
G: Heb je als jonge politica al 
beleidslijnen uitgestippeld? 
L: CD&V houdt rekening met alle 
generaties binnen een gezin: een 
veilige schoolomgeving, opvang 
en hulp voor senioren. Wat ook 
belangrijk geworden is voor de 
jeugd, is milieu en omgeving. 
Sluikstorters aanpakken en 
inzetten op nieuwe 
energiebronnen. 
Landen heeft daarnaast vele 

pittoreske dorpjes met een eigen 
gemeenschap. Die moeten we 
ondersteunen via de 
verenigingen. Zij staan voor 
samenhang in de dorpen en 
zorgen ervoor dat mensen nog 
eens buitenkomen. We mogen 
deze dus zeker niet uit het oog 
verliezen. Misschien kan jij mij 
nog een laatste advies geven met 
je jarenlange ervaring?

G: Je moet overtuigd zijn van je 
eigen bagage en visie. Wie iets wil 
realiseren, dient namelijk goed 
overweg te kunnen met een 
groep mensen die, net als jou, 
openstaan voor dialoog. Het is 
belangrijk om intern een 
consensus te vinden die door 
iedereen gedragen wordt.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie 
aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Jenny Baerts
(jenny.baerts@hotmail.com)
www.landen.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/landen.cdenv

in LANDEN
Landen.cdenv.be
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CD&V Landen wenst alle Landenaren

Prettige feestdagen!
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De feestdagen staan voor de deur. Een goed 
moment om even stil te staan bij wat het 
afgelopen jaar ons gebracht heeft. Het 
behalen van het wereldrecord 'Schoentje 
zetten' toont aan dat Landen een hechte 
gemeenschap is. Toch beseffen we dat er nog 
werk aan de winkel is. Met de verkiezingen die 

voor de deur staan, willen wij, met al onze 
mandatarissen en bestuursleden, ons met 
volle 'goesting' inzetten voor Landen. Nu 
eerst genieten van de feestperiode!  Wij 
wensen jullie een fijne Kerstmis,  een 
schitterend 2018 en een goede gezondheid!

#CDENVLANDEN 



Lore op de koffie met
Georges Debref

Sluikstorten? Nee Bedankt!

Graan, maïs of aardappelen met blik en plastic? Neen,  u leest het goed.  
Overal liggen er blikjes  en plastic flessen verspreid op de velden. Wanneer 
alles geoogst wordt, gaat dit allemaal mee.  Daarom een warme oproep 
voor 2018: afval hoort niet thuis in de bermen of velden. Dit hoort thuis in 
de juiste vuilzak of in het containerpark.   Doet u mee?  Zo helpt u ons milieu 
gezonder te worden en is het voor iedereen  een fijnere omgeving om in te 
vertoeven.

Met Lore Fourie kiest CD&V Landen voor een 
jonge lijsttrekker. In oktober 2018 zal Lore de 
eerste vrouw zijn die de lijst aanvoert. 
Vooraleer ze naar de kiezer trekt, vraagt de 
nog geen dertigjarige en kersverse moeder 
Lore raad aan enkele oudgedienden binnen 
CD&V.  Vandaag praat ze met Georges Debref 
(82).
G: Je bent al sinds 2012 lid van CD&V, maar hoe ben 
je eigenlijk met politiek in contact gekomen? 
L: Toen ik nog kind was, zei ik tegen mijn moeder dat 
ik in de politiek zou gaan. Uiteraard wist ik toen niet 
wat het concreet allemaal inhield, maar ik was wel al 
geïnteresseerd in de werking van de maatschappij. 
Dat ben ik nog steeds, door politiek actief te zijn wil

ik me inzetten en dit in samenspraak met de burgers 
die Landen een warm hart toedragen. 

G: Je bent natuurlijk nog jong. Als de uitslag volgend 
jaar meevalt en de vraag wordt gesteld om het 
burgemeesterschap op te nemen, ben je mentaal 
voldoende voorbereid om deze job in te vullen? 
L: Daar ben ik me zeer bewust van. Als de 
mogelijkheid zich aandient, zal ik het 
burgemeesterschap opnemen. Als gemeenteraadslid 
heb ik me voornamelijk verdiept in de budgettaire 
kant. Die overkoepelt eigenlijk de hele werking, 
namelijk welk beleid uitgestippeld wordt op langere 
termijn.     vervolg pag 4

Wittelintjesactie 2017

Laat seksisme je niet vloeren!

In de politiek, in de sportwereld, op de werkvloer, in de media, 
bij religies/ideologieën of …..  Nog steeds worden vrouwen, hier 
of veraf, met seksisme geconfronteerd.  (En de meeste zwijgen of 
zwegen.)  Wij willen dat vrouwen zich altijd en overal veilig 
kunnen voelen. 

Als Landense  CD&V vrouwen zijn we eind november op straat 
gekomen om witte lintjes en  flyers over seksisme uit te delen aan 
vrouwen én mannen.  De reacties waren, gelukkig,  positief.   
Jammer en veelzeggend dat wij dit nog altijd moeten aanklagen 
in 2017! Sensibiliseren blijft nodig.

Jong CD&V Landen: Michiel, Lore, Stien en Joeri

Voorzitter Isabo Decat was verhinderd.

Onze jongeren zetten zich in voor de 
Warmste Week 

In het kader van de Warmste Week van Studio Brussel 
heeft Jong CD&V Landen aan haar mandatarissen 
gevraagd om hun zitpenningen van de maand 
december te verzamelen voor het goede doel. 

“We steunen dit jaar Bindkracht en hopen voor hen een mooie 
som op te kunnen halen”, zegt jongerenvoorzitter Isabo Decat. 
Bindkracht ligt de Landenaren nauw aan het hart. Ze bieden een 
thuis voor een aantal personen met een beperking en focussen 
op de specifieke noden van hun bewoners. De mandatarissen 
zijn enthousiast en steunen de actie. 
Jong CD&V voegt er nog aan toe: “We kijken ernaar uit om de 
volgende jaren opnieuw acties te organiseren om ook andere 
Landense organisaties te steunen. We zijn er rotsvast van 
overtuigd dat ‘samen’ beter is!” 

De leden van Vrouw&Maatschappij CD&V Landen tijdens de 

wittelintjesactie 2017.




