
De gemeenteraadsleden van CD&V 
Stekene gaven hun advies, hun stem en 
verleenden hun medewerking aan veel 
projecten binnen onze gemeente die de 
inwoners ten goede komen.

Zoals van een positieve partij mag verwacht 
worden, werkt CD&V Stekene constructief 
mee aan de realisatie van projecten die een 
meerwaarde zijn voor onze gemeente. 
De realisatie van de sporthal, het jeugdhuis 
De Cramme, de verbouwingen van het  
OCMW, de herinrichting van de Kerkstraat en 
de Heikant, de realisatie van de muziekwijk of 
de heraanleg van het Kerkplein te Kemzeke, ... 

Het zijn allemaal  beleidskeuzes waarin CD&V 
Stekene zich honderd procent  kan vinden en 
die vanuit de CD&V-fractie voltallig werden 
gesteund.

Ook als oppositiepartij kan je een positieve 
stempel drukken op het welzijn en welvaren 
van de gemeente en zijn inwoners. En daar is 
onze ploeg  tot op vandaag zeker in geslaagd !

Ook de komende maanden zal de CD&V-
fractie positief maar kritisch de verschillende 
dossiers beoordelen.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Nicole Van Duyse 
(nicole.vanduyse@skynet.be)
www.stekene.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/cdenvstekene

in Stekene
Stekene.cdenv.be
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Ongeveer een goed jaar zijn we nog 
verwijderd van de volgende 
verkiezingen.  Ikzelf heb met veel 
plezier, in opvolging van Herman 
Rollier, tweemaal de lijst mogen 
trekken.  Nu vind ik dat de tijd rijp is  om 
radicaal voor vernieuwing én 
verjonging te gaan . 
Graag en fier kondig ik dan ook onze 
nieuwe lijsttrekker aan: Maaike Van 
Puyenbroeck! Ik ben ook meer dan 
tevreden dat ik de fakkel kan doorgeven 
aan een jonge vrouw.
Dit wil niet zeggen dat ik het politieke 
toneel zal verlaten. Ik zal mijn ervaring 
mee inzetten voor de inhoudelijke 
ondersteuning van Maaike en de ganse 
ploeg. en eveneens op de CD&V lijst 
terug te vinden zijn. De komende 
maanden zullen we de lijst verder 
samenstellen met nieuwe en reeds 
bekende gezichten; een mix van jong en 
minder jong. Ik ontmoet jullie graag op 
16 september op ons jaarlijks eetfestijn.
Nicole Van Duyse
Voorzitter CD&V Stekene.

Maaike nieuwe lijsttrekker.

Actie "veilig naar school".

Schuif je mee aan?

Onze mandatarissen ten velde.

Bedankt Leo, welkom Ronald!

ONZE MANDATARISSEN TEN VELDE 



* 35 jaar
* gehuwd met Johan Symoens
* mama van Rube (7) en Mare (4)
* juriste
* OCMW-raadslid
* www.likemaaike.be

Maaike Van Puyenbroeck 

 nieuw boegbeeld ! 

Maaike "steakt" 

Maaike en alle mandatarissen van CD&V 
Stekene nodigen u uit op het eetfestijn  
"MAAIKE STEAKT" op zaterdag 16 
september 2017 vanaf 18.00 uur in 
Feestzaal 't Helleken te Stekene. 
Leden betalen € 22 , niet leden  € 25.
Kinderen tot 12 jaar eten gratis mee. 
Meer info : 0486/73.43.51 (Luc Strobbe)
Inschrijven via mail naar : 
strobb.luc@gmail.com en storting op
BE20 7512 0874 5656  met vermelding van 
het aantal personen. 
Gasten: Mieke Van Hecke, Robrecht 
Bothuyne en Sammy  Mahdi.

Beste inwoner van Stekene, 

Elke vereniging of bedrijf heeft  er vroeg of 
laat mee te maken: de fakkel doorgeven, 
kansen geven aan enthousiaste 
jongeren... Het is een stap die je niet 
ondoordacht neemt, maar die nodig is om 
de toekomst te verzekeren.  Om die reden 
ben ik dan ook als jong-CD&V'er trots de 
lijst te mogen trekken voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Vol ambitie 
wil ik een nieuwe wind doen waaien. Recht 
uit het hart en met de bezorgdheden van 
elke Stekenaar in het achterhoofd.  Als U 
mij, als kiezer, het vertrouwen geeft, dan 
ben ik bereid mijn verantwoordelijkheid 
op te nemen om onze mooie gemeente 
mee te besturen door het steunen van 
haalbare,  betaalbare en maatschappelijk 
gedragen beleidskeuzes.

Ik ben ervan overtuigd dat de politiek dicht 
bij de mensen moet staan. De sociale 
media is hierbij niet meer weg te denken. 
Veel contacten zijn er mogelijk,  je komt te 
weten wat mensen bezighoudt en wat hun 
gevoeligheden zijn. Als actieve gebruiker 
van alle mogelijke kanalen besef ik 
daarentegen heel goed dat een echte 
babbel "midden de mensen" 
onontbeerlijk is.  Aarzel daarom niet mij te 
contacteren.  Als ik  jullie met iets van dienst 
kan zijn, dan hoor ik het graag.
Tot slot wil ik alle schoolgaande kinderen 
en ieder van u, nog een "veilige" start 
toewensen op 1 september.

Maaike

 03/779.91.70
likemaaike@hotmail.com

Leo de Clerck heeft, om persoonlijke 
redenen, op de gemeenteraad van juni zijn 
ontslag ingediend als raadslid en 
fractieleider. Hij verlaat de gemeente 
Stekene voor De Klinge en kan om die reden 
niet langer zetelen als gemeenteraadslid. 
Leo zetelt vanaf 2013 in de gemeenteraad. 
Hij was de nieuweling binnen onze fractie en 
werd eensgezind aangeduid als 
fractieleider. Leo heeft onmiddellijk deze 
uitdaging aangenomen én zich op zeer korte 
tijd fantastisch goed ingewerkt. 
De voorbije jaren heeft hij met verve de taak 
als fractieleider op zich genomen! 
Uit naam van onze partij wil ik onze 
erkentelijkheid uitspreken voor de fijne 
samenwerking gedurende de voorbije jaren 
én voor de inzet om als nieuweling de 
dossiers goed voor te bereiden én te 
doorgronden. 
Wij wensen Leo veel succes toe in zijn verdere 
carrière én in alles wat hij verder 
onderneemt ! 

Ronald Stevens volgt Leo op in de 
gemeenteraad.  Ronald  is eveneens inwoner 
van Kemzeke (Peter Benoitlaan). In 
augustus legde hij zijn eed af en zetelde hij 
voor het eerst in de gemeenteraad als 
gemeenteraadslid voor CD&V.

Ronald is een sociaal geëngageerd man 
binnen de groot-Stekense gemeenschap én 
ver daarbuiten. 
Hij is actief in de besturen van de CM-
mutualiteit en van SAMANA (Ziekenzorg). 
Ook is hij bijna 25 jaar voorzitter van ACV-
Stekene. 
Ronald verdient tevens zijn sporen als 
voorzitter van de Stekense Adviesraad voor 
personen met een handicap. 

Niet te verwonderen dat zijn voornaamste 
aandachtspunten welzijn en zorg zijn. Aan 
motivatie zal het Ronald zeker niet 
ontbreken. 
Wij wensen Ronald als kersvers 
gemeenteraadslid dan ook alle succes toe.

Op ons jaarlijks eetfestijn op 16 september 
in feestzaal 't Helleken zullen wij Leo en 
Ronald de gelegenheid geven de 
aanwezigen toe te spreken.

Nicole Van Duyse
in Stekene

Wij kiezen voor de fiets!
Gezond, snel én klimaatvriendelijk STEKENE

Een initiatief van 
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Hang deze affiche voor je raam en win zo 

een leuke prijs!!

Veilig naar school actie 

CD&V Stekene hecht heel veel belang aan 
de veiligheid van de schoolkinderen. Hang 
daarom bij het begin van het nieuwe 
schooljaar de bijgevoegde affiche voor je 
raam en laat ons weten waar ze ophangt, 
voor 15 oktober en win zo een leuke prijs.
Geef je gegevens,  liefst met een foto,   door 
via 
cdenv.stekene@gmail.com 
03/779.91.70

BEDANKT LEO - WELKOM RONALD

"Leo heeft met verve zijn 
taak als fractieleider op 

zich genomen"
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