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Nationaal CD&V-voorzitter Wouter Beke, geeft zijn steun aan onze lijsttrekker Gert Houbey.

CD&V Gingelom schuift Gert
Houbey naar voor als lijsttrekker
en kandidaat-burgemeester
Gert Houbey, zaakvoerder uit Mielen-boven-Aalst, zoon van de vroegere burgemeester van GrootGingelom, is op 14 oktober de lijsttrekker voor CD&V Gingelom. Het bureau van CD&V Gingelom
kiest unaniem voor Gert vanwege zijn gedrevenheid en rechtlijnigheid, waarmee hij de ideale kandidaat is om de handschoen op te nemen tegen de huidige Sp.a-burgemeester Charly Moyaerts.
Lees meer over Gert Houbey, hier op pagina 4!

Gert Houbey lijsttrekker en
kandidaat-burgemeester
Gert Houbey kreeg thuis als zoon van de burgemeester politiek
met de paplepel mee. Voor zijn vader was hij een onvermoeibaar
propagandist als lid van de plakploeg. Al jong was hij sociaal geëngageerd als voorzitter van KLJ Mielen-boven-Aalst.

Toen we Gert zes jaar geleden vroegen om
onze ploeg te versterken, kregen we een
kandidaat op onze lijst waar iedere politieke
partij van kan dromen. Gert gaat verder
waar andere stoppen: hij is echt gedreven en

belangrijk voor een partij als CD&V, hij zal
zijn ziel niet verkopen voor een postje. In
de gemeenteraad, vanop de oppositiebanken, was hij de luis in de pels van de Sp.ameerderheid.
Met een lijsttrekker als Gert is CD&V Gingelom zeker van een succesvolle campagne
en als de kiezer het wil van een burgemeester, die in de voetsporen van zijn vader, een
burgemeester zal zijn voor alle inwoners
van Gingelom. Hij zal als geen ander de

verkiezingsslogan van CD&V {iedereen
inbegrepen} kunnen uitdragen.
Gert, ga er voor!
We willen nog graag meegeven dat Krista
Smeers-Vanmeer de lijst gaat duwen. Zes
jaar geleden was Krista onze lijsttrekker,
maar nu kiest ze ervoor om Gert en de volledige ploeg te steunen als lijstduwer.
Paul Michels
Secretaris CD&V Gingelom
0477/171819

CD&V staat niet aan de kant!
CD&V Gingelom staat niet aan de kant!
In de periode 2010-2012 keurden wij heel wat zaken mee goed. Hieronder een overzicht.
Wegen- en rioleringswerken Bronstr., Veldstr., Processiestr.,
Vrijheersstr., Robijnsstr.. Onderhoudswerken verbindingsweg Opheimstr.-Attenhoven. Nieuwe asfaltlaag Populierenstr. (verbindingsweg tussen Buvingen en Gingelom).
CD&V zei oké!
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Doorgeeflening aan de kerkfabriek van Mielen als investering voor de renovatie van de parochiezaal. Aank. gronden
+ vaststelling ontwerpen RUP Dorpskouter te Gingelom
(woonuitbreidingsgebied).
CD&V zei oké!

Verfraaiïngswerken
en aanleg stoepen
in de Sint-Truidenstraat. Herstellingsw
erken aan verzakte
stoepen langs de
Steenweg te Gingelom
en het Groenhof te
Jeuk.
CD&V zei oké!
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Verfraaiïngswerken Heiseltstr., Henri Stassensstr., Rampariestr.,
Julien Guilliamsstr.. Verbeteringswerken wegdek toeristisch
fietsroutenetwerk (verbindingsweg Muizen-kerkom).
CD&V zei oké!
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CD&V zei oké!
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PAUL MICHELS
SECRETARIS CD&V GINGELOM

KRISTA SMEERS-VANMEER
GEMEENTERAADSLID CD&V

christian.stivigny@boerenbond.be

paul.michels@mobistar.be

kristavanmeer@yahoo.com

GERT HOUBEY
GEMEENTERAADSLID CD&V

JOS AERTS
GEMEENTERAADSLID CD&V

gert.houbey@skynet.be

joseph.aerts1@pandora.be

BENOIT VANDEVORST
GEMEENTERAADSLID CD&V

GONDA LEFEVRE
OCMW-RAADSLID

RENE TILKENS
OCMW-RAADSLID

benoit.vandevorst@hotmail.com

lefevre_gon@hotmail.com

rene.tilkens@pandora.be

Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!
Uw lokale contactpersoon
Paul Michels
(paul.michels@mobistar.be)
www.gingelom.cdenv.be
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Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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CHRISTIAN STIVIGNY
VOORZITTER CD&V GINGELOM

