
“Ook kandidaat uit Maarkedal geeft 
een duwtje in de rug op de Weg 
Vooruit !" 

ONZE EUROPESE 
TOPPERS

Oost-Vlaamse kandidate op plaats 2

Cindy Franssen ruilt Vlaanderen in voor 
Europa

Cindy:
"Meer en meer worden beslissingen, die 
een impact hebben op ons dagelijkse leven, 
op Europees niveau genomen. Kijk maar 
naar het baanbrekend werk van Marianne 
Thyssen in het kader van de sociale pijler. Ik 
wil hier samen met onze Europese 
lijsttrekker Kris Peeters verder aan werken 
en onze schouders mee onderzetten."

Kris PEETERS - Plaats 1
Cindy FRANSSEN - Plaats 2

Robrecht Bothuyne - Plaats 2  Vlaams parlement : "Een keuze voor een Vlaanderen 
waarin iedereen mee is, elk talent telt en ingezet wordt op onze arbeidsmarkt. Een job op 
maat voor iedereen en ingevulde knelpuntvacatures. Dat is de uitdaging. "

Stefaan Vercamer - Plaats 3 Kamer :"Een goed & gerust leven kan je niet los zien van een 
degelijk inkomen & van een evenwicht tussen gezin en arbeid. Stille werkers moeten 
daarom netto  meer overhouden.  Met zorgverlof, ouderschapsverlof, grootouderverlof 
willen we zorgen voor familie combineerbaar houden met werken."

Vincent Van Peteghem - Plaats 3 Vlaams Parlement:"Op 26 mei kiest u voor uw toekomst. 
Met de nodige redelijkheid, ambitie en daadkracht wil ik meebouwen aan een Vlaanderen 
waar iedereen kansen krijgt. Een Vlaanderen dat duidelijke keuzes maakt en waar het fijn is 
om (op) te groeien en waar u gerust oud kan worden."

PARLEMENTSLEDEN UIT 
DE REGIO

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

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

Uw lokale contactpersoon:
Simon VAN QUICKELBERGHE
(simon.vq@gmail.com)
www.maarkedal.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvMaarkedal

in MAARKEDAL
Maarkedal.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Maarkedal mei 2019

Onze regio goed 
vertegenwoordigd

Op  26 mei trekken we met z'n allen  opnieuw 
naar de stembus.  Met vol overtuiging en 
enthousiamse zullen onze regiokandidaten 
de CD&V-kleuren verdedigen. 
Dit kunnen we echter niet zonder de steun en 
hulp van onze supporters & vrijwilligers.
Als u het ziet  zitten om ons te helpen, kan u via 
Simon van Quickelberghe (0476619578 of 
simon.vq@gmail.com ) aangeven wat u 
eventueel wil doen (folders bedelen, 
raamaffiches hangen, administratief werk, 
campagneteam vergezellen, rondrijden met  
autostickers,  online campagne voeren, ...)

Wij danken je alvast voor de bereidwillige 
medewerking!   
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Het is bijna  zover, 26 mei, de moeder van alle 
verkiezingen. Bij velen begint het al te 
kriebelen, ook bij mij.

Ik mag namelijk met veel trots en 
enthousiasme aankondigen dat ik vanuit 
Maarkedal mijn steentje mag bijdragen op 
de Weg Vooruit. Je vindt me terug op de 
Vlaamse lijst op plaats 18.

Waar sta ik voor?

- Land- en tuinbouw doen leven! De 
economische weerbaarheid van deze 
sectoren moet daarom nog meer versterkt 
worden, zonder ecologische en sociale 
aspecten uit het oog te verliezen.

- We moeten de strijd tegen zwerfvuil verder 
opdrijven. Ik sta voor statiegeld en een 
strengere aanpak van hardleerse 
sluikstorters.

- De open ruimte op het platteland moet 
beschermd worden. Ik sta voor een 
ruimtelijke ordening die de eigenheid van 
onze dorpskernen waarborgt.

Alles begint lokaal!

Ik ben heel fier dat de partij mij gevraagd 
heeft de handschoen op te nemen. Lang heb 
ik dan ook niet getwijfeld. Deze verkiezingen 
zijn veel te belangrijk om aan de zijlijn te 
blijven staan. Verkiezingen win je niet vanuit 
een ivoren toren, maar wel door tussen de 
mensen te staan. Dat heeft onze partij goed 
begrepen, daarom zijn er ook veel lokale 
politici kandidaat op een lijst. Stuk voor stuk 
mensen met een hart voor onze regio, 
daarom verdienen ook zij uw steun. We 
stellen ze graag  aan u voor op de volgende 
pagina.

De weg van de redelijkheid

"Deze verkiezingen zijn de belangrijkste van 
de afgelopen decennia. We leven in tijden 
waarin extremen de bovenhand halen. 
Links of rechts, zwart of wit, voor of tegen, ... 
de nuance is vaak helemaal zoek. CD&V 
heeft de moed om niet mee te gaan in dit 
destructief verhaal. Wij kiezen voor de weg 
van de redelijkheid, niet altijd de 
gemakkelijkste weg maar wel de enige 
juiste. 

Niet naïef maar kritisch, niet afbreken maar 
opbouwen, eerst denken en dan pas doen. 
Voor een toekomst met een goed, gezond 
en gerust leven. Voor onze kinderen, 
ouderen, iedereen, voor u!"

      VLAAMS PARLEMENT

2

LOKALE STERKHOUDERS VOOR 26 MEI

3

Gemeenteraadsvoorzitter in Oudenaarde

Lieven CNUDDE 
Plaats 13 - Vlaams parlement

Gemeenteraadslid in Kluisbergen

Brecht LIETAR
5e opvolger Vlaams parlement

Schepen in Ronse

Ignace MICHAUX 
Plaats 10 Kamer

Gemeenteraadslid in Kruisem

Laura POLFLIET 
5e opvolger Kamer

Schepen in Lierde

Katelijne SCHEILINCKX 
3e opvolger Vlaams parlement

Schepen in Nazareth - Eke

Thomas VAN ONGEVAL
Plaats 7  Kamer

Gemeenteraadslid in Maarkedal

Simon VAN QUICKELBERGHE 
Plaats 18 - Vlaams parlement

Schepen in Ronse

Joris VANDENHOUCKE 
Plaats 20 - Vlaams parlement

Burgemeester in Deinze

Jan VERMEULEN 
Lijstduwer - Vlaams parlement

De Weg Vooruit in Vlaanderen
Brecht Lietar ( 5e opvolger)  - Joke Schauvliege  (Lijsttrekker) - 
Stijn De Roo (1e opvolger ) - Simon Van Quickelberghe (plaats 18)




