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HIER
VOORUIT!

Eric Eeckhoudt
PLAATS 9

herne.cdenv.be

“CD&V Herne zorgt voor een echt sociale
samenleving.”
Ghislain Alaert

1. Kris Poelaert
2. Carina Ricour
3. Lieven Vandenneucker
4. Patrick De Vos
5. Sandra Dero
6. Lieven Vandenbroeck
7. Vanessa Van Hende
8. Paulette Debock
9. Eric Eeckhoudt
10. Sonja Van Den Bossche
11. Brent Roobaert
12. An Deleye
13. Nicky D’handschotter
14. Frank Nevens
15. Veerle Van der Steen
16. Kris Degroote
17. Lieven Snoeks
Je kan op meerdere kandidaten stemmen
binnen dezelfde CD&V-lijst.

Eric Eeckhoudt
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Terlindenstraat 12
1540 Herfelingen
0473 50 54 44
eric.eeckhoudt@skynet.be
Weduwnaar van Maggy, partner van
Liliane, vader van Joke & Andy en
Stijn,
peter van Roan en Lena.
Bastubaspeler en bestuurslid bij de
fanfare De Ware Broeders
Secretaris van de kerkfabriek van
Herfelingen

Beste kiezer,
Samen met de CD&V-ploeg wil ik mij verder inspannen en vooral aandacht
hebben voor:
>> Onze senioren, zodat ze zich hier goed en ‘thuis’ blijven voelen:
door ondersteuning te bieden en de verschillende soorten thuiszorg
verder uit te bouwen;
door het aanbieden van culturele en educatieve programma’s;
door ondersteunen van aangepast wonen (vb. kangoeroewoningen).
>> Onze verenigingen: door hen verder te blijven ondersteunen en
promoten omdat zij onze inwoners hier samen laten genieten.
>> Een mooie gemeente met fraaie dorpskernen, met oog voor zachte
recreatie en landbouw: zo is en blijft het hier goed vertoeven.
Aan een groene, leefbare gemeente, met stimulansen en ondersteuning
voor AL haar inwoners, met oog voor de kleine en grote problemen van
elke dag, wil ik graag meewerken, opdat het hier een thuis kan zijn voor
iedereen.
Samen werken aan een mooie, veilige, zorgzame gemeente, zodat het
hier goed leven is.
Als u mij die kans wil geven, vraag ik u te stemmen op nr. 9
Alvast bedankt,

SAMEN VOORUIT
Burgemeester

Kris Poelaert
Gemeente plaats 1
Provincie plaats 3
Verkiezingsdrukwerk. v.u. Michael Schoukens, Grotestraat 2, 1540 Herne

