
Constructief 
en hartverwarmend!

De gemeenteraadsverkiezingen lijken al zo ver  weg, maar via 

deze weg wensen we al onze kiezers te bedanken voor hun ver-

trouwen in onze partij.

We blijven de tweede grootste partij van deze stad!

Het is wellicht overbodig te vertellen dat we ondanks dit goede 

resultaat terug in de oppositie zijn beland. 

Maar we gaan een constructieve en hartverwarmende oppositie 

voeren!

Lees het hier, op pagina 4!

dilsen-stokkem.cdenv.be
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iedereen inbegrepen

Nog enkele dagen en 2012 is weer 

voorbij. Voor sommigen bracht dit jaar 

wat verwacht werd, anderen hebben 

mogelijks een minder goed jaar achter 

de rug. 

Iedereen kijkt echter altijd hoopvol 

naar een nieuw jaar waarbij we nieuwe 

plannen hebben, elkaar het beste 

toewensen en hopen dat het geluk en 

voorspoed brengt.

Voor CD&V Dilsen-Stokkem was 

2012 een druk jaar met de organisatie 

van de verkiezingen. We blijven de 

tweede grootste partij van onze stad 

met 25% van de stemmen.

Spijtig genoeg werden we weerom 

naar de oppositie verwezen en blijft de 

huidige VLD/SpA-coalitie onze stad 

besturen.

Toch durf  ik beweren dat we versterkt 

uit deze verkiezingen komen en dat we 

onze ploeg verruimden met nieuwe en 

zeer gedreven kandidaten. 

We zullen dan ook een degelijke op-

positie voeren met niet alleen kri-

tiek, maar ook eigen agendapunten 

waarmee de meerderheid rekening zal 

moeten houden.

Dat we niet bij de pakken blijven 

neerzitten kan u lezen in deze editie 

waarin u nu al de aankondiging van 

onze nieuwjaarsreceptie en steakdag 

vindt. Twee activiteiten waar u met al 

onze leden en mandatarissen kennis 

kan maken.

Namens de hele CD&V-ploeg wens ik 

u een hartverwarmend 2013.

Ronny Voorter



We gaan een constructieve oppositie voeren!

De komende 6 jaren zullen wij 

van uit een oppositierol mee 

beleid voeren in Dilsen-Stok-

kem. En dat zullen wij doen op 

een waardige en constructieve 

wijze. 

Wij zien voor onszelf  de taak wegge-

legd om vanuit een kritische ingesteld-

heid toe te zien op de beleidsvoering. 

De inwoners van Dilsen-Stokkem heb-

ben er alle belang bij dat wij dit doen 

op een positieve wijze. We wensen 

helemaal niet de verzuring in de hand te 

werken, omdat hier uiteraard niemand 

baat bij heeft. 

We gaan zelf agendapunten 

aanbrengen!

Wij zullen niet alleen sterk en con-

structief  oppositie voeren, wij hebben 

uiteraard zelf  ook heel wat projecten 

op ons programma staan die wij ten 

gepaste tijde zullen voordragen aan de 

meerderheidspartijen. Wij rekenen op 

een verstandige en loyale houding en 

durven hopen dat zij meedenken in het 

belang van de inwoner van Dilsen-Stok-

kem en op die manier sterke projecten 

de nodige kansen geven… Hierbij denk 

ik, om maar enkele voorbeelden te noe-

men, aan betaalbaar wonen voor jong 

en oud, een dagopvang voor bejaarden, 

een herlocatie van tennis en atletiek, de 

bouw van een gemeenschapscentrum 

met stadcafé, …….

We nemen er onze tijd voor aangezien 

we zes jaar te gaan hebben. We zouden 

de waarheid geweld aandoen, moesten 

we niet toegeven dat we dat uiter-

aard liever gedaan hadden vanuit een 

meerderheidspositie! We blijven ervan 

overtuigd dat we vanuit een beleidspo-

sitie een meerwaarde zouden hebben 

kunnen betekenen ! We gaan de komen-

de 6 jaar alle dossiers zeer nauwgezet 

opvolgen en proberen bij te sturen waar 

mogelijk en we zijn ervan overtuigd 

dat we ook hier opnieuw sterk zullen 

uitkomen.

Gerry Hurkens

lijsttrekker CD&V
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Op deze mensen kan u rekenen!
Gemeenteraadsleden

Gerry Hurkens Nicole Coenen Myrthe Hoffmeister

Rita Craenen Jan Geuskens Jean Verstappen
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Steakdag
Op zondag 3 februari 2013 

organiseert CD&V Dilsen-Stok-

kem haar traditionele steak-

dag in het Parochiecentrum te 

Rotem. 

Vorig jaar waren er 450 inschrijvingen 

en we hopen dit jaar op een even groot 

succes.

Van 11.30 tot 14.00 en van 18.00 tot 

20.00 uur zal u weer culinair verwend 

en bediend worden door onze manda-

tarissen en bestuursleden.

Inschrijven kan door onderstaande in-

schrijvingskaart voor 27 januari binnen 

te brengen bij een van onze mandata-

rissen!

STEAKDAG TVV CD&V DILSEN-STOKKEM
Parochiecentrum Hoogbaan te Rotem

Zondag 3 februari 2013

11.30 12.30 13.30 18.00 19.00  

Steak champignon 14 € x ..................... = .................

Steak peper 14 € x ..................... = .................

Steak provençale  14 € x ..................... = .................

Steak natuur  14 € x ..................... = .................

Vis videe  14 € x ..................... = .................

Koude zalmschotel 14 € x ..................... = .................

Videe  14 € x ..................... = .................

Goulash  14 € x ..................... = .................

Vegetarische schotel 10 € x ..................... = .................

Stoofvlees 10 € x ..................... = .................

2 frikadellen 5   € x ..................... = .................

Totaal: ...............................................................................

Naam: .................................................................................  

Betaald          JA               NEEN
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Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon

Gerry Hurkens

(gerry.hurkens@scarlet.be)

www.dilsen-stokkem.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon

Tine van CD&V (tine@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/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Iedereen inbegrepen, ook u!

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 13 januari 2013 organiseert 

CD&V Dilsen-Stokkem haar nieuw-

jaarsreceptie met als gastspreker Wouter 

Beke.

U bent allen van harte welkom in het 

Parochiecentrum te Dilsen tussen 09.00 

en 12.00 uur!

Onze campagne
Bedankt kiezers!


