CD&V betrekt een volle zaal
bij het inspraakmoment
Een 120-tal inwoners van Kortenberg is op 16 januari 2010 ingegaan
op de vraag om mee te debatteren
met CD&V Kortenberg. We zijn
immers halfweg de bestuursperiode.
Na drie jaar beleid is het dan ook
tijd om de inwoners te bevragen of
we goed bezig zijn. Daarom nodigde
CD&V Kortenberg iedereen uit om
kritische bedenkingen en opmerkingen te komen delen met mandatarissen, schepenen en de burgemeester
van CD&V.
CD&V Kortenberg is tevreden met de opkomst en de positieve reacties van de inwoners.

Halfweg: babbel en brunch
Om het aangename aan het nuttige te
koppelen was er ook de mogelijkheid
om mee te brunchen. De inwoners
hadden vooral vragen over mobiliteit
en betaalbaar wonen in Kortenberg.
De jongeren luisterden met bijzondere
interesse naar de plannen van het gemeentebestuur voor de bouw van een
nieuw jeugdhuis in Kortenberg.
Gouden Duimen
Tijdens de brunch reikte JONGCD&V
Gouden Duimen uit aan personen en
verenigingen, die zich verdienstelijk
hebben ingezet voor Kortenberg.

Hierover kan je meer lezen elders in
deze CD&V Direct.
Een nieuwe ploeg
De leden van CD&V Kortenberg hebben ook een nieuwe voorzitter gekozen, Bernard Derveaux. De voorzitter
wil samen met de ploeg verder bouwen
aan een mooie toekomst voor de partij.
Bernard kan alvast rekenen op Koen
Van Roey, die herkozen is als jongerenvoorzitter. Antoine Debien trekt opnieuw de seniorenwerking en Myriam
Van Tricht, wordt ons aanspreekpunt
voor Vrouw & Maatschappij.

Bedankt Danny!

Chris Taes bedankte na afloop van
de brunch de afscheidnemende
voorzitter, Danny Laes voor het
schitterende werk dat Danny
heeft geleverd. De inzet, ernst en
passie, waarmee Danny zijn rol
heeft ingevuld, brachten de partij
de afgelopen jaren naar een hoger
niveau. Danny kan zich nu volledig toeleggen op zijn mandaat als
OCMW-raadslid.

JONGCD&V Kortenberg
blaast drie kaarsjes uit !
JONGCD&V Kortenberg is een actieve jongerenvereniging, waar de politieke
actualiteit hoog op de agenda staat. De jongeren spreken maandelijks met
elkaar af om politieke thema’s op maat van de jongeren uit te werken. Alle
activiteiten van JONGCD&V Kortenberg vinden plaats in een plezante sfeer:
jaarlijks zetten de jongeren samen een stapje in de wereld.
Wie wil aansluiten, geeft bij voorkeur een seintje aan onze jongerenvoorzitter:
Koen Van Roey, Brouwerijstraat 3 bus 2, 3070 Kortenberg – 0477/69.15.82 –
koen.vanroey@jongcdenvkortenberg.be
Koen Van Roey werd herkozen als voorzitter van JONGCD&V
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