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gewoon doen•

Open Vld

Nu is het aan u!
Na 18 jaar als schepen van Openbare Werken, eerst gecombineerd
met mijn job en de laatste jaren full-time ten dienste van de bevolking. Ik durf te zeggen dat ik klaar ben voor het burgemeesterschap. Daarom vraag ik uw steun en uw stem op 14 oktober.
“De laatste 12 jaar was ik ook eerste schepen van
Grimbergen. Ik durf dus te stellen dat ik de werking
van de gemeente en zijn dossiers begrijp. Zo realiseren we nu het grootste investeringsplan ooit in
milieu in onze gemeente. Samen met de Vlaamse
Milieu Maatschappij stelde ik het Zoneringsplan

Grimbergen op dat unaniem door de gemeenteraad werd goedgekeurd en waardoor alle investeringen de volgende twaalf jaar op geplande en
georganiseerde wijze kunnen verlopen, en dit in
alle deelgemeentes. Bovendien is dit niet beperkt
tot infrastructuur onder de grond (proper afval-

Belangrijkste verkiezingen ooit

Voorzitter Patrick Vanbinst

De meest gestelde vraag: wat gaat Open Vld doen na de verkiezingen? Ons antwoord is, zoals steeds, helder en rechtlijnig. Op basis
van ons gevoerde werk en programma trachten we zoveel mogelijk inwoners te overtuigen om Open Vld te steunen. Vervolgens
zoeken we naar partners om dit programma te helpen realiseren.
Deze verkiezingen zullen historisch zijn: Grimbergen kan de grote
verandering krijgen waar iedereen naar snakt. Onderschat het belang van uw stem niet! Alvast bedankt voor uw steun.

water,...), maar wordt telkens ruimte voorzien voor
voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.
Voor onze toekomst moeten we nog een stap verder durven te gaan: zowel de werking als de organisatie van onze gemeente moet en kan beter. De
afgelopen zes jaar heeft de Open Vld-ploeg hard
gewerkt en zijn verantwoordelijkheid opgenomen.
Nu is het aan de kiezers: zij kunnen nu oordelen en
hun stem uitbrengen. Samen met de sterke blauwe
ploeg ben ik er klaar voor en vraag dan ook uw
stem op 14 oktober”, aldus nog kandidaat-burgemeester Chris Selleslagh.
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Goed en
efficiënt
bestuur
Belangrijk in het Open Vld-programma is onze
gemeente niet één maar twee stappen vooruit te laten zetten in werking en organisatie.
Eerst zal de communicatie aangepakt worden omdat dit automatisch een aanpak van
de onderliggende bedrijfsprocessen vereist.
Deze zal zowel via papier als digitaal verlopen
en we introduceren een gemeente-app zodat
Grimbergen 24u op 24 bereikbaar is. De app
zal met een centraal elektronisch ticketsysteem werken waardoor elke vraag automatisch bij de juiste dienst zal terechtkomen. Op
die manier moet de inwoner niet zelf zoeken
naar de juiste contactpersoon of pagina op
de website. Idem voor een centraal onthaal
en telefonisch meldpunt. Ook het infoblad
zal terug aan huis bedeeld worden. Communicatie is immers een grondrecht voor elke
inwoner, ook zij die niet digitaal werken. Er
komt een maximale efficiëntiewinst op het
vlak van infrastructuur, personeel en dienstverlening. Door de grondige hertekening van
de gemeentelijke organisatie en personeelsstructuur kunnen we komen tot een performante organisatie ten dienste van de burgers
(en zeker niet omgekeerd). Met Open Vld zal
de gemeente haar patrimonium als een goede huisvader beheren. Daarom is het nodig
dit globaal te beheren aan de hand van een
bijgewerkte inventaris. Ook de organisatie en
werking van alle adviesraden die de gemeente
adviseren zullen geactualiseerd worden om
tot een beter beleid en betere samenwerking
te komen. Voor sommige adviesraden vallen
grote veranderingen te verwachten.

1 Chris Selleslagh
2

LOKALE BURGERKRANT

Veiligheid voor alle inwoners, van Humbeek tot
Strombeek-Bever, is cruciaal voor ons. Het is altijd
aangenamer wonen wanneer je je veilig voelt in je buurt,
maar ook als fietser op een goede weg!
De veiligheid verhogen in alle deelgemeenten is prioritair in een
nieuw bestuursakkoord. De reeds bestaande BIN-werking zal
geïntegreerd worden in de gemeente-app waardoor je je buren
op een slimme manier kan helpen indien nodig. De camerabewaking zal bijdragen tot een veiligere buurt, aangezien wij ervoor
zullen zorgen dat deze eindelijk gebruikt wordt. Bij een veilige
gemeente hoort uiteraard ook een goed werkend politiekorps en
hiervoor zal het gemeentebestuur haar steentje bijdragen, mede
door een extra politiepost toe te voegen in Strombeek-Bever.
Bij veiligheid horen ook fietspaden. We zullen fietspaden verbeteren en toevoegen om het verkeer veiliger te laten verlopen. Kinderen zullen zo sneller de fiets naar school nemen!

6 Gemeenteraadslid
Christian Donneux

Sporten is belangrijk voor iedereen. Dit willen we blijven
stimuleren voor jong en oud. Zowel recreatieve als
competitieve sporters zijn belangrijk en moeten in goede
omstandigheden kunnen sporten.

van Sport
3 Schepen
Tom Gaudaen

Zoals de voorbije jaren reeds het geval onder het bewind van
Schepen van Sport Tom Gaudaen, zullen we sporten in onze gemeente blijven stimuleren. Hier werken we geleidelijk aan een
efficiënter sportbeleid. Er dient daarvoor ook een investeringsplan opgesteld te worden qua sportinfrastructuur, rekening houdend met de resultaten van het nieuwe sportbeleidsplan. Deze
investeringen kunnen het best via een PPS-constructie worden
gerealiseerd gezien de grootte van de infrastructuren. Nieuwe
opkomende sporten worden, zoals reeds bewezen met de Grimbergse hockeyploeg, ook volledig ondersteund. Padelvelden
zullen bijvoorbeeld voorzien worden in samenwerking met de
tennisclub(s). Aan bestaande loopparcours kunnen sporttoestellen toegevoegd worden.

De jeugd en verenigingen zijn essentiële elementen in
een gemeente. Zij zijn de toekomst en zorgen voor een
bruisend leven! Deze beide doelgroepen worden met ons
dan ook extra ondersteund!
Dit zal gebeuren door de reservatie van zalen en infrastructuur te
vereenvoudigen, zowel voor jeugdverenigingen als elke burger die
dit wenst. Een centraal aansprekingspunt spreekt hier voor zich.
Ook het vernieuwen en uitbreiden van het aanbod aan uitleenmateriaal kan de organisatie van activiteiten vergemakkelijken.
Een jeugdconsulent zal de begeleiding van jeugd(verenigingen)
ook nog beter maken. Infrastructuur is ook voor hen belangrijk:
gemeentelijke scholen kunnen buiten de schooluren nog meer
gebruikt worden voor sport, cultuur,... . Grotere speeltuinen en
sportkooien zullen ook het plezier ten goede komen! Onder
meer het jeugdhuis naar de Charleroyhoeve verhuizen vragen we
al sinds de eeuwwisseling. Dit is nu dan ook een must!

10 Frederik
De Pauw

Open Vld heeft in de periode dat ze bevoegd was voor Lokale Economie de middenstand ondersteund met de oprichting van het bedrijvenloket, de opstart van
de Lentemarkt, door samen met het OCMW de jobbeurs in te richten; door de
Grimbergse zondagsmarkt uit te breiden; door samen met de horeca de eerste
uitzending van het WK op groot scherm te organiseren.

Middenstand doet onze gemeente leven
Het Open Vld-programma hecht veel belang aan het
ondersteunen van de lokale middenstanders en bedrijven. Zo voorzien we naast de uitbreiding van de
dienstverlening van het ondernemingsloket betere
ondersteuning aan het ‘Fenixwinkelen’, een initiatief
dat samen met de Middenstandsraad werd gelanceerd en dat financieel wordt ondersteund. Dit is een
digitaal platform met faciliteiten voor klanten en handelaars om het lokaal winkelen aan te moedigen. Ook
de gemeente zelf dient, waar mogelijk, zo veel als
mogelijk te gunnen aan lokale handelaars, bedrijven
en industrie. Er dient de nodige ruimte te worden
voorzien voor ondernemen op het hele grondgebied.
Zowel voor kleine als middelgrote ondernemingen.
Daarom wordt een bedrijventerrein in de omgeving van de Waarbeekdreef ontwikkeld. Het
Voor Open Vld
spreekt voor zich dat een vlotte bereikbaarheid van de handelszaken gegarandeerd
is inzetten op
dient te worden en voldoende parking
Lokale Economie
voorzien met korte termijn parkeerplaaten ondernemers www.fenixwinkelen.be
sen voor de handelszaken. Dit geldt ook
voor het masterplan Strombeek-Bever dat
de evidentie nemingen naar de toekomst
aangepast moet worden zodat een vlotte
zelve.
toe wenselijk zijn in dit gebied en
bereikbaarheid van de handelaars, vrije bepassen in deze gewijzigde omgeving.
roepen en ondernemers wordt gegarandeerd.
Een RUP is een planningsinstrument dat
Hiervoor is samenwerking en communicatie met lotrouwens ook nuttig kan zijn voor de versterking van
kale handelaars erg belangrijk. Ons programma stelt
de bestaande handelskernen. Gekoppeld aan een vereveneens voor om een Ruimtelijk uitvoeringsplan
nieuwende visie op parkeerbeleid kan dit een betere
(RUP) op te stellen voor het industriegebied gelegen
ondersteuning van onze lokale economie bieden. Niet
aan de Westvaartdijk (Fabrieksweg). Hiermee kunnen
alleen in Strombeek, maar ook in Grimbergen is nood
we een antwoord geven op de vraag welk type onder-

aan bijkomende parking. Met inspraak van de Middenstandsraad gaan we onderzoeken hoe parking kan ingevoerd worden op plaatsen waar werken doorgaan
en passend in een globale aanpak. De communicatie
met de Middenstand heeft in het verleden zijn nut al
bewezen en wordt geapprecieerd door de handelaars.
De Grimbergse middenstand ondersteunen?
Gewoon doen.

Aangename
en nette gemeente
Zoals al duidelijk gesteld: voor Open Vld
moet de Parel van Brabant opnieuw blinken. Hiertoe voorziet ons programma dat
de gemeente een globaal onderhoudsplan
opstelt en uitvoert. Dit plan is alomvattend
en beslaat het gehele gemeentelijke patrimonium in al haar aspecten. Van voetpaden
en zitbanken tot kerkhoven, trage wegen,
beken, waterlopen,… in alle deelgemeenten. Specifiek voor het groenonderhoud zal
een samenwerking met lokale groendienstbedrijven per onderhoudszone opgezet
worden. Dit zal de netheid in de gemeente
bevorderen en tevens ook de lokale economie stimuleren. Het afvalbeleid dient

aangepast, zeker in Strombeek. Zo kan GFT
frequenter opgehaald worden en gebruik
gemaakt worden van modernere middelen
zoals ondergrondse containers. Het sluikstorten dient effectief aangepakt, het kan
niet bij aankondigingen alleen blijven. De
gemeente blijft de nodige inspanningen
doen i.f.v. het klimaatplan, maar klimaatneutraliteit zal geen dogma zijn. De fondsen kunnen enkel nog aan reële projecten
gespendeerd worden. Het aantal laadpalen
voor elektrische voertuigen zal uitgebouwd
worden samen met de energieleveranciers
en we onderzoeken of een lage emissiezone
in de toekomst mogelijk is.

LOKALE BURGERKRANT
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provincieraadsverkiezingen 2018

Onze 20 kandidaten:
V.l.n.r.:
Roger Heyvaert (Meise), Micheline Vermeulen (Grimbergen), Kathleen D’Herde (Sint-Pieters-Leeuw),
Rika De Schryver (Liedekerke), Dirk Philips (Zaventem), Paul Van Den Brande (Wemmel),
Lieve Wierinck (Zaventem), Bob Savenberg (Dilbeek), Maggie De Block (Merchtem),
Peter Maertens (Kampenhout), Walter Zelderloo (Dilbeek), Luk Van Biesen (Zemst),
Ella De Neve (Meise), Jimmy Koppen (Affligem), Irina De Knop (Lennik), Elke Malotiaux (Herne),
Johan Claus (Vilvoorde), Tine Bigaré (Halle), Eva De Bleeker (Hoeilaart), Steven Elpers (Merchtem)

meer en verder met Vlaams-Brabant?
gewoon doen!

1

Chris
Selleslagh

Mijn principe is steeds: ik ben beschikbaar voor
iedereen, om een oplossing te vinden voor alle
mogelijke problemen waarmee onze inwoners
te kampen krijgen. We proberen echt iedereen te
helpen.

4

William
De Boeck

24 jaar geleden werd ik de eerste maal verkozen,
12 jaar was ik schepen van Financiën en Lokale
Economie. Even gemotiveerd stel ik mij kandidaat om te ijveren voor een betaalbare gemeente
waar het veilig & aangenaam wonen is.

7

Gilbert
Goossens

Hij wil zijn expertise als aannemer in openbare
werken gebruiken om van Grimbergen terug een
parel te maken. Dorpskernen verfraaien met een
degelijk verkeers- en mobiliteitsbeleid. Een propere is ook een veilige gemeente.

Frederik

10 De Pauw
Eerste deelname als jonge twintiger puur uit
liefde voor ‘zijn’ Grimbergen. Meer recreatie creëren zowel binnen als buiten en de communicatie
en veiligheid op alle vlakken verbeteren zijn zijn
voornaamste doelen! #FDP10

2

Brigitte
Janssens

Brigitte Janssens prijkt op plaats 2 als onze eerste vrouw. Ze hoort vaak de schreeuw naar een
netter straatbeeld, alsook openbare plaatsen die
kunnen dienen als ontmoetingsplaatsen voor
jongeren. Dit wil ze gewoon doen!

5

Ann
Selleslagh

Reeds 22 jaar in de politiek, waarvan twaalf jaar in
het OCMW. Uitbaatster van ‘t Vliegveld. Sociaal
geëngageerd en de ambitie mijn vader op te volgen. Voluit voor een aangename gemeente met
activiteiten en tegen domiciliefraude.

8

Lutgarde
De Cuyper

Gehuwd met Michel Begyn, mama van Kristof en
Karl, oma van vier. Vroeger actief bij Grivok, Beivoc en KSC Grimbergen. Haar visie: mensen dichter bij elkaar brengen via buurtfeesten en een
luisterend oor zijn voor de burger.

11

3

Tom
Gaudaen

Na een mooi resultaat in 2012 heb ik al 6 jaren de
smaak te pakken als gemeenteraadslid en schepen van Sport en Toerisme. Met uw steun wil ik
resoluut gaan voor een communicatief evoluerend en positief Grimbergen.

6

Christian
Donneux

Als huisarts in Strombeek-Bever al jaren bekend
met de echte noden van de man in de straat, en
daardoor zeer bewust van de immense inspanning die nodig zal zijn om deze deelgemeente te
doen herleven!

9

Louis
De Smedt

Kabinetsmedewerker bij minister Guy Vanhengel, twaalf jaar schepen en 24 jaar gemeenteraadslid, wonend te Strombeek.
Met deze ervaring wil ik de uitdaging aangaan om
mee het beleid uit te tekenen voor de volgende
legislatuur.

Luc
Van Lint

Luc was destijds al actief in het OCMW, maar wil
nu nog meer. Voorzitter van de fanfare Rumolduszonen en wandelvoetbal als hobby. Humbeek
een socialere dimensie geven is zijn doel. Alle
mensen samenbrengen, is belangrijk!

gewoon doen•
LOKALE BURGERKRANT
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12

Marinelle
De Winne

Al 45 jaar actief met haar passie, theater. Schrijven en regisseren is haar ding. Luisteren is een
kunst die ze beheerst. Ernaar handelen is voor
haar een logisch gevolg. Wat ze doet, doet ze met
een ‘open’, blauw vizier.

15

Dieter
Goovaerts

Hij is 22 jaar en net afgestudeerd als politicoloog.
Als fiere en gedreven Grimbergenaar staat een
goede communicatie vanuit de gemeente en een
centralere ligging voor het jeugdhuis hoog op zijn
prioriteitenlijst.

18

Gunter
Stradman

Voor Gunter geen clichés, hij wil het beste voor
iedereen. Er zullen steeds noden zijn waarvoor
we enkel een constructieve oplossing vinden
door in dialoog te gaan, hij wil graag de stem zijn
voor de Grimbergenaar.

21

Ilse
Knop

45 jaar en woonachtig te Grimbergen. Samen met
Filip Demessemakers en mama van Joren en Hannah. Werkende in het familiebedrijf KNOP. Actief
in het Grimbergs verenigingsleven van de voetbalclub KSC GRIMBERGEN.

6
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Steven
De Prins

Informaticus van 31 jaar die zeer gedreven is in
verschillende verenigingen, waaronder Jong VLD
nationaal. Als grootste doel de communicatie,
properheid en mobiliteit te Grimbergen verbeteren. Zie ook www.stevendeprins.be

16

Dirk
Moens

Gehuwd met Kim en papa van twee zoontjes. Geboren en getogen Grimbergenaar die sinds ‘95 in
de Veldkantstraat als zelfstandig dierenarts actief
is. Naast dierenwelzijn wil hij een veilige, propere
en moderne gemeente.

19

Monique
Dossoine

Op rust sinds 2009 na een loopbaan in het onderwijs in Brussel. Een zoon (advocaat) en 2 kleinzonen. Ze wil zich inzetten voor de veiligheid en
netheid, alsook voor een betere communicatie
tussen bestuur en inwoners.

14

Annik
De Schouwer

Annik is een open, eerlijke en hardwerkende
vrouw in de horeca. Als kersverse oma is mijn
streefdoel dat onze gemeente ook voor de volgende generaties voldoet aan onze normen. Een
propere, groene, leefbare en vrije gemeente.

17

Chris
Govaers

Chris Govaers, dochter van Raymond en Hilda,
mama van Ruben en nanou van Renzo is geboren, getogen én trotse Humbeekenaar en wil zich
inzetten voor haar dorp en diens belangen met
vuur verdedigen!

20

Nicole
Leus

Woonachtig te Strombeek-Bever sinds ‘83. Sindsdien is onze gemeente gegroeid, maar zijn er ook
meer problemen. Op 14/10 gaat ze voor een betere communicatie, netheid en vooral voor meer
veiligheid voor onze burgers.

Ilse

22 De Vinck
Raséchte Grimbergenaar! Deze mama van drie
tienerdochters droomt van een veilig Grimbergen met goed en modern onderwijs. Als head of
HR & Communicatie weet ze hoe onze gemeente
kan evolueren in dit digitale tijdperk.

gewoon doen•

23

Jean-Pierre
Van Campenhout

Jean-Pierre kan niet ontbreken binnen ons team.
Met zijn ervaring en ondernemingszin is hij de
juiste man op de juiste plaats om ons liberaal
team te ondersteunen. Ook voor hem zijn veiligheid en netheid prioritair!

26

Rita
Heerman

Ze gaat voor een sportief en proper Grimbergen.
Voor jongeren en voor de derde leeftijd. Haar gezondheid is dan ook top! Ook veel toerisme in ons
prachtig Grimbergen, de parel van Brabant.

29

Laurent
Vanbinst

Met zijn 18 jaar is hij de tweede jongste kandidaat.
Zelf ziet hij zijn jonge leeftijd niet als een nadeel
maar als een troef. “Grimbergen moet een gemeente worden waar jongeren niet enkel wonen
maar ook echt leven.”

Micheline

24 Vermeulen
Ze streeft naar een bijdrage aan een duurzame
gemeente en provincie voor iedereen. Ook overtuigd dat de verbetering van sociale interacties
tussen de verschillende gemeenschappen, het
samen-leven zal verbeteren.

27

Marleen
Staels

Gehuwd en woonachtig te Grimbergen, de Mierendonk. Als kinderverzorgster hecht ze veel
belang aan familie en vrienden. Vol vertrouwen
met het Open Vld-programma rekent ze op jullie
steun om het te kunnen verwezenlijken.

30

Manon
Bas

Manon is onze jongste kandidate en wil zich dan
ook hard inzetten voor de toekomst van Grimbergen. Een betere plaats voor de jeugd creëren
in haar eigen gemeente is haar streefdoel!

Nancy

25 Verlooy
Gewoon doen besliste ze begin dit jaar. Samen
met dit gedreven team wil ze zich inzetten om
onze parel nog meer te laten schitteren door er
een fijne, veiligere en nette gemeente van te maken om fier op te zijn.

Maggy

28 Dillen

Met haar man Gerrit geniet ze van de tiener kleinkinderen, maar ze zijn ook actief bij Neos. Met
haar ervaring in pleegzorg, vindt ze luisteren naar
alle inwoners belangrijk. Maar Grimbergen levendig en mooi maken staat op één.

31

Luc Emmerechts

Luc steekt graag de handen uit de mouwen en is
een telg uit de gekende Humbeekse familie Emmerechts. Hij is actief in het sociale leven. In politiek is één van zijn aandachtspunten de veiligheid.
Gewoon doen!

Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

Tom

32 Mensalt
24 jaar terug zijn eerste stapjes in de politiek en
meteen verkozen op zijn 24ste. Politiek voeren
waar ten dienste staan van de medemens het
centrale uitgangspunt is, daar gaat hij voor, want
dit wordt vaak vergeten.

Michel

33 Verschueren
Mister Michel heeft aanvaard de lijst te duwen om
veiligheid en gezond beleid te laten duren. Na 48
jaar mag er nog eens een blauwe Burgemeester
komen die over alle deelgemeenten zal waken als
een goede herder over zijn schapen.

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Kristof Windels
REDACTIE: alexander.vandersmissen@openvld.be (coördinatie & eindredactie)
LAY-OUT: kevin.hens.stagiair@openvld.be,
SECRETARIAAT: julie.dekoster@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Jo De Ro, Hoogveld 11, 1800 Vilvoorde
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Een gezond financiëel beheer was altijd al een kernpunt
uit het Open Vld-programma. Op de centen letten
als een goede huisvader blijft voor ons een essentiëel
programmapunt.

4

William De Boeck,
gewezen schepen van
Financiën

Als één van de rijkste gemeentes in onze provincie en met de hoogste belastingopbrengst is er geen probleem aan de inkomstenzijde.
Er komt dus géén belastingsverhoging met Open Vld. Bij de uitgaven
zien we ruimte voor verbetering. Er wordt gestreefd naar een goed
evenwicht in investeringen tussen de verschillende deelgemeenten
van Grimbergen. Op deze manier zullen we in elke deelgemeente
waar nodig investeringen uitvoeren, rekening houdend met een
financieel gezonde structuur. Het aantrekken van subsidies zal in
de toekomst nog moeten gemaximaliseerd worden. Er komt een
subsidiebeheerder die fondsen werft en ook toeziet op de effectieve inning hiervan. Elke euro subsidie die we binnenhalen is een
euro minder belastingen die u moet betalen.

Eigenlijk zijn de gemeenten in Vlaanderen te klein om in
deze tijden efficiënt te kunnen besturen. Daarom zullen
we in de toekomst nog meer samenwerkingsverbanden
zien opduiken.
Open Vld is van mening dat de gemeente een actieve rol dient te
spelen in het zoeken naar samenwerkingsverbanden. Bij vraagstukken die vooral een bovenlokaal karakter hebben (denken
we maar aan mobiliteit, milieu, grote investeringen,…) zal de gemeente overleggen met naburige gemeenten om samen deze
uitdagingen aan te pakken. Zo kunnen we ook investeringskosten delen met andere gemeenten. We weten dat er op Vlaams
niveau plannen zijn om het aantal gemeenten in Vlaams-Brabant
te halveren. Daarom is Open Vld van mening dat het volgende gemeentebestuur moet durven nadenken over een mogelijke toekomstige fusie. Het is beter een plan en strategie klaar te hebben
dan verrast uit de lucht te vallen als de verplichting tot fusie ooit
mocht komen.

2

Brigitte
Janssens

Stemmen op lijstnummer 6, Open Vld, wilt u doen,
maar hoe bent u zeker dat u geldig stemt op 14 oktober
in het stemhokje? Stemmen op meerdere Open Vldkandidaten? Gewoon doen!

6
lijst

Onze mensen
1

Chris Selleslagh

2

Brigitte Janssens

3

Tom Gaudaen

4

William De Boeck

5

Ann Selleslagh

6

Christian Donneux

7

Gilbert Goossens

8

Lutgarde De Cuyper

9

Louis De Smedt

10

Frederik De Pauw

11

Luc Van Lint

12

Marinelle De Winne

13

Steven De Prins

14

Annik De Schouwer

15

Dieter Goovaerts

16

Dirk Moens

17

Chris Govaers

18

Gunter Stradman

19

Monique Dossoine

20

Nicole Leus

21

Ilse Knop

22

Ilse De Vinck

23

Jean-Pierre Van Campenhout

24

Micheline Vermeulen

25

Nancy Verlooy

26

Rita Heerman

27

Marleen Staels

28

Maggy Dillen

29

Laurent Vanbinst

30

Manon Bas

31

Luc Emmerechts

32

Tom Mensalt

33

Michel Verschueren

U wilt ons op 14 oktober helpen met uw stem? Dat is goed nieuws!
U kan op Open Vld stemmen door op één of meerdere kandidaten
te stemmen of gewoon een lijststem uit te brengen. Het klopt dat
u op meerdere kandidaten binnen onze partij kunt stemmen, dus
u hoeft zeker niet te twijfelen. Wij raden u zelfs aan om dit te doen:
man en vrouw, jong en oud, geef hen uw stem. Gewoon elke kandidaat steunen mag zeker ook door alle kandidaten aan te vinken.
Nadat u zowel op op de gemeenteraad als de provincie hebt gestemd, krijgt u uw stemkaart terug van de stemcomputer. Voor
het verlaten van het stemhokje best eens controleren op het ticketje, daarna scannen en je dichtgevouwen ticket afgeven aan de
bijzitter. Stemmen op Open Vld Grimbergen? Gewoon doen!

gewoon doen•

