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Leven in de brouwerij!
STERKER VLAANDEREN, STERKER AFFLIGEM
Een burgemeester moet zijn gemeente doen leven, bruisen, bewegen, vooruit laten gaan en verbeteren. Het is de
taak van een burgemeester om mensen
aan te sporen om creatief te zijn, een
gemeenschapsgevoel te creëren en hen
fier te maken op hun dorp. Sinds 2007
maak ik deel uit van het schepencollege
en sindsdien is het mijn vaste wil om Af-

fligem nog sterker te maken. Het doet
deugd om telkens mensen te ontmoeten
die mee willen bouwen aan de positieve
uitstraling van hun gemeenschap. Ik
heb mee mijn schouders kunnen zetten
onder het project om in 2009 een gerestaureerde bierketel te plaatsen op
de plaats waar de drie deelgemeenten
elkaar raken, als bindmiddel. Iedereen

die onze gemeente nu binnenkomt, ziet
als ijkpunt deze bierketel. Zowel de abdij van Affligem, het bier Affligem en de
gemeente zelf worden hierdoor duidelijk
op de kaart gezet. De bierketel is het
symbool van samenhorigheid en creëert
een warm Affligemgevoel.

Samen bouwen
CD&V is de enige partij met een sterke nationale én lokale verankering. Omdat we dit
echt belangrijk vinden. Zo bouwen we samen aan het Vlaanderen waarin we graag
willen leven.

Samen onze cultuur versterken
Burgemeester Walter De Donder bij de ingang van de Bib: “De
gemeente en de Vlaamse Overheid investeerden hier samen in
culturele infrastructuur.”

De Burger centraal
Alles onder één dak

Om de Affligemse burger nog beter te dienen, werden alle diensten van gemeente
en O.C.M.W. ondergebracht onder één dak.
Voor de hele regio kan de Bellekoutersite
in Affligem dienen als voorbeeld. Na dertig
jaar wachten kan de Affligemse burger hier
vandaag ook terecht in een moderne bib die
een aangename ontmoetingsplaats is. Deze
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bib fungeert als ankerplaats voor cultuur en
integratie, voor ontspanning en informatie.
Deze realisatie, in samenwerking met de
Vlaamse overheid- dienst cultuur, bewijst
dat positief denken en handelen kan leiden
tot een mooi resultaat ten dienste van de
burger. Met positief denken en handelen wil
ik Affligem en de regio vooruit helpen.
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Een nieuw woonzorgcentrum
De verdiende rust!

Onze burgemeester bij een 3D foto van het nieuwe WZC Van Lierde

Na dertig jaar van onzekerheid hebben de bewoners van het rusthuis Van Lierde eindelijk
zicht op een verhuis naar een modern woonzorgcentrum met de aangepaste zorg en het
nodige comfort. Het doet als burgemeester
enorm deugd om ook in dit dossier, samen
met de hogere overheden, voor een doorbraak te kunnen zorgen. Het uitgangspunt is
steeds geweest dat ook de hulpbehoevende
bejaarden in Affligem hun oude dag moeten
kunnen doorbrengen tussen vrienden en familie, in hun eigen dorp. Bij uitstek een realisatie van een ambitieus sociaal programma!
Het is in een samenleving van groot belang
dat er iemand echt opkomt voor de zwakkeren. Die rol wil ik graag op mij nemen, in Affligem, maar ook in de hele regio.

Kwaliteit voor
kinderen
Elke ouder wil toch het beste voor zijn kind?!
Als we onze maatschappij in de juiste richting
willen bijsturen, dan hebben we de creativiteit
van onze kinderen en jongeren nodig.
Zij hebben de sleutel voor de toekomst in handen.
Zij zijn onze bestuurders en bedrijfsleiders
van morgen.
Zij dragen morgen de verantwoordelijkheid in
ons sociaal leven.
Zij zullen ons een antwoord geven op de vragen van morgen.
Vandaag verdienen onze kinderen de beste
zorg om op te groeien tot evenwichtige volwassenen.
CD&V staat voor een kindvriendelijk beleid
∙ meer zorg en begeleiding voor prematuren
∙ een goed begeleide crèche/onthaalouder
∙ kinderopvang aan de juiste prijs
∙ degelijk onderwijs in een veilige schoolomgeving
∙ een ruime keuze aan vrije tijd met sport,

Het begint allemaal met het kind
Burgemeester Walter De Donder : “De gemeente Affligem realiseerde
verschillende kindvriendelijke projecten samen met de Vlaamse
overheid”

cultuur en jeugdbeweging
∙ passende zorg en aandacht voor kinderen
met een beperking
∙ integratie met oog voor kinderen in armoede
∙ blijvend investeren in degelijke gezondheidszorg en preventie

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen
Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten.
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen,
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst

De bibliotheek in Affligem: de gemeente
en de Vlaamse Overheid investeerden hier
samen in culturele infrastructuur.
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30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en
veilige infrastructuur.
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een
sterke toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Het nieuwe woon-zorgcentrum Van Lierde.

De gemeente Affligem realiseerde verschillende kindvriendelijke projecten samen met de Vlaamse overheid”
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