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Beste kiezer,

Als u naar de stembus trekt, wat zoekt u dan in uw burgemeester?

Iemand die
      er is voor u en luistert?
      geëngageerd en betrokken is?
      in elk dossier zijn verantwoordelijkheid neemt?
      als voortrekker altijd een langetermijnvisie nastreeft?
      en met gezond verstand duurzame oplossingen aanreikt?

Kris is er voor u. Al 18 jaar.
Beste burgemeester van het Pajottenland. Een voortrekker die Herne op de kaart heeft gezet. 
Die zorgt dat onze gemeente vooruitkijkt maar ook Herne blijft.

Wij wonen in een vijfsterrengemeente, stelt het gemeenterapport, waar we onze buren het beste kennen 
en het aangenaam leven is. En dat levert ons een verdiende nummer een op in het Pajottenland en zelfs 
een plaats in de top vijf van Vlaanderen.

Kris maakt werk van wat u bezighoudt.
Als u naar de stembus trekt, weet u wat gedaan.

De CD&V-ploeg



Sterke basis,
straffe toekomst!

 



 Als inwoner verwacht u het maximum.

 “Moeilijk betekent niet onmogelijk. Maar wel dat je hard moet werken.”
 Kris doet & bereikt

Windmolens. Ze houden u wakker. CD&V Herne adviseerde de vergunningsaanvraag negatief. Want 
de molens kwamen te dicht bij de achtertuinen van onze inwoners. Heel wat debatten en bezoeken later 
zult u vast opgelucht zijn dat Kris koos voor een transparante, participatieve en regionale aanpak. Want 
windmolens overstijgen Herne. Ook na de verkiezingen gaat Kris voor een waardig alternatief in een open 
en betrokken dialoog.

Klimaat. Herne ondertekende het klimaatactieplan en voegde als enige gemeente ook de daad bij het 
woord; weldra rijdt de eerste elektrische deelwagen door onze straten en prijken er zonnepanelen op 
openbare gebouwen. En dat is nog maar het begin.

 Als inwoner wil u een stem die telt.

 “Wanneer je spreekt, herhaal je dingen. Als je luistert, leer je nieuwe dingen.” 
 Kris luistert & begrijpt

Communicatie, basis van handelen. Met deze slogan trok Kris 6 jaar geleden naar de kiezer. Niet 
voor niks; hij handelt naar wat er leeft. Geen gemeente die zich zo inzet om alle inwoners te betrekken. Of 
waar adviesraden zo bepalend zijn voor goed bestuur. Deed u mee aan de enquête halverwege de legisla-
tuur? Kon u uw ei kwijt in een van de buurtbabbels? Grijpt u Kris weleens bij de arm op een van die ontel-
bare informele ontmoetingen? Kris capteert wat er leeft en zet daar meteen tegenover welke realistische 
inspanningen dit van een gemeente vraagt. 

Uw mening telt. Kris stond aan de wieg van de dorpsbelangenvereniging ‘Hecht Herne’. Het initiatief 
was een schot in de roos en werd bekroond tot laureaat van Vlaams-Brabant. Op dat elan wil Kris verder 
gaan. Want uw mening telt.



 Als inwoner wil u vooral veilig wonen.

 “Een doel zonder een plan is slechts een wens” 
 Kris anticipeert & beschermt

Veiligheid boven alles. Een diefstallenplaag teisterde Herne begin 2016 met maar liefst 53 inbraken. 
Extra politiecontrole, het buurtinformatienetwerk BIN, subsidies voor preventie… het volstond niet langer. 
Herne schakelde als eerste Vlaamse gemeente een bewakingsfirma in. En zo kregen we beduidend minder 
inbrekers over de vloer. Voor het derde jaar op rij kan u met een geruster hart gaan slapen.

Klaar om in te grijpen. Uw veiligheid primeert; het budget voor de bewakingsfirma blijft gereserveerd. 
Gaat het aantal inbraken weer pieken? Dan grijpen we in. En ook hierin is Herne de voortrekker; de eerste 
ANPR-camera’s van de regio hangen bij ons. Diefstallen ophelderen? Dat doen we meer dan ooit.

 Als inwoner rekent u op ernstige politiek.

 “Politiek is geen spel. Drijf niet op concurrentie. Focus op resultaat.” 
 Kris houdt het respectvol & sportief

Inzet met resultaat. Iedereen kent Kris. Zijn inzet is oneindig. Maar ook zoals het hoort en 100% 
oprecht. Geen gekibbel, maar daadkracht. Geen verrijking of vriendjespolitiek, maar visie. Al 3 keer op rij 
heeft Kris waargemaakt wat er op het programma stond. Een aantal zaken zitten in de pijplijn. Maar telkens 
als Kris iets belooft, kan u erop rekenen dat het gebeurt. De monsterscores van de voorbije legislaturen 
zijn geen toeval. Kris focust liever op resultaat dan zich te verliezen in moddergooien naar de overkant. We 
gaan samen een mooie toekomst tegemoet.  



Beste kiezer,

Ik ben trots op Herne en fier op u als inwoner van onze mooie gemeente. Samen krijgen we 
het voor mekaar om als kleine gemeente te bieden wat voor grote spelers een evidentie is. 
Onze gemeente bruist, met sport, verenigingen en cultuur. 

Met de sporthal, het Dominicanessenklooster en het containerpark tilden we onze ge-
meente een niveau hoger. Met de brandweervoorpost, de overstromingsgebieden en de 
bewakingsfirma brachten we concrete oplossingen voor moeilijke kwesties. En we hebben 
genoeg talent onder de mensen om met inspraak te bouwen aan een betere samenleving. 

Ik wil opnieuw uw burgemeester zijn. Dag en nacht stond ik voor jullie paraat, Herne staat 
voor boeiende uitdagingen. Die wil ik samen met u tot een goed einde brengen.

“U trof mij niet aan uw deur? 
Mijn campagne draait al 6 jaar op volle toeren.”

De volgende legislatuur brengen we onze diensten dichter bij u. Aangename en leefbare 
dorpscentra staan bovenaan de agenda, met een fraai en groen centrum. Met verbeterde 
mobiliteit, fietsvoorzieningen, een nieuw stationsplein en extra parking. Met De Okkernoot 
in het stationsgebouw en vzw Meegaan in het klooster gaan we voor een echt inclusie-
verhaal waar iedereen telt en kansen krijgt. De basis voor een straffe toekomst is gelegd.
We gaan voor een veilige, gezonde en duurzame gemeente. 

Herne wordt niet alleen de beste, maar ook de mooiste en warmste gemeente. 
En als ik binnenkort weer aan uw deur sta, kan u mij vertellen wat nog beter kan. 

Krijg ik uw stem?

Kris
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“Het beleid van CD&V Herne is gemaakt 
op maat van onze inwoners.”

Lucien Pletinckx


