
Vrouwen 
(mee) aan de macht!
Wuustwezel is een geval apart…
In de Vlaamse gemeenteraden en schepencolleges zitten te weinig vrou-
wen. Dat was de conclusie van een onderzoek dat uitkwam op Vrouwendag. 
Slechts een derde van de verkozenen in de gemeenteraad en in het sche-
pencollege zijn vrouwen. 

Bij CD&V Wuustwezel is het écht anders. Méér dan de helft (54%) van onze 
gemeenteraadsleden en exact de helft van het schepencollege zijn vrou-
wen. Ook in het OCMW is het 50 % vrouwen en mannen! En net zoals de 
mannen zijn ze super enthousiast over hun rol vóór de mensen van Wuust-
wezel. Samen sterk is ook hier weer van toepassing. 

samen voor
Wuustwezel

Doe mee!
Kriebelt het soms als je deze berichten leest of door je ge-
meente wandelt? Neem eens contact op met onze burge-
meester Dieter Wouters om te achterhalen of politiek iets 
voor jou is. Sterker nog: of CD&V iets voor jou is!

“Zelf heb ik mijn eerste stappen gezet binnen het jeugdhuis 
van Gooreind. We hadden een mening, die werd gehoord en 
voor ik het wist zat ik in naam van al die jongeren in de ge-
meenteraad. Dat kan jou ook overkomen. We zijn altijd op 
zoek naar mensen die de stap van de zijlijn willen zetten naar 
een plekje op het speelveld. Werk mee aan je gemeente en zet 
die stap”’, aldus Dieter. 

Je kan Dieter bereiken op zijn privémail: 
info@dieterwouters.be
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Wuustwezel

Een positieve kijk
op Wuustwezel

Bovenaan van links naar rechts zie je Babette Gommers, 
May Aernouts, Mai van Thillo en Rit Luyckx. 

Onderaan van links naar rechts Els van Hasselt, 
Luce Ceuppens en Myriam Goetstouwers. 

H o n d e n l i ef h e b b e rs 
gaan dagelijks op pad 
met hun hond. In onze 
gemeente is plek ge-
noeg om te wandelen, 
om even op adem te ko-
men maar nog te weinig 
plaatsen voor de trou-
we viervoeter om ook 
eens zonder leiband z’n 
gang te kunnen gaan. 

“Het is een genot om ze 
even vrijheid te geven 
zonder dat je anderen 
daarmee hindert”, zegt 
onze schepen Sus Vis-
sers. “We zoeken al lan-
ger  naar plaatsen om 

dit te organiseren maar dat blijkt niet zo simpel te zijn”.

Maar het werk loont want binnen enkele maanden kunnen honden 
alvast terecht op een nieuwe hondenweide in Gooreind, vlak naast 
het A-veld van Gooreind VV. “Ook in Wuustwezel en Loenhout komt 
er een hondenweide bij. We combineren het natuurlijke met het 
praktische. Ja honden mogen er los maar we focussen ons meteen 
ook op meer natuurwaarden. Maar vooral geven we méér ruimte aan 
onze honden ! ” 

Meer nieuws volgt.
Als je tips hebt of Sus wilt helpen kan je hem altijd bereiken 
op sus.vissers@wuustwezel.be

Hondenweiden
op komst


