
CD&V Tielt-Winge: Gert & Tamara trekken de lijst
Een sterke groep heeft nood aan vele sterke schouders. CD&V Tielt-Winge trekt deze fi losofi e 
door bij de keuze van de lijsttrekker. Daarom trekt het met een duo van lijsttrekkers naar de 
kiezer: Gert Van denstorme & Tamara Vande Reyde. 

EEN KORTE VOORSTELLING
Gert Van denstorme is momenteel gemeenteraadslid en de fractieleider voor CD&V Tielt-Winge.  
Het is ondertussen de derde keer dat hij zal meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De 
rol van lijsttrekker is wél een primeur.  Het verenigingsleven draagt hij een warm hart toe.  Er 
toe kunnen bijdragen dat het bestuur van onze mooie gemeente op een eerlijke, bekwame en 
weldoordachte manier wordt aangepakt, is een doel dat hem passioneert. Hij is jurist, gehuwd, 
heeft twee zonen en woont in Tielt.  

Tamara Vande Reyde runde 5,5 jaar met veel plezier de kleine buurtwinkel Choco-lotto  en is nu 
werkzaam als commercieel bediende. Binnen de groep van CD&V Tielt-Winge heeft ze nu het 
gevoel te kunnen bijdragen aan échte verandering en meer specifi ek wil ze haar pijlen richten 
op e� ectieve communicatie. Ze groeide op in Sint-Joris-Winge en komt uit een gezin van 11.  Al 
van jongsaf genoot ze van het verenigingsleven in de KLJ. Ze woont ondertussen in Meensel-
Kiezegem en is mama van 4. 

Luisteren, doen en communiceren 
vormen de leidraad doorheen de visie van CD&V 
Luisteren : CD&V wil wel het luisterend oor zijn voor alle inwoners. Binnen de CD&V ploeg zelf is 
dit eveneens de basis. Jong en oud vullen elkaar zo perfect aan. 

Doen : luisteren alleen is niet genoeg.  De insteek van de inwoners moet leiden tot concrete 
acties. Geen uitgebreide pleidooien en verkooppraatjes dus. Wél gerichte en doordachte actie.

Communiceren: eerlijk, transparant en altijd communiceren is cruciaal in functie van een goed 
beleid. Goede communicatie zou de norm moeten zijn, niet de uitzondering. Geïnteresseerd in 
ons programma, of bereid om onze groep te versterken? 

Contacteer ons via e-mail info@tielt-winge.cdenv.be, telefonisch op 0497/062681 en/of onze 
nieuwe website vanaf half februari 2018: http://tielt-winge.cdenv.be/


