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KANDIDATEN CD&V
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

Wij staan klaar om Lanaken vooruit te helpen! 
Breng uw stem uit op alle CD&V-kandidaten van uw keuze. 

BERT PAULISSEN
PLAATS: 1

VERONIQUE LAMBRIGTS
PLAATS: 9

SANNE MARTENS
PLAATS: 17

CORRIE VUERSTAEK
PLAATS: 25

VERA JANS
PLAATS: 2

DANNY CAUBERGH 
PLAATS: 10

RAF WITHOFS
PLAATS: 18

MARTIN BOLLEN
PLAATS: 26

RUDI MECHELS
PLAATS: 3

ELS MERCKEN
PLAATS: 11

ROMINA BIJNENS
PLAATS: 19

BRECHT GEURTS
PLAATS: 27

PETRA CEUSTERMANS
PLAATS: 4

PATRICIA CAUBERGH
PLAATS: 12

ANNELEEN MASSOT 
PLAATS: 20

ELLEN BALDEWIJNS
PLAATS: 28

FREDDY STOUTEN
PLAATS: 29

RUBEN HAUBEN
PLAATS: 5

MARTIEN PEUSENS
PLAATS: 13

JURGEN WIERSMA
PLAATS: 21

MYRTHE CARLISI
PLAATS: 6

MARIO MACCALLINI
PLAATS: 7

SUZY GERAERTS
PLAATS: 8

GABY VRANKEN
PLAATS: 14

BERT NIESTEN
PLAATS: 15

JEAN-PIERRE HERMANS
PLAATS: 16

RALPH VAN DIJK
PLAATS: 22

NATASCHA UMMELS
PLAATS: 23

RAF VANVELK
PLAATS: 24



       OP ZOEK NAAR GELUK 

Toch is er iets dat ons Lanakenaren verbindt.  
We zijn allemaal op zoek naar meer geluk. 

De definitie van geluk is voor iedereen anders. Een 
tof kamp met de jeugdbeweging. Een goede  
gezondheid. Genoeg middelen om comfortabel te 
leven als u het financieel moeilijk heeft. Meer tijd 
voor uw gezin als die drukke job u dreigt op te  
slorpen. 

En een warme thuis. In een leuke buurt, in een fijne 
gemeente, waar het goed is om te wonen.  
En dat, dat is onze politieke verantwoordelijkheid. 

Het is onze missie bij de CD&V om uw geluk te  
vermeerderen. Daarvoor werkten wij een plan  
voor Lanaken uit. Het volledige programma vindt  
u op onze website. Maar we presenteren u  
graag onze krachtlijnen waarmee wij  
bijdragen aan meer geluk.

Wij zijn er voor u.

Eén van de bijna 26.000 inwoners die Lanaken telt. U bent uniek.  
Zoals u denkt, praat en voelt. Hoe u tegen het leven aankijkt. De kleine 
dingen die u blij maken. De manier waarop u naar onze gemeente kijkt. 

U BENT ME ER ÉÉN.

VEILIGER THUIS 

De politiefusie Lanaken-Maasmechelen verminderde ons 
veiligheidsgevoel. Beperktere openingsuren van het  
kantoor, minder agenten op straat, minder interventieteams 
op de baan… Wij willen de openingsuren weer uitbreiden,  
de wijkagent weer belangrijker maken en inzetten op  
buurtpreventie.

BETER BEREIKBAAR 

Het verkeersplan is een fiasco geworden. Tijd om met enkele 
slimme ingrepen de fouten uit het verleden terug te draaien. 
En om ook Lanaken zelf beter bereikbaar te maken. 

VEILIGER OP STRAAT 

Moet u regelmatig de N78 oprijden ter hoogte van de brug 
van Briegden? Of van de Stationsstraat naar diezelfde  
N78? Dan weet u dat die twee punten veel veiliger kunnen. 
En zo zijn er nog enkele zwarte punten waar we dringend 
werk van willen maken. Net zoals betere fietspaden en  
veiligere schoolomgevingen.

MEER LANAKEN 

Lanaken moet weer bruisen. Voor jong en oud. En iedereen 
daartussen. Een gevarieerder sport, horeca- en cultuur- 
aanbod, de leegstand aanpakken… Er is veel werk aan de 
winkel.

MEER KANSEN VOOR DE JEUGD 

Onze sportclubs en jeugdverenigingen leveren goed werk. 
Wij willen hen en onze jongeren maximaal ondersteunen. 
Het is ook hoog tijd om de jeugdhuiswerking nieuw leven in 
te blazen. Zo geven we onze jongeren alles wat ze nodig  
hebben, op wandel- en fietsafstand. 

MEER U 

Wij zijn er voor u. En voor elke andere Lanakenaar.  
Wij vinden uw betrokkenheid en inspraak van groot belang. 
Laat ons dus weten wat ú belangrijk vindt.

9X DE WEG 
VOORUIT

STERKE DORPEN IN EEN STERK LANAKEN 

De eigenheid van onze dorpen dreigt verloren te gaan door 
overdreven grootschalige bouwprojecten. Het oversized 
woonproject in Neerharen. Het dichtgebouwde centrumplein 
in Veldwezelt. De appartementsbouw aan het kerkplein in 
Gellik. Wij zetten in op bouwprojecten die bij onze dorpen 
passen. 

Lees het volledige programma op onze website: www.lanaken.cdenv.be

MEER WERK 

Lanaken scoort slecht qua tewerkstelling. Dat willen we 
veranderen door in te zetten op een werkwinkel. En door 
financiële lasten voor bedrijven te verlagen. Ook het aantal 
kinderopvangplaatsen en de kwaliteit hiervan moeten
omhoog. Zo weet u als werkende ouder dat uw kind in goede 
handen is.

WARM & WELVAREND 

Vindt u het normaal dat de armoede in Lanaken jaar na jaar 
blijft stijgen en het aantal leefloners verdubbelt? Wij zetten 
in op een sterk sociaal beleid, waarbij medewerkers van het 
OCMW veel meer dan vandaag de kans en mogelijkheid  
krijgen om die kwetsbare gezinnen erbovenop te helpen. 
Door actieve opvolging via huisbezoeken lossen we  
problemen op en bouwen we aan de toekomst voor Lanaken.


