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SPORTIEF
VOORUIT

Lieven Vandenneucker
PLAATS 3

herne.cdenv.be

“Sport zet veel in beweging
en in Herne is dat top.”
Mieke Ost

1. Kris Poelaert
2. Carina Ricour
3. Lieven Vandenneucker
4. Patrick De Vos
5. Sandra Dero
6. Lieven Vandenbroeck
7. Vanessa Van Hende
8. Paulette Debock
9. Eric Eeckhoudt
10. Sonja Van Den Bossche
11. Brent Roobaert
12. An Deleye
13. Nicky D’Handschotter
14. Frank Nevens
15. Veerle Van der Steen
16. Kris Degroote
17. Lieven Snoeks
Je kan op meerdere kandidaten stemmen
binnen dezelfde CD&V-lijst.

Lieven
Vandenneucker

3

Gezinssituatie: samenwonend met
Franciska, papa van Hannah en
Marthe.
Beroep: zelfstandig uitbater van
krantenwinkel ‘t Leeshoekje en café
de Welvaart in het centrum van
Herne.
Lid van het directiecomité van het
AGB Herne.
Hobby’s: muziek, beluisteren en zelf
zingen.
Uittredend schepen.

Lieve miensjken van Gruut Jeiren,
Als zelfstandige uitbater van mijn gazettekot en café kom ik elke dag in
contact met inwoners van Groot-Herne en erbuiten. Op deze manier sta
ik heel dicht bij de bevolking. Hierdoor maken de noden en verzuchtingen
van onze burgers vaak deel uit van dagelijkse gespreksonderwerpen. Vragen
of bedenkingen worden geuit en deze ga ik niet uit de weg. In tegendeel,
samen wordt naar een oplossing gezocht. Doch, niet elk probleem of elke
vraag kan steeds onmiddellijk ingewilligd of opgelost worden, hier kunnen
verschillende redenen de oorzaak van zijn.
De komende zes jaar wil ik samen met jullie verder werken om deze
oplossingen te bieden. Voor jullie, voor ons Herne.
Ook volgende onderwerpen wil ik blijven aandacht geven:
>> Blijven ondersteunen van onze talrijke verenigingen
>> Een efficiënte en kwalitatieve opvolging van vragen van burgers
>> Blijven investeren in de veiligheid en het onderhoud van onze wegen
>> Ons landelijk karakter

Samen met jullie scoren voor Herne!
‘Samen’! Dit kan alleen samen met jullie en samen met onze hele ploeg.
Lieven Vandenneucker

SAMEN VOORUIT
Burgemeester

Kris Poelaert
Gemeente plaats 1
Provincie plaats 3
Verkiezingsdrukwerk. v.u. Michael Schoukens, Grotestraat 2, 1540 Herne

