
Burgemeester, sinds we weten dat je mee doet aan de Vlaamse verkiezingen krij-
gen we vaak deze vraag: blijf je onze burgemeester? 
“Ja ! Kort en bondig. Toen men mij vroeg om een plek op te nemen op de Vlaamse 
lijst was dat mijn eerste reactie: niet als ik Wuustwezel moet verlaten.”

Waarom doe je dan toch mee? Niet genoeg werk in Wuustwezel? 
Wuustwezel leiden is ideaal gezien ook mee beslissen op Vlaams niveau. Ik doe 
mee omdat we élke dag te maken hebben met wat Vlaanderen beslist over onze 

gemeente. Zo vinden we bijvoorbeeld dat er méér steun moet komen voor de 
aanleg van fi etspaden, willen we meer aandacht voor het vrijwaren van open 
ruimte en willen we vooral laten weten dat niet heel Vlaanderen stad is. 

Waar maak je je zorgen over in dat Vlaams beleid? 
Dat sommigen partijen denken dat Vlaanderen één stad is, die je kan leiden van-

uit één stad. Dat is absoluut fout. Landelijke gemeenten hebben hun eigenheid, hun eigen uitdagingen en dat 
vraagt specifi eke aandacht. En die aandacht gaan wij vragen. 

Je kan onze burgemeester terugvinden op de Vlaamse Lijst van CD&V op de tiende plaats ! 

May, waarom zou iemand uit Wuustwezel moeten opkomen voor de 
Kamer? 
Iedereen weet dat mijn hart uitgaat naar de land-en tuinbouwers in onze 
gemeente. CD&V is echt de enige partij die nog wil luisteren en beleid 
maken voor deze kleiner wordende beroepsgroep. Dus om zeker te zijn 
dat CD&V dat blijft doen doe ik vanuit Wuustwezel mee aan die federale 
verkiezingen. 

Wat hoop je te bereiken?
Dat men in Brussel goed beseft dat wij er ook nog zijn. Landelijke gemeenten en niet enkel steden, land- en 
tuinbouwers en niet enkel grote industrie, gewone mensen met alledaagse problemen en dus geen afbouw van 
het sociaal beleid als besparingsmiddel. Ik ben echt bezorgd dat onze maatschappij te hard, te ruw en te snel 
wordt voor vele gewone mensen. 

Je kan schepen May Aernouts terugvinden op de Kamerlijst van CD&V. 

samen voor
Wuustwezel

De partij heeft even aan de boom geschud en er viel enorm veel ta-
lent uit de kruin. Talent met elk hun eigen kwaliteiten, interesses en 
deskundigheid. Samen één sterk topteam aan het hoofd van CD&V 
Wuustwezel. 

Van links naar rechts: Fons Gommers (voorzitter Senioren), Petra 
Beyers (voorzitter Vrouw & Maatschappij), Cathy Lenaers (algemeen 
voorzitter) en Ilke Pompen (voorzitter Jong CD&V)

Nieuwe voorzitters !

Blijft Dieter Wouters
onze burgemeester?

May Aernouts
ook naar Brussel?

Een positieve kijk
op Wuustwezel

May Aernouts kan als schepen rekenen op de 
steun van vele landelijke kopstukken.


