
Suzy wil als fractieleider en gemeen-
teraadslid van Berlaar, op haar eigen, ge-
dreven manier een stap verder gaan, uit 
respect voor en in dialoog met mensen. 
Binnen anderhalf jaar neemt ze haar ambt 
op als schepen van jeugd en gezin, lokale 
economie en landbouw. Om de visie van 

CD&V in Berlaar verder uit te bouwen, is 
netwerken onmisbaar. Daarom engageert 
ze zich om de 22e plaats op de lijst van 
het Vlaamse parlement op te nemen.  De 
CD&V-ploeg van Berlaar steunt haar ten 
volle!

STERKER BERLAAR, STERKER VLAANDEREN
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LOONT! 

Burgemeester 
Horemans en z’n 
ploeg steunen het 
engagement van Suzy 
Put  op 22ste plaats 
Vlaanderen!
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Suzy in actie !

Walter Horemans: “CD&V is de enige 
partij met een sterke nationale én lokale 
verankering. Omdat we dit echt belan-
grijk vinden. Zo bouwen we samen aan het 
Vlaanderen waarin we graag willen leven.”

Overal waar opbouwend werk wordt ge-
daan vind je CD&V’ers. Waar de nood er is, 
gaan we tot de actie over en werken we sa-
men op verschillende beleidsniveaus. Door 

de zaken samen aan te pakken, samen cre-
atief te zijn en samen te ondernemen blij-
ken we tot grote daden in staat: projecten 
en realisaties waar we allemaal goed ge-
zind van worden, tot voordeel van iedereen. 

Eenzelfde redenering volgen wij om het 
beleidsniveau te bepalen. Als een gemeen-
te een zorg ter harte neemt moet de rege-
ring dit niet in haar plaats doen. Maar de 

overheid verdeelt de beschikbare middelen 
opdat een duurzaam sociaal-economisch 
beleid onze welvaart, welzijn en leefomge-
ving ook voor de toekomst veilig kan stel-
len. En dit met sociaal rechtvaardige, ge-
nereuze en betaalbare voorzieningen voor 
iedereen die daar nood aan heeft. Ook in 
onze gemeente vind je daar intussen voor-
beelden van.

Sterkere samenwerking
Sterkere buurten

“Bij het gezin begint alles”, zo heeft Suzy het altijd geleerd en nadien ook ge-
daan. Suzy groeide op in de landelijke gemeente Berlaar, waarna ze als leer-
kracht lichamelijke opvoeding aan de slag ging. De drive om anderen en in het 
bijzonder jongeren (dé toekomst) iets bij te brengen, projecten te realiseren en 
een open communicatie aan te gaan  met jongeren, heeft ze altijd gehad. 

Zorg voor en coaching van anderen, daadkracht om samen op een efficiënte, 
constructieve manier naar een doel te streven en probleemoplossend hande-
len waren haar prioriteiten. Soms moet je het roer eens omgooien!

Walter Horemans en Vlaams fractieleider Koen Van 
den Heuvel (1ste opvolger) praten over de toekomst 
van de zorg in Vlaanderen.

Ook minister Jo van Deurzen weet dat de Berlaarse 
rusthuisdossiers hoog op de agenda staan ! RVT ST 
Augustinus en Zusters van H Van Maria bouwen de 
komende jaren samen 200 nieuwe rustoordkamers 
en tal van serviceflats ! De gemeente steunt deze 
projecten ten volle ! Vlaanderen moet hier zeker 
een tandje kunnen bijsteken !
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Dank zij Europa, Vlaanderen en de provinciale overheid kreeg Ber-
laar de laatste jaren veel steun voor tal van projecten. Daarom be-
nadrukken we ook lokaal het belang van deze verkiezingen ! Dank 
zij de goede contacten en kunde zijn we erin geslaagd om een aan-
tal Berlaarse dossiers  op de kaart te zetten! CD&V weet dat het 
gemeentelijk niveau het dichtst bij de burger staat en onmiddellijk 
en zichtbaar kan scoren ! De burger wordt er beter van!

Verkiezingen…  
Ver van ons bed? Neen!

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Onze school op heikant kwam er met de steun van 
Vlaanderen. AGION zorgde dat 2/3 gesubsidieerd 
werd ! Een pareltje op de Aarschotsebaan toch… ?

Het stationsplein kreeg een nieuwe uitstraling waar 
we overal lof mee oogsten. Suzy weet dat het fietspad 
door de provinciale subsidie betaalbaar werd!

Het fietspad in de Tulpenstraat kreeg onlangs nog 
40000 euro subsidie van de provincie omdat het een 
functionele verbinding werd naar de knooppuntenroute. 
Walter duwt de kar met Suzy richting Netedijk…

Suzy Put en Lily Stevens respectievelijk op 22ste en  
8ste plaats op de Vlaamse lijst krijgen de volle steun 
vanuit Berlaar! Samen met onze minister-president 
Kris Peeters gaan we voor een sterker Vlaanderen.  
Kris zet Vlaanderen op de kaart! Lily en Suzy go for it!

Via zonnige kempen en het Vlaamse VMSW 
kwamen er 20 prachtige sociale en duurzame 
woningen in de Welvaartstraat!

Het sociaal woonproject Winterhof gaat weldra  
officieel open mede dank zij Vlaamse subsidie via 
VMSW en Zonnige Kempen. Gebouwd in de ouderlijke 
tuin van Suzy Put!

Dankzij Kempisch landschap en Europa kreeg het 
project in Gestel 260 000 euro subsidie. Voor Berlaar 
een belangrijke hefboom om dit project te doen slagen! 
In juni volgt de officiële opening!



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER BERLAAR

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst 

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een 
sterke toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Het sociaal woonproject Winterhof gaat 
weldra officieel open mede dank zij Vlaam-
se subsidie via VMSW en Zonnige Kempen.

Het fietspad in de Tulpenstraat kreeg 
onlangs nog 40.000 euro subsidie van de 
provincie omdat het een functionele verbin-
ding werd naar de knooppuntenroute.

Dank zij Kempisch landschap en Europa 
kreeg het project in Gestel 260.000 euro 
subsidie!
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