BEGIJNENDIJK - BETEKOM

Vraagt u zich ook af
waar Samen voor staat?
Samen is een politieke beweging die 12 jaar geleden
ontstaan is. Al 2 legislaturen zijn wij de grootste oppositiepartij. Samen heeft helemaal niets te maken met het
Antwerpse kartel tussen sp.a en Groen dat onlangs gestrand is. Ons Samen bestaat uit mensen van allerlei strekkingen die een nieuwe dynamiek willen brengen in onze
gemeente. Enkele gemeenschappelijke waarden waar wij
ons voor 200% voor willen inzetten, zijn de volgende:
• Verkeersveiligheid en fietsvriendelijkheid
• Volledige transparantie (aanbestedingen, benoemingen,
financiën,…)

• Gezellige dorpskernen (ondersteuning handelaars,
horeca, markt,…)
• Sport en Verenigingsleven
• Natuurbeheer
• Kwalitatief onderwijs
• Mantelzorg en zorg voor ouderen
De volgende weken wordt er hard gewerkt om deze
waarden voor u te concretiseren in een duidelijk verkiezingsprogramma 2018-2024. Heeft u een goed punt dat
binnen onze waarden past, dan zijn wij blij dit van u te
vernemen (info@samen.be).

RESTAURANTDAG
Aan tafel... met

ZONDAG 11 MAART 2018
Parochiezaal Begijnendijk
van 11.00u tot 19.00u

Soep, hoofdgerecht en nagerecht met o.a Scampi op wijze
van de chef, Stoofvlees, Vol-au-vent, Curryworst, ....

Met trots stellen wij 4 nieuwe kandidaten
voor in onze Samen ploeg

V.l.n.r.: Dominique Lefever, David Dupont, Greta Vandenbroeck en Tom Van Esse

Dominique Lefever is al tien jaar productmanager
bij Brouwerij Haacht. Zij is gehuwd en moeder van twee
volwassen zonen. Met haar stevige achtergrond in financiële wetenschappen, handel en marketing is zij een sterke
aanwinst voor de Samen ploeg. Dominique wil zich graag
inzetten voor de handelaars en horeca in onze dorpen met
het oog op de leefbaarheid, lokale tewerkstelling en het
verenigingsleven. Een dorpscentrum mag niet alleen maar
een collectie van appartementsblokken en banken zijn. Het
moet een bruisende plaats zijn, waar mensen graag komen
als ze zich even willen ontspannen en elkaar ontmoeten.
Een centrum waar niet alleen projectontwikkelaars blij van
worden, maar ook de mensen die er wonen.

Greta Vandenbroeck is opgegroeid in Betekom. Zij
is iemand die heel dicht bij de oudere mensen in onze
gemeenten staat. Bij het ronddragen van maaltijden voor
het OCMW was zij met haar goedlachse en warme persoonlijkheid voor veel hulpbehoevenden een zeldzaam
lichtpuntje in een lange dag. Zij is nu gepensioneerd,
maar blijft zich erg verbonden voelen met het lot van
mensen die hulp nodig hebben. Haar voornaamste bekommernis is dan ook de mantelzorg en de bedeling van
eten aan de ouderen in het bijzonder. Er bestaan twijfels
of het OCMW deze taak wel moet blijven doen, maar als
je dagelijks bij die mensen over de vloer komt, kan je die
twijfels echt niet begrijpen.

Tom Van Esse werkt als service engineer bij Telenet.
Hij is zeker geen nieuweling in de politiek. Hij heeft al een
carrière van achttien jaar in Begijnendijk – Betekom doorlopen, eerst als lid van de beheerraad De Tumkens, daarna
als gemeenteraadslid en momenteel als OCMW- raadslid.
Als papa van twee actieve kleuters begrijpt hij als geen
ander het belang van kwalitatief onderwijs en een veilige
schoolomgeving. Daarnaast is hij ook erg begaan met het
verenigingsleven. De vele vrijwilligers die zich hiervoor dagelijks inzetten, vormen het kloppende hart van onze gemeenschap en verdienen zonder twijfel wat meer ondersteuning.

David Dupont werkt als hoofd van een engineering

afdeling bij een prefab bouwfirma. Hij is gehuwd en heeft
twee jonge kinderen. Geboren en getogen in Begijnendijk houdt hij met heel zijn hart van onze gemeente. Net
als vele anderen heeft hij onze gemeente zien transformeren tot een woongetto, een buitenwijk van Aarschot of
Heist-op-den-Berg. Hij wil zich inzetten om Begijnendijk
terug leefbaarder te maken, met een veilig fietsnetwerk,
meer en beter toegankelijke groenzones en een gezellig
dorpscentrum. Want Begijnendijk verdient al vele jaren
beter.

Heb je interesse in onze werking? Wil je actief meebouwen aan een betere gemeente?
Heb je suggesties of vragen? Stuur een mailtje naar : info@samen.be. Wij zijn er voor ú!
Volg ons ook op

samen.be

VU: Bert Ceulemans, Moorsemsestraat 313, Begijnendijk

