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ECOLOGISCH
VOORUIT!

FRANK NEVENS
PLAATS 14
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“Constructief, out-of-the-box en eerlijk aan politiek
doen, met respect voor mens en natuur…”
Petra Condijts

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.
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Een mens kan toch moeilijk anders dan zijn hart verliezen aan een
fraaie en warme gemeente als Herne. En dan geef je maar wat graag
iets terug om al die landelijke rijkdom dagelijks te mogen beleven, en
om het groene erfgoed te bewaren of zelfs nog te verbeteren voor de
generaties van de toekomst. Een gezonde leefomgeving is immers de
hoeksteen van elke welvarende en duurzame gemeenschap.
“Met kennis en goesting werken aan een groene gemeente
die we aan de volgende generaties willen doorgeven”
Mijn vrijwillig engagement resulteerde de voorbije jaren o.a. in een lokaal
erfgoeddepot, in de populaire landschapskubussen, in beginnende
participatieve klimaatwerking en recent ook nog in een ambitieus
initiatief op vlak van gezonde en eerlijke voeding uit korte-ketenlandbouw. Kleine voorlopers, die wachten op méér. Er vallen zeker
nog veel meer stappen vooruit te zetten voor natuur en landschap,
voor klimaatvriendelijkheid, duurzame landbouw en een gezonde
leefomgeving in Herne. Daar liggen belangrijke opdrachten voor ‘de
politiek’, maar het werk moet vooral gebeuren in nauw overleg en
samenwerking met alle inwoners. Die beschikken immers over een
geweldige rijkdom van kennen en kunnen; en vaak ook van bereidheid
tot inzet.
Niet te veel woorden; krachtige waarden en hard werken!
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