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SOLIDAIR
VOORUIT!

Veerle Van der Steen
PLAATS 15

herne.cdenv.be

“Durven uitkomen voor een solidair Herne, de nek
uitsteken voor meer rechtvaardigheid en fairtrade,
op lokaal en mondiaal vlak. Het is fijn om dit in
Herne te ervaren.”
Viviane Grisez

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.

Veerle
Van der Steen

15

Gehuwd, moeder van Dorien, Sandra
en Bram en mamie van Syan.
Imbeekstraat 11
0477 57 99 65
Ik werk als zelfstandig
thuisverpleegster.
Als voormalig lid van de Rol-mopsen,
richtte ik de groep Herne Leeft op!
Voorzitter van Herne Kunst’Telt! En
lid van Herne Rabarber’t!

Naast mijn inzet voor de gezondheidszorg, voor de sociale, sportieve
en culturele aangelegenheden die aansluiten bij mijn werk en
vrijetijdsbezigheden, wil ik me als vrouw ook richten op de noden van
vrouwen in het algemeen, op problemen waar ze in het dagdagelijkse
leven mee geconfronteerd worden.
Het is belangrijk dat vrouwen openlijk durven opkomen voor
zichzelf en zich gesteund voelen.
Voor gezondheidszorg vind ik infoavonden naar de bevolking toe
belangrijk, zowel preventief als curatief en dit voor verschillende
doelgroepen (mensen met kanker en andere vernietigende ziektes
…).
Op gebied van sport, wil ik de inwoners van alle leeftijdsgroepen
aanzetten om te bewegen, want beweging is belangrijk! Sport houdt
niet alleen het lichaam en de geest soepel, ook het sociale aspect
speelt een rol.
Ons jaarlijks terugkomend evenement voor Kom op tegen kanker,
elke eerste zaterdag van oktober, draagt hiertoe bij en wil ik nog
verder uitbouwen met hulp van verenigingen uit Herne.
Samen bouwen aan een solidaire gemeenschap.

SAMEN VOORUIT
Burgemeester

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

