
       

    

we wensen je een nieuw jaar

bruisend en sprankelend,

stralend en schitterend,

gezond en gelukkig,

zorgeloos en prachtig!

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:
Kris Wattez
(Kris.Wattez@telenet.be)
www.brakel.cdenv.be

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

in Brakel
Brakel.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Brakel jaargang 17 -december 2017

Stephan Van den Berghe
Lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2018
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Beste Brakelaar,
CD&V Brakel maakt zich op voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018. 
We werken aan een sterke ploeg,  gedreven 
door sterke leiders.
Stephan Van den Berghe zal, met zijn warm 
hart voor Brakel,   het kopmanschap dragen. 

Onze oudersdomdeken  Noël Morreels,    
reeds 40 jaar  ten dienste van de Brakelaar,  
zal met volle kracht de lijst duwen.
"Verrassend sprankelend" en met een 
positieve blik naar de toekomst, zo willen we 
dat het Brakels beleid gevoerd wordt.
Kris Wattez, voorzitter.

#Gelukkig 2018



Zot van 
Brakel 

Sprankelend verrassend

Brakelse jonge tsjeeven presenteren :

 DEGUSTA L' ITALIANO

          the best taste of Italy

 ZATERDAG 17 MAART

                               koud en warm buffet

                            BUSINESS OLSA BRAKEL

kaarten volwassenen : 15 euro
kaarten kinderen : 7 euro

CD&V is "Zot van Brakel".
 
"Zot van Brakel" is de campagnetitel waarmee we 
volgend jaar naar de kiezer trekken. 
Hiermee willen we aangeven dat we houden  van onze 
mooie gemeente, zijn verenigingen, zijn mensen.
 En dat we alles in het werk (zullen) stellen om van Brakel 
dé parel van de Vlaamse Ardennen te maken.
 In het kaartspel is een  zot  de "joker". CD&V wil de joker 
zijn in het Brakels politiek landschap.
"Verrassend sprankelend " en met een positieve blik 
naar de toekomst, zo willen we dat het Brakels beleid 
gevoerd wordt. 

Maar er is meer. 

"Zot van Brakel "  is meteen ook een nieuw Brakels biertje dat 
op initatief van CD&V in de markt gezet wordt. 
"Verrassend sprankelend" kan je ook dit biertje noemen. 
Eenmaal je ervan geproefd hebt, dan wil je meer. 
Een "Zot van  Brakel" met bijbehorend glas kan je  aanschaffen 
bij drankencentrale Alldrinks in de Industrielaan. Ook te 
verkrijgen in meerdere Brakelse horecazaken.
"Sprankelend verrassend", daarvoor moet je bij CD&V 
Brakel zijn.

Brakelse middenstand kreunt onder 
de centrumwerken.

De Brakelse middenstanders hebben het niet onder de markt 
door de straks 2 jaar  durende centrumwerken. Té lang volgens 
ons en vele medeburgers. Een compensatie voor geleden schade 
is dan ook meer dan welkom.
Op de gemeenteraad van november meldde Leen De Langhe  dat 
sommige middenstanders een  (hinder)premie  of rentesubsidie 
kregen van de hogere overheid, maar andere niet.  Onze fractie 
vond dan maar dat het gemeentebestuur zelf een compensatie 
moest uitwerken voor zij die uit de boot vielen.
Dit actiepunt  kreeg een vervolg op de gemeenteraad van 
december.  Ondanks een stevig dossier , een sterke tussenkomst , 
een gekruidde discussie en alternatieve voorstellen, werd ons 
voorstel door de meerderheid weggestemd.
Een middenstandsvriendelijk beleid dringt zich in de toekomst 
op, om de kleine middenstand in Brakel  een kans te geven.

In deze beleidsperiode werd nul meter fietspaden aangelegd . Niet 

meteen iets om fier op te zijn.  Tijd voor verandering dus.

Onze highlights: koning fiets en 
investeren in mensen én ontmoeten.

In deze beleidsperiode werd nul meter fietspaden aangelegd. We 
moeten in de toekomst dan ook meer investeren in fietspaden. 
We willen dat de fietser "Koning" wordt. 
Naast de aandacht  voor  stenen moet er ook geïnvesteerd 
worden in mensen. Het verenigingsleven moet een extra boost 
krijgen. In dit kader past een oplossing voor de zonevreemde 
sportterreinen, waarvoor we een oplossing in petto hebben.
 Verder moet er werk gemaakt worden van de verkeersstromen 
Rondweg-Geraardsbergsestraat  en van een nieuw en 
toegankelijk administratief centrum. 
Ook de uitbouw van de centrumstraten  tot hét kloppend hart 
van Brakel is prioritair.  Het  Marktplein moet omgebouwd worden 
tot dé ontmoetingsplaats voor alle Brakelaars  ondersteund door 
een aantal grote manifestaties, in samenwerking met het 
verenigingsleven, horeca, middenstand.

De Brakelse middenstanders kregen het de laatste 2 jaar zwaar te 

verduren. Er mag nu wel snel een einde aan de ellende komen.
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