
LAAKDAL
DE WEG VOORUIT



LAAKDAL IS BIJZONDER
Een unieke gemeente, vraagt om een uniek plan. 

De afgelopen maanden belden wij bij meer dan 2000 deuren aan. Om te weten 
wat jullie echt belangrijk vinden, vroegen wij het jullie gewoon. We hebben heel 
wat opgestoken van deze huisbezoeken. De vele boeiende gesprekken en 
inspraakrondes vormen vandaag de basis van ons  verkiezingsprogramma. 

We beloven jullie geen wonderen. maar focussen ons op een aantal concrete en 
haalbare voorstellen. Daarnaast bouwen we verder aan enkele grotere projecten 
waarvan de krijtlijnen de voorbije jaren al werden uitgezet. 

In deze brochure vatten we samen hoe wij de toekomst voor ons Laakdal zien. 
De schetstekening is een startpunt van onze ideeën. 

Meer weten over ons programma of over onze kandidaten? Check onze website:
www.laakdal.cdenv.be of onze facebookpagina: www.facebook.com/cdenvlaakdal/.www.laakdal.cdenv.be of onze facebookpagina: www.facebook.com/cdenvlaakdal/.

 



3 doelstellingen

6 dorpen

9 prioriteiten

Wij gaan voor een leefbaar, bruisend en joviaal Laakdal 

Wij gaan voor verbinding binnen onze gemeente 
en de 6 deeldorpen: Eindhout, Groot-Vorst, 
Klein-Vorst, Varendonk, Veerle en Veerle-Heide

Wij focussen ons op 9 thema’s:
gemeentelijke ontwikkeling, mobiliteit
milieu, lokale economie en landbouw
vrije tijd en toerisme, erfgoed
welzijn, onderwijs
dienstverlening









LIJST 3 - CD&V

HOE GELDIG STEMMEN?
-   In ruil voor jouw oproepingsbrief en identiteitskaart krijg je een stemkaart die je in de

   stemcomputer in het stemhokje moet steken. 

-   Je brengt jouw stem uit door  de gewenste lijst aan te klikken op het scherm.

   Kies voor LIJST 3 - CD&V

-   Naast de naam van elke kandidaat staat een bolletje. Je kan bolletjes van meerdere 

   kandidaten aanklikken, zo breng je een naamstem uit. 

-   Ook bovenaan de lijst kan je een bolletje aanklikken. Zo geef je een -   Ook bovenaan de lijst kan je een bolletje aanklikken. Zo geef je een lijststem en geef 

   je aan akkoord te zijn met de volledige volgorde van de lijst. 

-   Naast deze lijststem mag je, op dezelfde lijst , nog één of meerdere naamstemmen 

   geven. 

 


