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Zonder arrogant te zijn kunnen we zeggen dat we de 
afgelopen jaren een mooi parcours hebben gereden. 
Jullie gemeente is fi nancieel gezond, er zijn vele miljoenen  
geïnvesteerd (in jeugd, mobiliteit, sport, groen en zoveel 
meer) en gelukkig hebben we op tal van momenten mogen 
genieten van onze verenigingen en evenementen.
 
Maar verkiezingen gaan over de toekomst. Zij die ons wat 
kennen zullen niet schrikken als ik zeg dat ons engagement 
en onze goesting om samen met jullie verder te besturen 
groot is.
 
Onze plannen krijg je de komende weken nog in je 
brievenbus en kan je lezen op onze website. Als ik al een 
tipje van de sluier mag lichten: we gaan voor het uitvoeren 
van de Kernvisie die de ruimtelijke schikking in onze 
dorpskernen moet verbeteren, we gaan voor (nog) meer 
goede fi ets- en wandelwegen, voor (nog) meer openbaar 
en natuurlijk groen…We gaan voluit voor een gemeente 
waar jij graag woont, leeft, werk, op pad gaat,…
 
Hierboven zie je de kandidaten die de uitdaging aangaan 
om Wuustwezel verder in goede banen te leiden.
Mensen uit Wuustwezel die tonnen ervaring hebben 
(13 kandidaten) én mensen die nieuw zijn in de politiek 
(14 kandidaten), die alle deelgemeenten 
vertegenwoordigen, mensen die nu al de kar trekken in 
onze gemeente.
Kortom mensen die je vertrouwen verdienen. 
 

Check onze website voor een terugblik, de plannen 
en onze mensen: www.wuustwezel.cdenv.be
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