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Beste Lintenaren, 

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

Als jullie dit lezen zal de 
vakantieperiode voorbij zijn. Een warme 
vakantieperiode, ook in ons eigen land. 
Hopelijk hebben jullie er kunnen van 
genieten en zijn de batterijen terug 
opgeladen voor de komende periode. 
Wij zijn gestart met onze jaarlijkse actie 
“ veilig naar school”. Ik wil nu alvast alle 
inwoners bedanken die de affiche aan 
hun raam ophangen.

Wij zijn momenteel op zes weken van 
de gemeenteraadsverkiezingen. Een 
moment waar jullie de kans krijgen om 
een nieuwe wind door onze mooie 
gemeente te sturen. Met de slogan “de 
kracht van de verandering” kan men 
veel    aankondigen   maar   veranderen 

voor te veranderen brengt niet veel 
op als er geen verbetering wordt 
geboekt. Daarom denken wij dat 
veranderen om te verbeteren een 
betere weg is en daar willen wij in 
de toekomst aan werken.

Vanaf nu zal je op onze website 
www.lint.cdenv.be ons programma 
kunnen bekijken.  

De kandidaten voor de gemeente-
raadsverkiezingen zullen zich daar 
voorstellen. Binnenkort zal er ook een 
gedrukte versie in de Lintse bussen 
vallen. Ondertussen zullen onze 
mandatarissen nauwlettend volgen wat 
het huidige bestuur nog wil doordrukken 
op het laatste moment van hun 
beleidsperiode.

Stanny Tuyteleers

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

#GoedBestuurInLint

Voor CD&V Lint is een goed bestuurde gemeente zeer belangrijk. Daarom willen wij inzetten op een 
gemeentebestuur dat werkt op maat van alle inwoners en ondernemingen én dat ook luistert naar de 
mensen en hen bij het beleid betrekt. Hiervoor wil CD&V Lint o,a, werk maken van jaarlijkse contact- en 
infomomenten in de wijken. We willen ook inzetten op een verdere digitalisering van de communicatie mét 
behoud van Lintinfo. 

Het gemeentebestuur moet zorgen 
voor een veilige omgeving voor alle 
Lintenaren waarin ze kunnen leven, 
werken, ondernemen en ontspannen. 
CD&V Lint wil een nog betere 
dienstverlening aan alle Lintenaren 
aanbieden: scholen, een goede 
wegeninfrastructuur, politiediensten, 
… Hiervoor zijn natuurlijk voldoende 
financiële middelen nodig. CD&V Lint 
streeft naar een structureel financieel 
evenwicht op lange termijn. Hierbij 
zullen ook alle mogelijke Vlaamse en 
federale subsidies gebruikt worden. 

Het personeelsbeleid verdient ook 
onze aandacht : CD&V Lint meent dat 
het aantal personeelsleden niet 
verder mag stijgen en dat er een 
rechtvaardig verloningsbeleid voor 
alle personeelsleden moet zijn.



In mijn vrije tijd spring ik graag op mijn koersfiets om een toertje te gaan rijden. Sport in het algemeen houdt 
me sterk bezig en ik volg verschillende sporten op de voet. Sport en cultuur zijn dus twee domeinen die mij 
nauw aan het hart liggen. Dit jaar was ik ook actief in het praesidum van de studentenvereniging van de 
rechten in Brussel (KUBA vzw) waar ik mede instond voor sport en cultuur.
Mijn familie speelt een ook een belangrijke rol in mijn leven. Samen met mijn twee jongere broers vormen we 
een hecht trio. Uiteraard hebben mijn vrienden ook een centrale plaats in mijn leven.
Er zijn verschillende thema’s op lokaal niveau die mij bezighouden en waaraan ik graag aandacht besteed.
Mobiliteit en Veiligheid liggen mij na aan het hart. Aandacht voor een veilige schoolomgeving en focus op 
alternatieve vervoersmiddelen, daar wil ik mij voor inzetten.
Cultuur, sport en jeugd zijn drie belangrijke thema’s die kunnen zorgen voor samenhorigheid en 
gemeenschapsgevoel. Het voorzien van een Finse piste of de renovatie van de villa van het Meihof zijn 
projecten die ik volledig wil steunen.
Efficiënt en effectief bestuur, een niet zo voor de hand liggend domein voor een jongere zoals ik. Toch vind ik 
dit bijzonder belangrijk en wil ik hier ook mijn steentje aan bijdragen.

Daisy Goossens

Alex Wyckmans

Als mama van 4 dochters (Zoë, Amber, Luna en June) en gehuwd met Rudy, heb 
ik vanzelfsprekend meer als mijn handen vol met het huishouden en de 
opvoeding van onze kinderen (32 jaar). Toch vind ik het belangrijk om mij niet 
alleen te engageren voor mijn gezin, maar ook voor anderen. Daarom doe ik 
vrijwilligerswerk in de school (leesmama, hulp bij knutselen, uitstappen, 
sportdagen, turnen, enz.) Daardoor ook zeer aanspreekbaar voor alle ouders en 
ben ik onderwijs in het algemeen zeer genegen. Ik wens mee mijn stempel te 
drukken op de werking van de school en de samenwerking tussen de 3 Lintse 
scholen in het algemeen. Jeugd in Lint en elders is de toekomst en moet 
gekoesterd worden. Ik vind dit persoonlijk (en vele anderen met mij) té belangrijk 
om er niet ten volle voor te gaan. Betutteling is uit den boze en onafhankelijkheid 
van de pedagogische vorming van al onze kinderen moet een vast gegeven zijn.  

Door als jongere langs de zijlijn te blijven staan kan je niets veranderen, daarom stel ik mij graag kandidaat op de 
plaatselijke CD&V-lijst. Welke zijn mijn dada’s? 
• GEZIN: Cliché zo groot als een huis, maar de hoeksteen van onze maatschappij. Voor mij het allerbelangrijkste, 
maar ook de ontwikkeling van onze kinderen in een leefbaar Lint is een grote doelstelling voor Rudy en mij.
• ONDERWIJS: Zoals hierboven weergegeven mijn prioriteit, al uitvoerig uitgelegd.
• WONEN & MOBILITEIT: Leven in een groene en gezonde omgeving, waarin wij als gezin ons op een veilige 
manier kunnen bewegen van punt A naar punt B. Daar wenst deze échte Lintse zich 100% voor in te zetten. Een 
dimbare verlichting ’s nachts is daarbij al een goede start. Uitbreiding van speelstraten en opgesmukte wijkspeel-
pleintjes zijn ook zeer gewenst/ gevraagd. Door aan school en in onze wijk zo bereikbaar te zijn kan ik de noden 
van de mensen snel aftoetsen. De vrees voor hoogbouw- en gettovorming in de sociale huisvesting in Lint zitten 
diep geworteld. Kwestie dat wij daar iets aan doen. Een kans die ik maar al te graag wil grijpen. Jullie kunnen me 
daarbij helpen.

Ik ben gehuwd met  Lid Ceuppens en vader van Jelle en Jolien.
Sinds 1980 werk ik als projectleider in de informatica bij AXA Bank in Berchem.  
Geboren in Hasselt en via allerlei omzwervingen door Limburg, Nederland en 
Antwerpen ben ik begin jaren '80 toevallig in Lint verzeild geraakt en ik was zo 
gecharmeerd dat ik hier uiteindelijk ben “blijven plakken” en in 1986 ben gaan 
samenwonen. Ik woon nu in de Diamantsraat 19.
Daarna heb ik via verschillende sporten het zeer uitgebreide en leuke 
verenigingsleven van Lint leren kennen, eerst via basket BBC Lint, daarna Volley 
Lint, KFC Lint waar mijn zoon speelde en tenslotte tennis. Het is bij deze laatste 
vereniging dat ik al vele jaren bestuurslid ben.
Ik ben dan uiteraard een grote supporter van het verenigingsleven in Lint en wil 
er alles aan doen om dat ook te laten voortleven, zodat onze kinderen en 
kleinkinderen ook nog graag in Lint vertoeven en niet uit het dorp naar de stad 
moeten trekken omdat het daar beter zou zijn.

Matthias Cuypers
Ik ben Matthias Cuypers, 20 jaar en student rechten aan de KU Leuven 
en de Université Saint-Louis. Ik studeer in Brussel omdat ik daar de kans 
heb om mijn studies zowel in het Nederlands als in het Frans te volgen, 
wat een enorme opportuniteit is. Politiek boeit mij al van jongs af aan en 
daarom heb ik besloten om er nu actief aan deel te nemen bij de 
volgende gemeenteraadsverkiezingen. 
Ik heb verschillende passies waar ik mijn tijd in steek. Om te beginnen 
speelt muziek een centrale rol in mijn leven. Ik speel al dertien jaar 
contrabas: klassiek, jazz, pop … vele genres interesseren me! Vooral 
wanneer ik dit samen met anderen kan doen in een orkest of een band, 
maakt dit me oprecht gelukkig. Daarnaast zing ik ook in een jeugdkoor in 
Borgerhout (Waelrant).

Magda Vekemans

Ook wil ik ernaar streven om in Lint het dorpsgevoel te blijven behouden met een minimum aan faciliteiten, maar 
ook niet alles voorzien waarvoor voldoende aanbod is in de steden in de omgeving.

Hobby's: koken, fietsen, reizen (maar kom altijd graag terug thuis...)
Sinds 2005 lid van CD&V in Lint en sinds de verkiezingen van 2006 OCMW-raadslid (met een korte onderbreking in 
de eerste 3 jaar van deze legislatuur). In die periode ook een aantal jaar voorzitter geweest, in een periode dat we 
60 jaar CD&V Lint hebben kunnen vieren.

Mijn aandacht gaat vooral uit naar financiën, en zoals gezegd naar het behouden van ons dorpsgevoel en het 
verenigingsleven.

*Heet hangijzer voor mij is sociale uitsluiting wegens financiële redenen. De eenzaamheid die daaruit volgt 
moet beperkt worden door tegemoetkomingen, lagere inkomprijzen, gratis zelfs etc. …. nu al deels vervat in de 
LINTPAS. Een uitbreiding van deze initiatieven behoort tot één van mijn speerpunten. Deelnemen, kunnen 
participeren aan het sociale, culturele, sport- en verenigingsleven is het cement van een maatschappij. Dat is 
immers SAMEN iets doen en niks zou dit in de weg mogen staan. Het angstaanjagende cijfer van 18% 
eenzaamheid onder Lintse senioren (en jongeren) moet drastisch omlaag. Daarvoor wil ik me dan ook volledig 
engageren.
Citaat uit Moranthologie – Caitlin Moran:
Als je arm bent, voel je je zwaar. Zwaar alsof je ledematen vol water zitten. …. Je sleept tien jaar stagnatie met 
je mee, als een wagen zonder wielen. Misschien is er iets in de wereld waar je ongeëvenaard goed in zou zijn, 
iets waar je zoveel vreugde in zou scheppen dat je er bijna van zou kunnen vliegen. Maar dat zul je nooit 
weten: de wereld is een winkel en die is gesloten voor jouw lege zakken en je staat stil, zwaar en wel, midden 
in het dieptepunt van je leven. Je kijkt rond en begint te vermoeden dat je niet bestaat. Je blijft stil zitten. 
Omdat je ledematen zo zwaar zijn. Ze zitten vol regen.

58 jaar jong. Mama van Emily en June
*Na een universitaire opleiding en een loopbaan in het volwassenenonderwijs 
ben ik door omstandigheden in Lint terechtgekomen. Door het sociale 
vangnet waarmee ik hier heb kennis gemaakt, bevalt het me hier zodanig dat, 
naast wonen in Lint, ik me ook wil engageren voor de kansarmen. Voor 
degenen die het niet zo makkelijk hebben. Al enkele jaren zet ik me daarvoor 
in bij KIEMEN en WELZIJNSZORG die mensen met problemen een duwtje in 
de rug geven. Dat geeft me heel veel voldoening. Hierdoor wil ik ook de 
plaatselijke CD&V te steunen want zij komen op voor sociale rechtvaardigheid 
en zetten zich al jaren in voor sociale huurwoningen in dit dorp.
*Door familiale gebeurtenissen sta ik tevens open voor culturele diversiteit en 
de wereld van andere godsdiensten.


