
TIELT-WINGE
Interesse, vragen? Aarzel niet en contacteer CD&V Tielt-Winge via e-mail (info@cdenvTW.be) 
of telefonisch op 0497 06 26 81.  
Bezoek onze website: http://tielt-winge.cdenv.be

Een hecht team dat voor 
u klaarstaat !

TIELT-WINGE

Op 14 oktober trekt CD&V Tielt-Winge naar de kiezer.  Als voorzitter stel ik u graag onze dynamische ploeg 
voor die een hecht team vormt.  Een ploeg waarin meer ervaren mensen zoals onze lijstduwers Paul en 
Frieda de ondersteunende kracht zijn van heel wat enthousiaste nieuwelingen. 
Maar ook die eerder jonge ploeg heeft heel wat expertise in huis.

Zo hebben we heel wat kandidaten die actief zijn in het verenigingsleven, bijvoorbeeld Sofie als actief lid 
in en Frieda als voorzitter van KVLV, Raf en Gert in het bestuur van de Landelijke Gilde, Paul als bestuurs-
lid bij KMOVE en OKRA en Ludo als bestuurslid van de harmonie Weergalm der Winge. 
Jorian is als leider bij Chiro Esjeewee onze deskundige op gebied van jeugdbewegingen. Veronique werkt 
in de IBO in Tielt (beter bekend als de Sjoko-tof) en is bijgevolg onze expert in kinderopvang.  Carla is als 
leerkracht en als lid van het schoolbestuur in Houwaart dagelijks bezig met schoolgaande jeugd en de 
werking van de scholen en is momenteel OCMW raadslid.
Manuela en Gert hebben een grote juridische expertise en bovendien al jaren ervaring in de lokale politiek. 
Kristof, werkzaam als animator in een woonzorgcentrum en Sandra, actief als verpleegkundige binnen 
de chronische zorg in het ziekenhuis, hebben veel ervaring in de zorgsector en het ondersteunen van 
minder mobiele personen en senioren. Bovendien is Kristof, als voorzitter van badmintonclub De Voskes, 
onze deskundige op gebied van sport. Alain, actief in de bouwsector, en Ludo, actief in de ICT wereld,  
kennen als geen ander de noden van ondernemers en zelfstandigen.
Tenslotte werken Tamara, ik en diverse andere mensen hard aan communicatie. Binnen onze partij 
hechten we immers veel belang aan open, eerlijke en goede communicatie zowel intern als naar de 
bevolking toe.  
Dit divers team wordt geleid door ons duo van lijsttrekkers, Gert en Tamara. 

Met deze ploeg is er bij CD&V voldoende kennis en kunde in huis om een goed bestuur voor Tielt-Winge 
te garanderen.  Bovendien hopen wij ook de politiek terug wat dichter bij de mensen te brengen, 
politiek is immers voor en door de inwoners. Zonder uw input zijn we niets.

Tot slot geven we ook mee dat onze ploeg volledig los staat van die andere nieuwe formatie SAMEN. 
Bij de lancering van die nieuwe formatie werd geïnsinueerd dat ook CD&V hierbij betrokken was. Ook de 
kleuren in het logo doen dat vermoeden. Niks is minder waar.
CD&V trekt in Tielt-Winge zoals gezegd met een eigen nieuw project en 
lijst naar de kiezer, gebaseerd op de luisterronde die het momenteel bij
de kiezer doet.   Raadslid Rudi Meeus maakt niet langer deel uit 
van CD&V.  Volgens de partijstatuten is het lidmaatschap van de partij 
immers onverenigbaar met een kandidatuur voor een mandaat via een 
andere politieke formatie.
Kris Van Nieuwenhuysen, voorzitter CD&V Tielt-Winge.
 


