waar nog ruimte is voor een veilige fietstocht, een 
wandeling. De fiere titel van bloemengemeente waardig dragen! Een open, toegankelijke plek waar iedereen zich 
veilig kan voelen en kan genieten van propere lucht! Een plaats waar je je geen zorgen hoeft te maken om de 
veiligheid van je kinderen. 
SPORT: Onze gemeente verdient het om voor iedere Lintenaar een divers aanbod aan te bieden. Een ruim aanbod 
van verschillende activiteiten, op geschikte plaatsen en voor iedereen!

"Stap uit je comfortzone. Je kan enkel groeien als je in staat bent om je onwennig 
en onconfortabel te voelen wanneer je nieuwe dingen probeert." - Brian Tracy

Van secretaris naar algemeen directeur
Het nieuw Vlaams gemeentedecreet schrijft voor dat zowel gemeente als OCMW bediend worden door een 
algemeen en een financieel directeur (voorheen was er een secretaris en een financieel  beheerder én voor de 
gemeente én voor het OCMW).   
 
De gemeenteraad van 26 april heeft Eric Prims, voormalig secretaris van het OCMW, aangesteld als algemeen 
directeur van de gemeente Lint. In de functie van financieel directeur werd de voormalig financieel beheerder van 
de gemeente, Britt Van den Broeck, aangesteld.   
Wij wensen Eric Prims en Britt Van den Broeck veel succes toe in hun nieuwe functie. Uittredend 
gemeentesecretaris An Romeyns (ambt dat ze gedurende 24 jaar heeft uitgeoefend) en uittredend financieel 
beheerder van het OCMW, Goedele Breyne, danken we voor hun jarenlange inzet. Wij wensen ook hen nog veel 
voldoening met hun verdere werkzaamheden bij de gemeente.   

 




